
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICIJE NATJECANJA 
PRVENSTVA KOŠARKAŠKOG SAVEZA HERCEG-

BOSNE ZA KLUBOVE 

 (natjecateljska sezona 2017/18) 



I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 
 Na temelju poretka u okviru utvrđenog natjecanja dobit će se prvak košarkaškog saveza 
Herceg-Bosne 
Članak 2. 
Utakmice košarkaškog prvenstva Herceg-Bosne igraju se u skladu sa Službenim pravilima 
košarkaške igre Međunarodne košarkaške federacije (FIBA). Utakmica traje četiri razdoblja 
(četvrtine), od po 10 minuta. 
Članak 3. 
3.1. Organizaciju i vođenje natjecanja provodi povjerenik Povjerenstva za natjecanje (dalje u 
tekstu: Povjerenik natjecanja), dok službene osobe utakmica (suci, opunomoćenici i 
kontrolori) određuje povjerenik istog povjerenstva za delegiranje službenih osoba (dalje u 
tekstu: Povjerenik za službene osobe). 
3.2. Povjerenika natjecanja i Povjerenika za službene osobe imenuje Upravni odbor 
košarkaškog saveza Herceg-Bosne. 
3.3. Vodeći natjecanje, Povjerenik natjecanja primjenjuje ove Propozicije, Službena pravila 
košarkaške igre FIBA-e. 
3.4. Sve odluke, žalbe, kao i svi podnesci i obavijesti smatraju se uredno poslanim odnosno 
uredno zaprimljenim i uručenim dostavom na broj telefaxa ili na E-mail adresu, koje 
pojedini klub odnosno Povjerenik natjecanja označe kao broj za komuniciranje. 
Članak 4. 
 U natjecateljskoj sezoni 2017/18 u natjecanju košarkaškog saveza Herceg-Bosne sudjeluju 
sljedeći klubovi: 
1. HKK „Tomislav“ – Tomislavgrad 
2. KK „Posušje“ – Posušje 
3. HKK „Široki II“ – Š. Brijeg 
4. HKK „Čapljina“ – Čapljina 
5. KK „Grude“ – Grude 
6. KK „Busovača“ - Busovača 
7. KK „Livno“ – Livno 
8. KK „Zrinski II“ – Mostar 
9. HKK „Ljubuški  
II. PRVENSTVO HERCEG-BOSNE 
Članak 5. 
5.1. Natjecanje u prvenstvu u sezoni organizira se u okviru važećeg Sustava 
natjecanja u tri (3) dijela i to: 
a) prvi dio natjecanja 
Članak 6. 
6.1. Prvi dio natjecanja igra se po sljedećim načelima: 
6.2. Devet (9) klubova igrati će ligu po dvostrukom bod sustavu i to 
osamnaest (18) kola na osnovu čega se dobije poredak klubova od 1. do 9. mjesta u 
prvom dijelu prvenstva Herceg-Bosne za sezone 2017/18. 
b) drugi dio natjecanja 
Članak 7. 
7.1. Drugi dio natjecanja igra se kao doigravanje za prvaka 
7.2. Na osnovu rezultata i poretka klubova u Ligi 9 igra se doigravanje za prvaka 
HERCEG-BOSNE. 
7.3. Doigravanjem se dobiva prvak H-B, a sva ostala prava iz prvenstva ostvaruju se 
temeljem poretka u Ligi 12 KS H-B. 
7.4. U poluzavršnici doigravanja sudjeluju Četiri (4) kluba i to klubovi koji su se u Ligi 9 
plasirali od 1.do 4. mjesta. HKK Široki II i HKK Zrinjski II igraju van konkurencije i po odluci 
UO KS H-B nemaju pravo nastupa u poluzavršnici doigravanja. 



 
Utakmice se igraju među sljedećim parovima : 
-prvoplasirani klub iz Lige 9 – četvrto plasirani klub iz Lige 9 
-drugoplasirani klub iz Lige 9- trećeplasirani klub iz Lige 9  
Utakmice poluzavršnice igraju se na dvije (2) pobjede, po načelu: domaćin-gost-domaćin (1-
1-1), s tim da su domaćini prvih utakmica klubovi koji su se plasirali na 1. i 2. mjesto u Ligi 
10. 
7.5. U završnici doigravanja sudjeluju dva (2) kluba, i to klubovi koji bili bolji u poluzavršnici 
doigravanja. Utakmice završnice igraju se na tri pobjede, po načelu: domaćin-gost-domaćin 
(1-1-1-1-1),  s tim da je domaćin prve utakmice klub koji je ostvario bolji poredak u Ligi 9. 
7.6. Klub koji u završnici ostvari tri (3) pobjede proglašava se prvakom Herceg-Bosne u sezoni 

2016/17. 

