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Na temelju članka 40. Statuta, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na 12. sjednici
održanoj dana 03. srpnja 2017. donio je Pravilnik o natjecanju (Broj: 245/17-8), a u skladu s
Odlukom o izmjeni Pravilnika o natjecanju (Broj: 292/17-8) usvojenoj na 13. sjednici
održanoj dana 28. kolovoza 2017. , Odlukom o izmjenama Pravilnika o natjecanju (Broj:
578/17-7) usvojenoj na 17. sjednici održanoj dana 22. studenog 2017. i Odlukom o izmjeni
Pravilnika o natjecanju (Broj:176/18-5) usvojenoj na 23. sjednici dana 05.07.2018. utvrdio je

PRAVILNIK O NATJECANJU
HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA

(Pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE O NATJECANJIMA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom o natjecanju (dalje u tekstu: pravilnik) Hrvatski košarkaški savez uređuje
sljedeća pitanja:

- opće odredbe o natjecanjima,
- sustav natjecanja,
- organizacija natjecanja,
- uvjeti za sudjelovanje klubova u natjecanjima,
- registracija dvorane,
- pravo nastupa i ograničenje prava nastupa igrača, trenera i drugih službenih osoba,
- obveze organizatora utakmice,
- poredak u natjecanjima,
- povjerenici natjecanja, opunomoćenici, povjerenici za službene osobe, suci i pomoćni

suci,
- službeni predstavnik kluba,
- prekršaji i kazne i
- prijelazne i završne odredbe.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose
se jednako na muški i ženski rod, osim kada je za pojedino pitanje izričito naznačeno
drugačije.

Članak 2.
U prvenstvenom natjecanju klubova muške i ženske košarkaške lige kao i kup natjecanju RH
mogu se natjecati profesionalni klubovi zajedno s amaterskim klubovima.

Članak 3.
Za pojedino prvenstveno natjecanje za svaku natjecateljsku sezonu nadležno tijelo Hrvatskog
košarkaškog saveza odnosno košarkaškog saveza županije ili Grada Zagreba (dalje u tekstu:
županijski savez) donosi odgovarajuće propozicije natjecanja kojima se uređuju prava,
obveze i odgovornosti sudionika natjecanja, međusobni odnosi sudionika u natjecanju, prava
i dužnosti službenih osoba na utakmici, tehnički normativi, licence, prekršaji i kazne, žalbe te
financijske obveze sudionika natjecanja.
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Za kup natjecanja propozicije se donose za više sezona odnosno do promjene ili donošenja
novih propozicija.

Propozicije iz stavka 1. i 2. ovog članka ne mogu biti u suprotnosti s ovim pravilnikom.

Članak 4.
Sve službene utakmice igraju se po Službenim pravilima košarkaške igre Međunarodne
košarkaške federacije (FIBA) usvojenim i objavljenim po Hrvatskom košarkaškom savezu, po
ovom pravilniku i po propozicijama odgovarajućeg natjecanja.

Revijalne, turnirske i prijateljske utakmice mogu se igrati po pravilima drugih košarkaških
asocijacija (NBA i sl.).

Članak 5.
Pravo na odgodu službene utakmice klubu čiji licencirani igrač sudjeluje u natjecanju neke od
državnih reprezentacija, uređuje se Pravilnikom o državnim reprezentacijama Hrvatskog
košarkaškog saveza.

Članak 6.
Za službena košarkaška natjecanja za svakog igrača utvrđuje se opća zdravstvena
sposobnost, a za igrača ispod šesnaest (16) godina i igrača iznad četrdesetipet (45) godina
života utvrđuje se posebna zdravstvena sposobnost u skladu s odredbama odgovarajućih
propozicija natjecanja.

Udruga hrvatskih košarkaških sudaca i Udruga hrvatskih košarkaških trenera propisuju način
provođenja zdravstvene zaštite svojih članova i određuju kakvu zdravstvenu sposobnost
trebaju imati njihovi članovi koji sudjeluju u košarkaškim natjecanjima.

Članak 7.
Zabranjena je upotreba nedopuštenih sredstava (doping) prema pravilima Svjetske
antidoping agencije i Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u sportu.

Propozicijama određenog natjecanja sankcionira se upotreba nedopuštenih sredstava.

II. SUSTAV NATJECANJA

Članak 8.
Sustav natjecanja u košarkaškom sportu donosi Sabor Hrvatskog košarkaškog saveza u
skladu s načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja utvrđenim po
Hrvatskom olimpijskom odboru.

Odlukom Sabora Hrvatskog košarkaškog saveza Sustav natjecanja može biti zatvoren za
određeno razdoblje.

U skladu sa Sustavom natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza Upravni odbor Hrvatskog
košarkaškog saveza donosi zaseban Sustav natjecanja za igrače mlađih dobnih kategorija
(pretkadeti, kadeti i juniori).
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U skladu sa Sustavom natjecanja iz stavka 1. ovog članka županijski košarkaški savezi
donose odluku o organiziranju košarkaških natjecanja na razini jedne ili više jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.

