
 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 

 

1.  НОРМАТИВНА АКТА 

 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, 

Пропозиција такмичења, Регистрационог правилника КСС, Дисциплинског правилника КСС, ФИБА 

3Х3 правила игре, и одлукама Скупштине КСС / Управног одбора КСС / Комисије за такмичење КСС 

/ Координатора 3Х3 такмичења КСС (у даљем тексту Координатор). 

 

2.  СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

 Систем 3Х3 такмичења се одређује пре почетка такмичења на основу броја пријављених 

организатора турнира, квалитета турнира и пријављених екипа, територијалне припадности, 

календара такмичења, календара ФИБА такмичења и слично. УО КСС усваја систем такмичења за 

наредну сезону усвајањем годишњег Календара на предлог Координатора. 

 3Х3 такмичења су турнирског типа. Такмичења су отвореног типа са правом да се пријави 

свака екипа која је регистрована на ФИБА-планет-у или се пријавом региструје код локалног 

организатора турнира. КСС на предлог Координатора пред сваку сезону објављује Конкурс за 

учешће у организацији турнира. На основу извршених пријава за конкурс, расположивих термина, 

квалитета и приоритета такмичења Координатор доставља УО КСС предлог Календара 3Х3 

такмичења за сезону који по усвајању постаје званичан календар такмичења. Координатор има 

право да накнадну пријаву за организацију турнира уврсти у Календар такмичења, на основу своје 

процене значаја и квалитета пријаве. 

 Координатор на основу Календара 3Х3 такмичења у Србији и ФИБА календара, одређује 

проходност екипа по пласману на завршне турнире (регионалне, финале Србије, ФИБА турнире).  

 Координатор одређује систем такмичења Финалног турнира првенства Србије на основу 

броја екипа, званичног рејтинга екипа и процењеног рејтинга турнира у Србији. Координатор има 

право доделе специјалних позивница екипама за Финални турнир првенства Србије а на основу 

напред наведених критеријума. О специјалним позивницама Координатор ће донети одлуку по 



 

завршетку свих квалификационих турнира у Србији. 

 3Х3 такмичења КСС се организују у категоријама сениора и млађих категорија, мушкарци и 

жене. Годиште млађих категорија је према званичном документу КСС, КАТЕГОРИЈА, ГОДИШТА, 

БОЈА ЛИЦЕНЦИ ЗА СЕЗОНУ. 

 

3.  ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

 Такмичењем руководи Координатор кога именује Управни одбор КСС. Права, обавезе и 

хонорар Координатора својом одлуком одређује Управни одбор КСС. Координатор је одговоран за 

припрему и реализацију целокупног такмичења, што укључује календар такмичења, систем 

такмичења, вођење такмичења. Координатор по завршетку такмичења има обавезу да УО КСС 

достави Извештај о такмичењу у коме су садржани извештаји за сваки појединачни турнир, анализа 

система и пропозиција такмичења и предлози унапређења за наредну сезону. 

 Координатор одређује листу ДЕЛЕГАТА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА по регионалном-територијалном 

принципу (по једног делегата за Војводину, Београд, Источну Србију и Западну Србију). 

Координатор предлаже Комисији за такмичење КСС висину хонорара Делегата. Висина хонорара се 

одређује пре почетка такмичарске сезоне.  

 Делегат турнира је званично лице КСС делегирано од стране Координатора које има обавезу 

да у име КСС врши надзор над комплетном организацијом и такмичењем на турниру за који је 

делегиран, надзор на спровођењем обавеза организатора око организације такмичења и 

маркетиншких послова, надзор над спровођењем утврђеног система такмичења, надзор над 

спровођењем правила игре, надлежан за делегирање службених лица на турниру (судија и 

помоћних судија), надлежан за контролу лекарских прегледа играча, надлежан за спровођење 

регуларности такмичења. Делегат турнира је у обавези да пре почетка турнира контактира 

одговорно лице организатора како би добио неопходне информације од значаја за надзор над 

организацијом турнира.  

 Делегат турнира је у обавези да по завршетку такмичења Координатору достави Делегатски 

извештај о одржаном турниру који мора да садржи извештај по свим аспектима (организациони, 

такмичарски, маркетиншки) на прописаном обрасцу Делегатски извештај и уз доставу фото и видео 

материјала. 