IV. KALENDAR, DANI I VRIJEME ODIGRAVANJA UTAKMICE 
Članak 8. Kalendar 

Kalendar natjecanja donosi Upravni odbor KS Herceg-Bosne, a Povjerenik natjecanja može 
po ovlasti Upravnog odbora KS Herceg-Bosne u skladu s potrebama mijenjati termine 
odigravanja pojedinih utakmica. 
Članak 9. Dani i vrijeme odigravanja utakmice 

9.1. Utakmice Prvenstva Herceg-Bosne igraju se prema utvrđenom rasporedu i Kalendaru 
natjecanja i to: 
− subotom i radnim danom od 15:00 sati 

− nedjeljom od 12:00 sati 

9.2. Utakmice Državnog prvenstva mogu se iznimno igrati i u drugom terminu uz odobrenje 
Povjerenika natjecanja i to: 
− iz razloga TV prijenosa, 
− dvostrukog gradskog programa, 

9.3. Ukoliko se utakmica ne može odigrati u predviđeno vrijeme zbog jednog od opravdanih 
razloga: 
− isključenje električne energije, 

− poremećaj u javnom prometu, 
− vremenska nepogoda, 

− viša sila (požar, poplava i sl.), 
− kvar na elektronskoj opravi dvorane koja je uočena prije početka utakmice 

utakmica će se odigrati u slijedeća 24 sata. 
9.4. Povjerenik natjecanja može, ukoliko smatra da je to u interesu regularnosti natjecanja, 
odlučiti da se sve ili pojedine utakmice jednog kola igraju istog dana s početkom u isto 
vrijeme. 
9.5. Ukoliko se utakmica ne može radi opravdanih razloga odigrati u roku 24 sata od 
predviđenog termina početka utakmice, utakmica će se odgoditi. Odluku o novom terminu 
utakmice donosi Povjerenik natjecanja, a utakmica se mora odigrati prije kraja Prvog 
odnosno Drugog dijela natjecanja. 
9.6. Ukoliko se utakmica ne odigra zbog opravdanog nedolaska gostujuće momčadi, troškove 
organizacije utakmice te dolaska sudaca, opunomoćenika i kontrolora snosit će gostujuća 
momčad. 
9.7. Započeta, a prekinuta utakmica zbog opravdanog razloga (članak 9.3 ovih Propozicija) 
nastavlja se tako što se u nastavku utakmice uzimaju u obzir vrijeme i rezultat u prekidu 
utakmice. 
9.8. Troškove produženog boravka i/ili dolaska na nastavak utakmice, kao i hotelske troškove 
gostujućeg kluba (za 18 osoba) zbog nastavka odigravanja prekinute utakmice snosi klub 
domaćin. 
9.9. Neopravdan nedolazak na utakmicu sankcionira se u XVII poglavlju: Ostale odredbe 
(članak 60.). 



 

V. TEHNIČKI NORMATIVI 
Članak 10. Opća pravila 

10.1. Dvorane u kojima se odigravaju utakmice moraju biti natkriveni i zatvoreni prostori i 
moraju zadovoljavati minimalne tehničke i sigurnosne uvjete iz sljedećih članaka. 
10.2. Za sve što nije obuhvaćeno tim člancima primjenjivat će se odredbe Dodatka Službenih 
košarkaških pravila FIBA-e pod nazivom "Košarkaška oprema". 
Članak 11. Igralište 

11.1. Pod dvorane mora biti drven i zadovoljavati sljedeće uvjete: elastičnost, ujednačenost, 
mora biti lakiran, ne smije biti klizav i mora imati akustičnu mekoću. 
11.2. Igralište mora biti dimenzija i označeno na način koji je odobrila FIBA. 
11.3. Granične crte igrališta moraju biti najmanje 2 metra udaljene od gledatelja, reklama ili 
bilo kakve prepreke. Prostori ograničenja i središnji krug moraju biti u kontrastnoj boji u 
odnosu na drveni pod. 
11.4. Oko igrališta mora biti vanjska granična crta širine najmanje 2 metra, koja mora biti 
iste boje kao i prostori ograničenja. 
Članak 12. Ploče i nosači ploča 

12.1. Sve ploče moraju biti od vrste koju je odobrila FIBA. 
12.2. Ploče moraju biti prozirne, u jednom komadu i od sigurnosnog stakla, dimenzije 180 
cm vodoravno i 105 cm okomito. 
12.3. Donji rub ploče mora biti 290 cm udaljen od poda. 
12.4. Tehničke karakteristike i označavanje ploče mora biti po pravilima FIBA-e. 
12.5. Crte nacrtane na ploči moraju biti bijele boje. 
12.6. U dvorani moraju postojati najmanje dvije rezervne ploče, za slučaj loma, a na jednoj 
od njih mora biti pravilno montiran obruč. 
12.7. Klub mora imati potrebna tehnička sredstva i osposobljene osobe za zamjenu ploče u 
najkraćem mogućem vremenu. 
12.8. Klubovi moraju imati opremu potrebnu za mjerenje visine obruča. 
Članak 13. Koševi i mrežice 

13.1. Obruči moraju biti zglobni, moraju biti od vrste koju odobrava FIBA. Moraju biti 
učvršćeni tako da se snaga preko obruča ne prenosi izravno na ploču. 
13.2. Obruči moraju biti crvene boje. 
13.3. Dvorana mora imati najmanje 2 rezervna obruča u slučaju loma. 
 