Članak 9.
O sudjelovanju hrvatskih klubova u višedržavnim regionalnim i europskim natjecanjima kao
i sudjelovanju u natjecanjima koje organizira i vodi FIBA, odluku donosi Upravni odbor
Hrvatskog košarkaškog saveza.

Propozicijama natjecanja određuje se da li se hrvatski klubovi koji sudjeluju u višedržavnim
regionalnim i europskim natjecanjima uključuju u Državno prvenstvo u drugoj fazi natjecanja
ili sudjeluju od samog početka Državnog prvenstva.

Odredba propozicija natjecanja kojom se odlučuje u kojoj fazi natjecanja se uključuje klub
koji sudjeluje u regionalnom višedržavnom natjecanju ne smatra se promjenom sustava
natjecanja nego preinakom (modifikacijom) istog Sustava, kojom se ne zadire u promjenu
osnovnih elemenata Sustava natjecanja.

Članak 10.
Novi sustav natjecanja kao i promjene važećeg sustava natjecanja ne može se početi
primjenjivati prije nego prođe godina dana od dana donošenja novog sustava odnosno
promjene važećeg Sustava natjecanja.

Preinake (modifikacije) Sustava natjecanja kao što su: doigravanje, razigravanje, liga za
prvaka, liga za ostanak, dvostruki, trostruki ili četverostruki bod sustav, kvalifikacijska liga za
popunu kao i slične preinake kojima se produžava ili skraćuje određeno natjecanje, ne
smatraju se promjenom važećeg Sustava natjecanja.

Članak 11.
Propozicijama kup natjecanja omogućuje se da u kup natjecanju može sudjelovati
neograničen broj košarkaških klubova kao i školskih i fakultetskih klubova,
rekreacijskih momčadi te drugih momčadi koje nisu registrirane kao klubovi.

Propozicijama kup natjecanja propisuje se, u skladu s važećim Sustavom natjecanja, da
se prvi dio natjecanja odvija po regijama, te da pobjednici natjecanja po regijama
ulaze u drugi dio kup natjecanja. Broj pobjednika po regijama koji ulaze u drugi dio kup
natjecanja određuje se propozicijama natjecanja, zavisno od broja klubova u Premijer ligi i
Prvoj muškoj, odnosno Prvoj ženskoj ligi.

Članak 12.
Natjecanja se odvijaju po sljedećim sustavima:

− liga natjecanje po dvostrukom/ trostrukom/ četverostrukom bod sustavu,
− kup natjecanje po kup sustavu i
− turnirsko natjecanje po jednostrukom bod sustavu.

Ukoliko se pojedini dijelovi prvenstvenih ili kup natjecanja igraju na rezultat iz dvije utakmice
(domaćin-gost), obje utakmice računaju se kao jedna utakmica. Ukoliko je rezultat prve
utakmice neriješen, računa se postignuti rezultat i neće se igrati produžetak. Ako je na kraju
druge utakmice nakon zbrajanja koševa postignutih na obje utakmice rezultat neriješen, igra
se produžetak kako je predviđeno Službenim pravilima košarkaške igre da bi se odredio
pobjednik susreta.
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U natjecanju pojedinih dobnih kategorija može se uvesti sustav doigravanja (play-off) ili
razigravanja (play-out).
Natjecanje za pobjednika kupa Republike Hrvatske igra se po kup sustavu i provodi po
propozicijama kup natjecanja za muške odnosno ženske klubove.

Članak 13.
Za svako natjecanje koje organizira i vodi Hrvatski košarkaški savez donosi se kalendar
natjecanja i to najkasnije u vrijeme donošenja odgovarajućih propozicija natjecanja.

III. ORGANIZACIJA NATJECANJA

Članak 14.
Natjecanje u svim dobnim kategorijama organizira i provodi povjerenik natjecanja odnosno
nadležno tijelo za natjecanje Hrvatskog košarkaškog saveza i županijskog košarkaškog
saveza.

Članak 15.
Natjecanja klubova Premijer lige, Prve muške i Prve ženske lige, Druge muške i Druge ženske
lige, te Trećih liga vode povjerenici Povjerenstva za natjecanje Hrvatskog košarkaškog saveza
(dalje u tekstu: povjerenik natjecanja) koje imenuje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog
saveza.

Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza svojom odlukom povjerava organizaciju
natjecanja klubova Trećih liga određenim županijskim savezima.

Članak 16.
Natjecanje klubova Četvrtih liga i prvi dio natjecanja za mlađe dobne kategorije provode
povjerenici imenovani po izvršnim tijelima županijskih košarkaških saveza.

Završni dio natjecanja za prvaka Republike Hrvatske za mlađe dobne kategorije vodi
povjerenik natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza.

Članak 17.
Natjecanje za kup Republike Hrvatske vode tijela za natjecanje županijskih košarkaških
saveza, dok II dio kup natjecanja i III dio – Završnicu natjecanja za pobjednika kupa
Republike Hrvatske vodi povjerenik natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza.

Članak 18.
Povjerenik natjecanja ili tijelo koji provodi natjecanje registrira sve utakmice osim onih na
koje je uložena žalba.

Članak 19.
Žalba na utakmicu se najavljuje potpisom kapetana momčadi odnosno ekipe u zapisnik
utakmice.