 Координатор одређује листу надлежних особа за спровођење такмичења: одговорно лице за 

рад на званичном ФИБА софтверу око уноса података (играча, екипа, резултата итд), одговорно 

лице за послове монтаже и демонтаже специјализованог терена за 3Х3, одговорно лице КСС за 

техничке послове такмичења. 

  

4.  КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 



 

 Календар такмичења усваја УО КСС на предлог Координатора. 

 

5.  ПРОПОЗИЦИЈЕ 3Х3 ТАКМИЧЕЊА  

 Такмичења се играју према ФИБА 3Х3 правилима игре. 

 Такмичења се играју одговарајућим званичним лоптама за 3Х3 такмичења које је одредила 

ФИБА 3x3, официјелна лопта је WILSON 6. КСС помаже у обезбеђивању лопти за одигравање. 

  

6.  ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА  

 Право наступа имају регистровани и нерегистровани играчи.   

 Нерегистрованим играчима биће направљени привремени профили на ФИБА планет до 

тренутка њигове личне регистрације. 

 Право наступа на такмичењу имају сви играчи са одобреним лекарским прегледом који не 

може бити старији од 6 месеци у тренутку одржавања такмичења/турнира. За 3Х3 такмичења важи 

сваки лекарски преглед на било ком такмичарском документу играча у било ком спорту.  

Играч који нема важећи лекарски преглед, нема право наступа ни на једном мечу на 

турниру. Екипа која због лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици губи 

утакмицу службеним резултатом. За проверу лекарских прегледа задужен је делегат турнира. 

 Један играч у току сезоне има право наступа за највише 3 различите екипе. 

 Играч који је одлуком надлежних органа КСС суспендован по било ком основу (лигашком 

или 3Х3 такмичењу) нема право наступа у периоду суспензије. Екипа која изврши пријаву оваквог 

играча сноси одговорност у случају наступа истог тј. у случају наступа суспендованог играча екипа 

губи службеним резултатом. 

 Координатор је у обавези да обавести делегата турнира уколико је неко од играча 

суспендован и нема право наступа. Делегат турнира је у обавези да обавести екипу за коју је играч 

пријављен о суспензији играча и губитку права наступа. 

 

7.  ТЕРЕН ЗА ИГРУ  

 Терен за игру је половина кошаркашког терена димензија 15x11m2. 

 Такмичења се могу одигравати на свим врстама подлога за отворене и затворене терене. 

 Такмичења/турнири прве А категорије обавезно се играју на специјализованом 

терену/подлози за 3Х3 такмичења. КСС обезбеђује монтажу и демонтажу терена. Одлуку о 



 

поставци терена и броју терена који се постављају доноси Координатор у сарадњи са локалним 

организатором. 

 

8.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ТАКМИЧЕЊУ, ПОЗИВ И РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ  

 Информације о такмичењу, позив за пријаву за такмичење и друга потребна документа, 

доставља и објављује Координатор.  

 Позив/конкурс за локалне организаторе такмичења објављује се: на сајту КСС, сајтовима 

Регионалних кошаркашких савеза, друштвеним мрежа и путем медија информисања. 

 По утврђивању Календара такмичења Координатор има обавезу да сваком локалном 

организатору достави потребне информације: 

- Календар такмичења; 

- Услове организације; 

- Правила и пропозиције игре; 

- Адресар службених лица у систему 3Х3 такмичења; 

- Званично оверену потврду или Уговор да је турнир уврштен у Календар 3Х3 такмичења; 

 

 

9.  ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЕКИПА  

 Лиценцирање екипа врши се на дан турнира пријавом и уносом од стране овлашћеног лица 

КСС за рад са ФИБА софтвером. 

 

10.  ТРЕНЕРИ  

Екипа нема право на присуство тренера, у простору за игру (простор за игру обухвата и 

простор за резервне играче). 

 

11. ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 

 

 СЛУЖБЕНА ЛИЦА 



 

 Службена лица су делегат, судија, помоћни судије, администратор ФИБА софтверске 

платформе. Таксе/финансијска надокнада за рад службених лица за 3Х3 такмичења одређују 

одлуком УО КСС на предлог Комисије за такмичење.  