13.4. Mrežice moraju biti bijele i proizvedene na način da na trenutak zadrže loptu koja 
prolazi  
kroz koš. Moraju biti dugačke najmanje 40, a najviše 45 cm. 
13.5. U dvorani moraju postojati najmanje dvije rezervne mrežice. 
Članak 14. Klupe za momčadi 

14.1. Na istoj strani gdje se nalazi zapisnički stol mora se nalaziti i označeni prostor za klupe. 
14.2. Klupa za rezervne igrače gostujuće ekipe kao i zapisnički stol moraju biti zaštićeni od 
svakog kontakta s gledalištem. 
14.3. Sa svake strane zapisničkog stola moraju se nalaziti po dvije stolice za izmjenu igrača. 
Članak 15. Elektronska i druga oprema 

15.1. Dvorana mora imati najmanje jedan veliki semafor s lako uočljivim satom s padajućim 
brojevima i vrlo glasnim zvučnim signalom za kraj četvrtina ili produžetaka. 
15.2. Dvorana mora imati dva automatska uređaja za primjenu pravila napada od 24 
sekunde. 
15.3. Uređaj za mjerenje 24 sekunde mora biti nezavisan od glavnog sata za igru, a kada se 
uređaj oglasi glavni sat za igru se ne zaustavlja. 
15.4. Uz gore navedeno klub mora osigurati pomoćne uređaje i to: 
a) pomoćni elektronski semafor za mjerenje vremena i rezultata 
b) štopericu za mjerenje 24 sekunde i minute odmora 



c) uređaj (gong) za objavljivanje posljednjih 10 sekundi napada 
d) svjetlomjer za mjerenje osvjetljenja u dvorani 
e) termometar za mjerenje temperature u dvorani 
f) opremu potrebnu za mjerenje visine obruča 
g) strelica za promjenjivi posjed lopte. 
Članak 16. Osvjetljenje 

Igralište mora biti osvijetljeno s najmanje 1500 luksa jednakomjerno po cijeloj površini 
igrališta, mjereno jedan metar iznad poda. 
Članak 17. Temperatura 

Temperatura dvorane ne smije biti ispod 16°C i mora biti jednolična što je više moguće. 
Članak 18. Svlačionica 

18.1. Dvorana mora imati najmanje po jednu svlačionicu za svaku momčad i za suce, koje 
moraju biti zaključane i čuvane jer domaćin utakmice je odgovoran za predmete ostavljene 
u svlačionicama. 
18.2. Svlačionice za momčadi moraju imati klupe za najmanje 15 osoba i stol za 
bandažiranje. 
18.3. U svlačionicama za suce i gostujuću momčad domaćin utakmice je obvezan osigurati 
osvježavajuća pića ( npr. gazirana ili negazirana voda). 
Članak 19. Dvorana 

19.1. Dvorana mora imati najmanje 800 sjedećih mjesta. 
19.2. U dvoranama sva mjesta u gledalištu moraju biti numerirana i svi gledatelji moraju 
sjediti 
na svojim mjestima. 
19.3. U gledalištu dvorana svi prolazi (stepenice) moraju biti slobodni kako bi moguća 
intervencija redara i policije bila efikasnija. 
Članak 20. Registracija dvorane 

20.1. Za registraciju dvorane je zadužen Povjerenik natjecanja ili po njemu određena osoba. 
20.2. Dvorana neće biti registrirana za igranje ako nisu poštivani uvjeti iz ovog poglavlja. 