Obrazloženje žalbe podnosi se povjereniku natjecanja ili tijelu koji provodi natjecanje.

Članak 20.
Povjerenik natjecanja ili tijelo koje provodi natjecanje može žalbu usvojiti ili odbiti.
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Kada žalbu odbije, utakmica se registrira postignutim rezultatom. Kada žalbu usvoji,
utakmica se poništava i određuje odigravanje nove.
Ne može se odbiti registracija utakmice na koju nije podnijeta žalba.

Članak 21.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od povjerenika natjecanja ili tijela koje
provodi natjecanje, osim u slučaju kada se klub isključuje iz natjecanja a odigrao je manje od
polovice utakmica, u kom slučaju se postupa u skladu s glavom Prekršaji i kazne ovog
pravilnika.

Članak 22.
Protiv odluke kojom povjerenik natjecanja odbije žalbu na utakmici, dozvoljena je žalba u
drugom stupnju Arbitraži Hrvatskog košarkaškog saveza, odnosno Arbitraži županijskog
saveza.

Odluka Arbitraže je konačna.

Članak 23.
Na završnim natjecanjima za prvaka Republike Hrvatske za mlađe dobne kategorije i za
završni dio natjecanja Kupa RH „Krešimir Ćosić“ i Kupa RH „Ružica Meglaj-Rimac“ registraciju
utakmica obavlja povjerenik natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza.

Žalba na utakmicu ulaže se opunomoćeniku utakmice najkasnije jedan sat po završetku
utakmice u skladu s odgovarajućim propozicijama natjecanja.

Žalbu u prvom stupnju rješava povjerenik natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza. Odluka
o žalbi donosi se u roku od četiri sata od završetka utakmice.

Protiv odluke povjerenika natjecanja dopuštena je žalba u daljnjem roku od šest sati Odboru
za žalbe završnog natjecanja.

Uz žalbu na odluku povjerenika natjecanja na utakmice završnice Kupa plaća se pristojba u
visini od 4.000,00 kn za muške ekipe, a 2.000,00 kn za ženske ekipe.

Odluka Odbora za žalbe donosi se u roku od šest sati od zaprimanja žalbe, a u slučaju da se
žalba usvoji i utakmica poništi, žalitelju se vraća plaćena pristojba.

Odluka Odbora za žalbe je konačna.

Propozicijama natjecanja pobliže se utvrđuju rokovi i radnje u žalbenom postupku.

Članak 24.
O svim kršenjima odredbi ovog pravilnika ili propozicija natjecanja, o svim stegovnim
prekršajima, odlučuje povjerenik natjecanja ili tijelo koji provodi natjecanje. Kazne se mogu
izreći u svim slučajevima kada se utvrdi kršenje ovog pravilnika, propozicija natjecanja ili
Stegovnika Hrvatskog košarkaškog saveza.

Stegovne odredbe u propozicijama natjecanja moraju biti u skladu sa Stegovnikom
Hrvatskog košarkaškog saveza.
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Članak 25.
Utakmica koja se nije odigrala u zakazano vrijeme uslijed jednog od opravdanih razloga:
isključenje električne energije, isključenje ili zastoj u javnom prometu, vremenska nepogoda
ili viša sila, odigrat će se u roku od 24 sata ukoliko suci i opunomoćenik u dogovoru s
povjerenikom natjecanja utvrde da je to moguće.

Viša sila je svaki onaj događaj koji se nije mogao predvidjeti i koji je nastao van uobičajenog
i redovitog tijeka stvari.

Propozicijama natjecanja utvrdit će se obveze sudionika natjecanja u odnosu na
pravovremeni dolazak na utakmicu.

Ukoliko se utakmica prekine zbog kvara ili neispravnosti tehničkih uređaja koji se ne mogu
odmah otkloniti ili zbog uzroka više sile, utakmica se mora odigrati u sljedeća 24 sata.

Prekinuta utakmica zbog jednog od navedenih razloga, nastavlja se tako da se pri
odigravanju nastavka utakmice uzimaju u obzir vrijeme i rezultat u trenutku prekida
utakmice.

IV. UVJETI ZA SUDJELOVANJE KLUBOVA U NATJECANJIMA

Članak 26.
U natjecanjima koja organizira i vodi Hrvatski košarkaški savez klubovi pismeno na
propisanom obrascu prijavljuju sudjelovanje u natjecanjima u kojima su temeljem plasmana
ostvarili pravo sudjelovanja.

Prijava za natjecanje podnosi se do datuma kojeg odredi Povjerenstvo za natjecanje
Hrvatskog košarkaškog saveza.

U slučaju da se klub izjasni da neće sudjelovati u sljedećem natjecanju ili se ne izjasni do
roka za podnošenje prijave za natjecanje, nadležno tijelo Hrvatskog košarkaškog saveza
odredit će umjesto njega drugi klub, vodeći računa o poretku klubova u prethodnom
natjecanju.