  

 ЕКИПЕ 

 Износ котизације/пријаве за турнире одређује локални организатор. За турнира А категорије 

износ котизације може бити максимално 8.000 дин. 

 

12. ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 

 Такмичења 3Х3 су саставни део целокупног система такмичења у кошарци у Србији те 

сходно томе и све дисциплинске и казнене одлуке које се доносе и односе на лигашка такмичења у 

Србији односе се и на 3Х3 такмичења, све одлуке које се доносе и односе за 3Х3 такмичења односе 

се и на лигашка такмичења (на 3Х3 такмичења примењује се Дисциплински правилник КСС, 

казнене мере по основу прекршаја на лигашким такмичењима примењују се и на 3Х3 такмичења, 

казнене мере по основу прекршаја на 3Х3 такмичењима примењују се и на лигашка такмичења). 

Одлуке о кажњавању доноси Коорданатор на основу извештаја и пријава службених лица, 

организатора, стручних сарадника КСС у организацији 3х3 такмичења. 

 Екипа која је суспендована нема право наступа на такмичењима/турнирима у времену 

трајања суспензије. 

 Екипа која је новчано кажњена нема право наступа до измирења/уплате новчане казне. 

 Екипа има право наступа уколико није измирала обавезу уплате казне депоновањем износа 

казне делегату турнира пре регистрације екипе за турнир (пре уноса на ФИБА планет). 

Организатор турнира може да из такмичења дисквалификује целу екипу због аката насиља, 

вербалне или физичке агресије, сумњивог уплитања у резултате утакмица,  или било ког другог 

нарушавања Етичког  кодекса ФИБА (FIBA Internal Regulations, књига 1 поглавље 3). Екипа може 

бити дисквалификована због прекршаја једног или више чланова екипе. Касније казнене одредбе 

за екипу односе са као на појединачне казнене одредбе сваког члана екипе. 

Овим документом утврђују се посебне дисциплинске одредбе за 3Х3 такмичења по основу 

учињених прекршаја актера такмичења (играча/екипа): 

- Играч коме је досуђена техничка грешка кажњава се финансијском казном у износу од 500 

динара. Делегат турнира је у обавези да у делегатском извештају евидентира суспензију; 

- Играч коме је изречена искључујућа/дисквалификујућа грешка кажњава се финансијском 

казном у износу од 1.000 динара. Делегат турнира је у обавези да у делегатском извештају 

евидентира суспензију; 



 

- Екипа која је извршила пријаву за турнир а на турниру није учествовала нити је о отказу 

обавестила организатора најмање у року од 24 часа пре почетка турнира (отказ може бити 

обављен мејлом, телефонски, преко друштвених мрежа) нема право пријаве за наредни 

турнир док не уплати 50% котизације за турнир са кога је неоправдано одустала. Делегат 

трунира је у обавези да у делегатском извештају евидентира прекршај непојављивања на 

турниру; 

- У случају теже повреде дисциплине од стане играча или екипе, угрожавања такмичења, 

актера такмичења и гледаоца, у случају вербалних прекршаја (псовање и претње актерима 

такмичења – играчима, службеним лицима, организаторима, стручним лицима у 

организацији, публици,...), нарушавања угледа и интегритета такмичења, организатора и 

Кошаркашког савеза Србије, Координатор сходно Правилнику о такмичењу КСС у својству 

руководиоца такмичења може донети одлуку о суспензији/забрани права пријаве и наступа 

играча или екипе у одређеном временском периоду или у броју турнира забране наступа. 

Одкука Кординатора 3х3 такмичења је коначна без права жалбе; 

- Казне изриче Координатор путем одлуке о кажњавању које доставља екипама које су 

кажњене или чији члан/играч је кажњен. У одлуци су садржани основ кажњавања, висина 

казне и начин реализације. Уплата финансијске казне је услов за наступ на следећем 

турниру. Уколико кажњени играч или екипа не изврши обавезу уплате, суспендује се и нема 

право пријаве и наступа на 3Х3 турнирима Првенства Србије до извршења обавезе плаћања 

казне; 

 

13.  ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

 Листу службених лица (судије) одређује  Координатор у сарадњи са Судијском комисијом 

КСС.  

 