Klub koji se u roku za podnošenje prijave za natjecanje izjasnio da ne želi sudjelovati u
sljedećem prvenstvenom natjecanju ili se u roku za podnošenje prijave nije izjasnio, u
sljedećoj natjecateljskoj sezoni sudjeluje u jednom stupnju natjecanja nižem od onog od
kojeg je odustao, a klub koji odustane od natjecanja nakon što je podnio prijavu za
natjecanje, u sljedećoj natjecateljskoj sezoni može sudjelovati u dva stupnja nižem
natjecanju od onog od kojeg je odustao.

Klub koji odustane od već započetog natjecanja prebacuje se u niži stupanj natjecanja od
onog u koji bi došao ispadanjem iz natjecanja od kojeg je odustao, a natjecanje otpočinje u
sljedećoj natjecateljskoj sezoni. Klub koji odustane od već započetog natjecanja dužan je
podmiriti troškove natjecanja (kotizacija) za cijelo natjecanje kao da je u natjecanju ostao do
kraja.
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Članak 27.
U natjecanjima koja organizira i vodi Hrvatski košarkaški savez klubovi i Hrvatski košarkaški
savez zaključuju sporazum o arbitraži na propisanom obrascu, te ga potpisanog uz prijavu za
natjecanje u istim rokovima dostavljaju Hrvatskom košarkaškom savezu.

Bez popunjenog i ovjerenog obrasca sporazuma o arbitraži klub ne može ishoditi POPIS
IGRAČA s pravom igranja (licencu) niti započeti natjecanje.

Po sporazumu o arbitraži svaki spor između Hrvatskog košarkaškog saveza i kluba ili igrača i
kluba rješavat će se po Statutu, Registracijskom pravilniku i drugim općim aktima Hrvatskog
košarkaškog saveza, a ne na redovnom sudu.

Klub koji s Hrvatskim košarkaškim savezom vodi sudski spor ne može započeti natjecanje
koje organizira i vodi Hrvatski košarkaški savez do pravomoćnog okončanja sudskog spora.

Klub koji u tijeku natjecateljske sezone pokrene sudski spor s Hrvatskim košarkaškim
savezom suspendira se iz daljnjeg natjecanja.

Po pravomoćno okončanom sudskom sporu nadležno tijelo Hrvatskog košarkaškog saveza
određuje u kojem stupnju natjecanja će se natjecati klub koji je s Hrvatskim košarkaškim
savezom poveo sudski spor.

Članak 28.
Troškovi organizacije natjecanja, članarine, novčane kazne te druge financijske obveze
klubova spram Hrvatskog košarkaškog saveza plaćaju se u rokovima koje odredi Hrvatski
košarkaški savez.

Ako iz bilo kojeg razloga Hrvatski košarkaški savez ne uspije naplatiti dospjela potraživanja u
rokovima koje je odredio, klub-dužnik ne može nastupati u natjecanjima dok ne podmiri
financijske obveze, a neodigrane utakmice gubi rezultatom 20:0 i ne dobiva bodove za
neodigrane utakmice.

Ako po završetku natjecanja klub ima nepodmirenih financijskih obveza spram Hrvatskog
košarkaškog saveza, dužan je te obveze namiriti najkasnije do roka za podnošenje prijave za
sljedeće natjecanje.

Ako se radi o naplati dospjelih potraživanja koja se nisu uspjela naplatiti ni u roku iz stavka
3. ovog članka, klub-dužnik ne može započeti novo natjecanje. Nadležno tijelo Hrvatskog
košarkaškog saveza u tom slučaju može u natjecanje uvrstiti drugi klub iz nižeg stupnja
natjecanja, vodeći računa o poretku klubova u proteklom natjecanju.

Članak 29.
U natjecanjima koje organizira i vodi Hrvatski košarkaški savez klubovi moraju ispuniti uvjete
u pogledu:
 sportskih dvorana,
 stručne osposobljenosti trenera,
 obveze sudjelovanja u natjecanjima mlađih dobnih kategorija,
 sportske opreme,
 obveze organiziranja utakmica sukladno propisima o javnom okupljanju i propisima koji

reguliraju sprečavanje nereda na sportskom natjecanju i
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 donošenja klupskog općeg akta kojim se uređuju prava amaterskih košarkaša i
naknada koje mogu koristiti temeljem Zakona o sportu.

Članak 30.
Za sudjelovanje u službenim košarkaškim natjecanjima klub Premijer lige mora zadovoljavati
sljedeće uvjete:

1. raspolagati sportskom dvoranom kapaciteta gledališta od najmanje 800 mjesta,
2. imati najmanje jednog košarkaškog trenera s licencom za vođenje seniorske momčadi

te svaka ekipa mlađih dobnih kategorija mora imati trenera sa licencom,
3. uključiti u odgovarajuće prvenstveno natjecanje, juniorsku, kadetsku i pretkadetsku

momčad,
4. za domaće natjecanje raspolagati odgovarajućim semaforom i drugom sportskom

opremom propisanom propozicijama natjecanja i Službenim pravilima košarkaške
igre, a za međunarodna natjecanja raspolagati sportskom opremom koju propišu
propozicije odgovarajućeg natjecanja i Službenih pravila košarkaške igre,

5. za igrače s profesionalnim statusom urediti međusobna prava i obveze ugovorom o
profesionalnom igranju,

6. općim aktom kluba urediti prava amaterskih igrača u pogledu korištenja klupske
opreme, usluga stručnog trenerskog rada, naknade za pojačanu prehranu, naknade
za izgubljenu zaradu, nagrade za postignute rezultate, u pogledu sportske stipendije,
troškova smještaja, naknade troškova locco prijevoza te drugih prava koja mogu
koristiti amateri u skladu sa Zakonom o sportu,

7. kao organizator košarkaške utakmice dužan je procijeniti mogućnosti izbijanja nereda
i nasilja i poduzeti mjere radi njihovog sprječavanja u skladu sa Zakonom o
sprečavanju nereda na športskim natjecanjima te raspolagati s redarskom službom s
dovoljnim brojem redara.

Članak 31.
Za sudjelovanje u službenim košarkaškim natjecanjima klub Prve muške i Prve ženske lige
mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. raspolagati sportskom dvoranom koja zadovoljava uvjete iz Službenih pravila
košarkaške igre i da ima kapacitet gledališta od najmanje 500 mjesta za klubove Prve
muške lige, odnosno najmanje 200 mjesta za klubove Prve ženske lige,

2. imati najmanje jednog košarkaškog trenera s licencom za vođenje seniorske momčadi
i trenera s licencom za vođenje ekipe odnosno momčadi mlađih dobnih kategorija,

3. uključiti u odgovarajuće prvenstveno natjecanje dvije mlađe dobne kategorije (U19,
U17 ili U15), ,

4. raspolagati sportskom opremom propisanom propozicijama natjecanja i Službenim
pravilima košarkaške igre,

5. općim aktom kluba urediti prava amaterskih igrača u pogledu korištenja klupske
opreme, usluga stručnog trenerskog rada, naknade za pojačanu prehranu, naknade
za izgubljenu zaradu, nagrade za postignute rezultate, u pogledu sportske stipendije,
troškova smještaja, naknade troškova locco prijevoza te drugih prava koja mogu
koristiti amateri u skladu sa Zakonom o sportu,

6. kao organizator košarkaške utakmice dužan je procijeniti mogućnosti izbijanja nereda
i nasilja i poduzeti mjere radi njihovog sprječavanja u skladu sa Zakonom o
sprečavanju nereda na športskim natjecanjima te raspolagati s redarskom službom s
dovoljnim brojem redara.
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Članak 32.
Za sudjelovanje u službenim košarkaškim natjecanjima klub Druge muške i Druge ženske lige
te klub Treće lige mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. raspolagati sportskom dvoranom s igralištem čije dimenzije odgovaraju dimenzijama
iz Službenih pravila košarkaške igre

2. raspolagati sportskom opremom propisanom propozicijama natjecanja i Službenim
pravilima košarkaške igre

3. uključiti u odgovarajuće prvenstveno natjecanje jednu  mlađu dobnu kategoriju (U19,
U17 ili U15

4. imati najmanje jednog trenera s odgovarajućom licencom.

Članak 33.
Smatra se da klub raspolaže sportskom dvoranom ako zadovoljava jedan od sljedećih uvjeta:
- da ima dokaz o vlasništvu,
- da ima dokaz o upravljanju dvoranom na temelju odobrenja vlasnika dvorane,
- da ima ugovor o zakupu dvorane ili
- da ima odluku vlasnika o korištenju termina za treninge i odigravanje utakmica.

Članak 34.
Juniorski i kadetski igrači klubova Premijer lige moraju imati zaključene ugovore kao uvjet za
sudjelovanje u drugom i trećem dijelu/stupnju juniorskog i kadetskog prvenstva RH.

Članak 35.
Klub koji nije uključen sa seniorskim sastavom u postojeći Sustav natjecanja Hrvatskog
košarkaškog saveza može sudjelovati u natjecanjima mlađih dobnih kategorija.

Članak 36.
Ne može sudjelovati u službenim košarkaškim natjecanjima klub koji se ne upiše u REGISTAR
sportskih djelatnosti koji se vodi u uredu državne uprave nadležnom za poslove sporta
županije odnosno Grada Zagreba prema sjedištu kluba ili je brisan iz istog.

Prijavu za upis kluba u Registar iz stavka 1. ovog članka klub podnosi u roku i na način
propisan Pravilnikom o sadržaju, načinu vođenja, postupku upisa i brisanja iz Registra,
donijetom po ministru za poslove sporta, kako to propisuje članak 20. Zakona o sportu.

Članak 37.
Klub nad kojim se provodi stečaj, a sudjeluje u košarkaškim natjecanjima, dužan je o toj
činjenici izvijestiti povjerenika natjecanja, koji u službenoj natjecateljskoj dokumentaciji
(zapisnici, nalozi, tablice natjecanja i sl.) uz ime kluba dodaje riječi „u stečaju“.

V. REGISTRACIJA DVORANE

Članak 38.
Registracija dvorane postupak je koji obuhvaća provjeru ispunjavaju li sportske dvorane u
kojima se igraju službena košarkaška natjecanja, sve propisane tehničke i druge normative,
sukladno Službenim pravilima košarkaške igre i propozicijama odgovarajućeg natjecanja.
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Članak 39.
Za registraciju dvorane nadležan je Povjerenik natjecanja u skladu s propozicijama
odgovarajućeg natjecanja.

VI. PRAVO NASTUPA I OGRANIČENJE PRAVA NASTUPA IGRAČA,
TRENERA, SUDACA I DRUGIH SLUŽBENIH OSOBA

Članak 40.
Ne može sudjelovati u košarkaškim natjecanjima zbog nedostojnosti u sportu osoba koja je
osuđena za kazneno djelo protiv RH, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i ćudoređa, za kazneno djelo
protiv života i tijela te za drugo kazneno djelo za koje je izrečena bezuvjetna kazna zatvora.

Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći
kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, udaljit će se od sudjelovanja u košarkaškim
natjecanjima do okončanja postupka.

U košarkaškom sportu ne može sudjelovati niti osoba kod koje postoje prepreke iz članka 13.
Zakona o sportu.

Članak 41.
Propozicijama natjecanja mogu se propisati posebni uvjeti kao što su natjecateljske i druge
iskaznice, ugovori, zdravstveni pregledi, ograničenja vezana za godine starosti i zdravstveni
status sudionika natjecanja (posebna zdravstvena sposobnost) te drugi uvjeti za stjecanje
prava nastupa, odnosno prava sudjelovanja na službenim košarkaškim utakmicama.

Članak 42.
Igrači, treneri, liječnici i drugi zdravstveni djelatnici, kao i službeni predstavnici klubova
smatrat će se dijelom momčadi odnosno ekipe za nastup na utakmici samo ako raspolažu
odgovarajućom licencom izdanom od povjerenika natjecanja ili drugog nadležnog tijela
Hrvatskog košarkaškog saveza.

Osobe iz stavka 1. ovog članka kao i suci, opunomoćenici i kontrolori suđenja koji s
Hrvatskim košarkaškim savezom, županijskim košarkaškim savezom ili sa strukovnom
udrugom čiji su članovi povedu sudski, upravni ili ovršni postupak odnosno spor, ne mogu
sudjelovati u natjecanjima koje organizira ili vodi Hrvatski košarkaški savez dok ne prođu tri
godine od isteka natjecateljske sezone u kojoj je postupak odnosno spor pravomoćno
okončan.

VII. OBVEZE ORGANIZATORA UTAKMICE

Članak 43.
Organizator je košarkaški klub ili druga pravna osoba koja organizira pojedinu utakmicu ili
natjecanje i za isto je odgovoran.

Organizator je odgovoran za provođenje organizacije utakmice sukladno odredbama ovog
pravilnika, Zakona o javnom okupljanju, Zakona o sprječavanju nereda na športskim
natjecanjima te propozicija natjecanja koje vrijede za pojedino natjecanje.
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Dužnosti organizatora utakmice/natjecanja utvrđuju se odgovarajućim propozicijama
natjecanja koje ne mogu biti u suprotnosti s odredbama ovog pravilnika.

VIII. POREDAK (PLASMAN) KLUBOVA U NATJECANJU

Članak 44.
Sva natjecanja koja se odvijaju po dvostrukom, trostrukom ili četverostrukom bod sustavu,
po kup sustavu ili po jednostrukom bod sustavu moraju biti usklađena s odredbama članka
12. ovog pravilnika.

Poredak klubova u natjecanju određuje se bodovima, a način bodovanja i određivanja
poretka klubova određuje se na temelju Službenih pravila košarkaške igre.

Propozicijama određenog natjecanja u skladu sa Sustavom natjecanja za pojedini stupanj
natjecanja kao i za pojedini uzrast utvrđuje se način dobivanja prvaka RH te poredak kojim
se osigurava sudjelovanje u regionalnim i europskim natjecanjima.

Faze natjecanja Kupa RH utvrđuju se propozicijama kup natjecanja u okviru postojećeg
Sustava natjecanja.

Članak 45.
Zavisno od uspjeha u natjecanju klub prelazi iz nižeg u viši stupanj i obrnuto.

Klub koji prijeđe iz višeg stupnja natjecanja u niži ne može se u sljedećoj sezoni vratiti u isti
stupanj natjecanja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka nadležno tijelo Hrvatskog košarkaškog saveza
može klub koji se natjecao u Drugoj muškoj ligi uvrstiti u isti stupanj natjecanja ako niti
jedan klub po poretku iz Treće lige ne želi sudjelovati ili nema uvjeta za sudjelovanje u
natjecanju Druge muške lige.

IX. POVJERENICI NATJECANJA, OPUNOMOĆENICI, POVJERENICI ZA
SLUŽBENE OSOBE, SUCI I POMOĆNI SUCI

Članak 46.
Povjerenik natjecanja je osoba imenovana od strane Upravnog odbora Hrvatskog
košarkaškog saveza za vođenje jednog ili više službenih natjecanja.

Odukom o imenovanju određuje se radno-pravni status povjerenika, plaća odnosno naknada
za obavljanje povjereničkog posla, te vrijeme na koje se povjerenik imenuje.

Članak 47.
Opunomoćenik je osoba koja kontrolira primjenu Službenih pravila košarkaške igre,
propozicija natjecanja kao i regularnost na utakmici.

Opunomoćenik na utakmici obavlja i dužnost kontrolora suđenja, osim kad se u određenom
natjecanju određuje poseban kontrolor suđenja.
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Na službenoj utakmici opunomoćenik predstavlja povjerenika natjecanja.

Članak 48.
Povjerenik za službene osobe je osoba imenovana od strane Upravnog odbora Hrvatskog
košarkaškog saveza čija je zadaća delegiranje sudaca, opunomoćenika i kontrolora za
službene utakmice.

Odlukom o imenovanju određuje se radno-pravni status povjerenika, plaća odnosno naknada
za obavljanje povjereničkog posla, te vrijeme na koje se povjerenik imenuje.

Članak 49.
Suci su osobe s LISTE sudaca koju usvaja Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na
prijedlog Udruge hrvatskih košarkaških sudaca za određeno službeno natjecanje u jednoj
natjecateljskoj sezoni.

Lista opunomoćenika i kontrolora sastavni je dio LISTE iz stavka 1. ovog članka.

Članak 50.
Pomoćne suce na prvenstvenim i kup utakmicama određuje nadležna županijska Udruga
košarkaških sudaca.

Članak 51.
Suci su za vrijeme košarkaške utakmice ovlašteni i odgovorni odlučivati i postupati u skladu
sa Službenim pravilima košarkaške igre.

Članak 52.
Za natjecanja koja organizira i vodi nadležni županijski košarkaški savez povjerenike
natjecanja i povjerenika za službene osobe imenuje nadležno tijelo županijskog košarkaškog
saveza.

X. SLUŽBENI PREDSTAVNIK KLUBA

Članak 53.
Službeni predstavnik kluba osoba je koja na košarkaškim natjecanjima predstavlja klub i vrši
dužnosti propisane odgovarajućim propozicijama natjecanja.

Službeni predstavnik može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 da je starija od 18 godina,
 da na utakmici/natjecanju ne obnaša niti jednu drugu dužnost/funkciju,
 da je prikladno odjevena,
 da poštuje ovaj pravilnik, Statut, propozicije natjecanja te druge opće i pojedinačne

akte Hrvatskog košarkaškog saveza,
 da posjeduje odgovarajuću licencu Hrvatskog košarkaškog saveza,
 da nema prepreka iz glave VI ovog pravilnika.

Članak 54.
Službeni predstavnik obvezan je svoje dužnosti obavljati savjesno i odgovorno surađujući s
tijelima i predstavnicima Hrvatskog košarkaškog saveza te ostalim sudionicima natjecanja.
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XI. PREKRŠAJI I KAZNE

Članak 55.
Za prekršaje koje počine igrači, treneri, suci, opunomoćenici i druge službene osobe na
utakmici ili u svezi utakmice, kao i za prekršaje za koje su odgovorni klubovi, kazne izriče
povjerenik natjecanja, bez obzira radi li se o povredama odredaba ovog pravilnika,
Stegovnika Hrvatskog košarkaškog saveza ili propozicija određenog natjecanja.

Članak 56.
Košarkaški klub s profesionalnim statusom koji Povjerenstvu za profesionalne klubove
jednom godišnje u roku propisanom u pravilniku ministra za poslove sporta, ne dostavi:

 račun dobiti i gubitka,
 izvješće o registriranim košarkašima seniorske momčadi,
 izvješće o članovima kluba i članovima tijela kluba,
 plan poslovanja za iduću poslovnu godinu,
 godišnje financijsko izvješće i
 revizorsko izvješće

kaznit će se novčanom kaznom od 60.000,00 kn.

U ponovljenom slučaju iz stavka 1. ovog članka klub će se kazniti zabranom igranja službenih
utakmica i gubi ih rezultatom 20:0 i ne dobiva bodove za te utakmice.

Članak 57.
Klub koji iz neopravdanih razloga ne nastupi na utakmici kao i klub koji skrivi prekid utakmice
zbog incidenta na samom igralištu gubi utakmicu rezultatom 20:0 i ne dobiva bod za tu
utakmicu.

Ukoliko trajni prekid utakmice nastane usred nereda ili opasnog djelovanja domaćih navijača,
klub domaćin gubi utakmicu rezultatom 20:0 i ne dobiva bod za tu utakmicu, osim kada je
nepobitno utvrđeno da je do prekida utakmice došlo krivnjom gostujućih navijača, u kojem
slučaju gostujuća momčad gubi utakmicu s rezultatom 20:0 i ne dobiva bod za tu prekinutu
utakmicu.

Članak 58.
Klub čija momčad samovoljno napusti igralište prije završetka utakmice i na poziv prvog suca
se ne vrati na igralište, isključuje se iz natjecanja i u sljedećoj natjecateljskoj sezoni
prebacuje u niži stupanj natjecanja od onog u koji bi došla ispadanjem iz natjecanja u kojem
je nastupala, a natjecanje u tom nižem stupnju otpočinje u sljedećoj natjecateljskoj sezoni.

U pogledu broja odigranih utakmica prije isključenja primijenit će se odredbe članka 57.
stavka 2. i 3. ovog pravilnika.

Klub koji je isključen iz natjecanja dužan je podmiriti troškove natjecanja za cijelo natjecanje
kao da je u njemu ostao do kraja.

Kad se igraju utakmice doigravanja, klub koji preda prvu, drugu ili treću utakmicu ili skrivi
prekid utakmice, gubi seriju doigravanja.
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Članak 59.
Klub koji u jednoj natjecateljskoj sezoni izgubi dvije utakmice rezultatom 20:0, prebacuje se
u niži stupanj natjecanja od onog u koji bi došao ispadanjem iz natjecanja u kojem je
nastupao, a natjecanje u tom nižem stupnju otpočinje u sljedećoj natjecateljskoj sezoni.

Ako je klub koji se prebacuje u niži stupanj natjecanja odigrao polovicu ili više od polovice
utakmica u natjecanju iz kojeg se isključuje, te odigrane utakmice registriraju se postignutim
rezultatima, dok se preostale utakmice do kraja natjecanja registriraju rezultatom 20:0.

Ako je klub koji je isključen iz natjecanja odigrao manje od polovice utakmica svi se rezultati
poništavaju, a utakmice se registriraju s rezultatom 20:0.

Klub koji je isključen iz natjecanja dužan je podmiriti troškove natjecanja za cijelo natjecanje
kao da je u njemu ostao do kraja.

Članak 60.
Klub za kojeg se nedvojbeno utvrdi da je sudjelovao u lažiranju utakmice isključit će se iz
natjecanja koje je u tijeku i prebaciti u niži stupanj natjecanja od onog u koji bi došao
ispadanjem iz natjecanja u kojem je nastupao, a natjecanje u tom nižem stupnju otpočinje u
sljedećoj natjecateljskoj sezoni.

U pogledu broja odigranih utakmica prije isključenja primijenit će se odredbe članka 57.
stavka 2. i 3. ovog pravilnika.

Klub koji je isključen iz natjecanja dužan je podmiriti troškove natjecanja za cijelo natjecanje
kao da je u njemu ostao do kraja.

Članak 61.
Kada se utakmica završi prije isteka vremena predviđenog za igru zbog toga što je na igralištu
ostao samo jedan igrač jedne momčadi, utakmica će se registrirati rezultatom 2:0 ako je u
trenutku prekida u vodstvu bila momčad koja je ostala s jednim igračem, a ako je u vodstvu bila
protivnička momčad utakmica će se registrirati rezultatom koji je važio u trenutku prekida
utakmice.

U oba slučaja momčad koja je ostala s jednim igračem dobiva jedan bod za tu utakmicu.

Članak 62.
Ne može započeti seniorsko natjecanje u odgovarajućoj ligi klub koji ne uključi u natjecanja
mlađe dobne kategorije u skladu s odredbama članka 30.-32. ovog pravilnika.

Ako je natjecanje seniora počelo ranije od natjecanja mlađih dobnih kategorija u koja se klub
nije uključio ili ako klub odustane od već započetih natjecanja mlađih dobnih kategorija u
tijeku bilo koje faze natjecanja automatski će se isključiti iz natjecanja i kaznit će se
novčanom kaznom i to:

 klub iz članka 30. ovog pravilnika 60.000 kn
 klub iz članka 31. ovog pravilnika 40.000 kn
 klub iz članka 32. ovog pravilnika 20.000 kn.
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Ukoliko je seniorsko natjecanje završilo prije počinjenja prekršaja iz stavka 2. ovog članka, uz
novčanu kaznu, klub koji je počinio prekršaj u sljedećoj natjecateljskoj sezoni prebacuje se u
niži stupanj natjecanja od onog u koji bi došao ispadanjem iz natjecanja u kojem je
nastupao.

Ako je isključeni klub iz stavka 2. ovog članka odigrao polovicu ili više od polovice utakmica u
natjecanju iz kojeg se isključuje, odigrane utakmice registriraju se postignutim rezultatima,
dok se preostale utakmice do kraja natjecanja registriraju rezultatom 20:0.

Ako je isključeni klub iz stavka 2. ovog članka odigrao manje od polovice utakmica svi se
rezultati poništavaju, a utakmice se registriraju s rezultatom 20:0.

Klub koji je isključen iz natjecanja dužan je podmiriti troškove natjecanja za cijelo natjecanje
kao da je u njemu ostao do kraja.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.
Sva ostala pitanja natjecanja koja nisu uređena ovim pravilnikom, uredit će se propozicijama
natjecanja za svako posebno natjecanje.

Članak 64.
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Članak 67.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o natjecanju Hrvatskog
košarkaškog saveza (br. 351/16-5) od 19. rujna 2016.

Članak 68.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 245/17-8
Zagreb, 03. srpnja 2017.
Broj: 292/17-8
Zagreb, 28. kolovoza 2017.
Broj: 578/17-7
Zagreb, 22. studenog 2017.
Broj:176/18-5
Zagreb,05. srpnja 2018

Predsjednik
Hrvatskog košarkaškog saveza

Stojan Vranković