VI. UTAKMICE 
Članak 21. Službena pravila košarkaške igre 

Na svim utakmicama primjenjuju se Službena pravila košarkaške igre FIBA-e. 
Članak 22. Službena lopta 

22.1. Utakmice prvenstva Herceg-Bosne  igrati će se loptama MOLTEN..  
22.2. Domaćin utakmice dužan je 30 minuta prije početka utakmice staviti na raspolaganje 
domaćoj i gostujućoj momčadi po 4 ispravne lopte, a prvom sucu uručiti loptu s kojom će 
se igrati utakmica. 
Članak 23. Osobe na klupi 

Na igralištu i na klupi svake momčadi mogu se nalaziti samo osobe upisane u Obrazac 2 
(Popis igrača za utakmicu). 
Članak 24. Potpisivanje zapisnika utakmice 

Kapetani momčadi ili njihovi zamjenici smiju potpisati zapisnik utakmice samo u slučaju žalbe 
i to na posebno označenom mjestu u zapisniku utakmice. 
Članak 25. Početak utakmice, trajanje poluvremena i time-outa, prekid utakmice 

25.1. Početkom utakmice smatra se trenutak kada suci i opunomoćenik uđu dvoranu i 
službeno uključe sat za mjerenje vremena. 
25.2. Pri predstavljanju igrača i ostalih službenih osoba na početku utakmice svi prijavljeni 
igrači moraju biti jednoobrazno odjeveni (svi u trenirkama, svi bez trenirki i sl.). 
25.3. Dvadeset (20) minuta prije početka utakmice prvi sudac provjerava da li je domaćin 
udovoljio odredbama Službenih pravila košarkaške igre i ovih Propozicija, da li se na 
igralištu nalaze pomoćni suci, te da li su svi uređaji u ispravnom stanju. 
25.4. Ukoliko prvi sudac ustanovi neispravnost na uređajima, opunomoćenik i suci ostavit će 
domaćinu najviše 30 minuta da uređaj dovedu u ispravno stanje. Ako se kvar ne otkloni 
utakmica se odgađa za 24 sata. 



25.5. Utakmica se može odigrati i uz pomoćne uređaje, ako klubovi o tome postignu 
suglasnost. 
25.6. Odluku o odgađanju utakmice za 24 sata donosi opunomoćenik utakmice uz 
konzultaciju s 
Povjerenikom natjecanja. U tom slučaju domaćin snosi sve troškove zbog odgađanja 
utakmice (za gostujuću ekipu će se priznati troškovi za 18 osoba). 
25.7. Ako se neki od uređaja na stolu pokvari za vrijeme utakmice, utakmica će se nastaviti 
uz pomoćne uređaje. 
25.8. Šest (6) minuta prije početka utakmice prvi sudac zviždaljkom poziva igrače koji se 
zagrijavaju da izađu s igrališta. 
25.9. Spiker predstavlja gledateljima kapetana, zatim ostale igrače prema brojevima na 
dresovima, a igrači se postrojavaju na igralištu iza crte za slobodna bacanja. Prvo se 
predstavljaju igrači i trener gostujuće momčadi, zatim suci i opunomoćenik, a na kraju 
igrači i trener domaće momčadi, s tim da svi prijavljeni igrači moraju biti na predstavljanju. 
25.10. Nakon toga igrači i treneri se međusobno pozdravljaju i odlaze prema svojim 
klupama. Pola minute prije početka utakmice mjeritelj vremena vraća sat za mjerenje 
vremena u početni položaj, a igrači prvih petorki izlaze na teren radi početka utakmice. 
25.11. Utakmice se igraju sa 4 razdoblja od po 10 minuta, s tim da je podbacivanje lopte 
obvezno samo na početku utakmice. Sve ostale situacije za podbacivanje, kao i počeci ostalih 
razdoblja i produžetaka igraju se shodno promjenjivom posjedu lopte. 
25.12. Odmor u poluvremenu utakmice je obvezan u trajanju od 15 minuta. 
25.13. Svaka momčad u tijeku utakmice ima pravo korištenja 5 time outa i to 2 u prvom 
poluvremenu i 3 u drugom poluvremenu, s tim da time oute može iskoristiti bilo kada u 
prvom odnosno u drugom poluvremenu. 
25.14. U produžetku utakmice svaka momčad ima pravo korištenja jednog time-outa. 
25.15. Trajanje time-outa je obvezno jednu minutu. 
25.16. Momčadi ne mogu iznositi nikakve razloge za neodržavanje utakmice ili odgodu 
početka utakmice kad suci zatraže da počnu utakmicu. Odbijanje sučevog naloga za početak 
utakmice smatrat će se nedolaskom na utakmicu. 
25.17. Prekid košarkaške utakmice reguliran je Službenim pravilima košarkaške igre FIBA-e. 

VII. PRAVO IGRANJA KLUBOVA 
Članak 26. Pravo igranja 

26.1. Pravo igranja u prvenstvu Herceg-Bosne u novoj  sezoni ostvaruju samo klubovi koji su 
to pravo ostvarili temeljem poretka i uspjeha u protekloj sezoni uz uvjet da su platili sve 
financijske obveze iz protekle sezone . 
26.2. Da bi ostvarili pravo igranja u prvenstvu Herceg-Bosne u novoj sezoni  klubovi su 
obvezni Povjerenstvu za natjecanje dostaviti popunjene i ovjerene obrasce i to: 
a) prijavu za natjecanje – Obrazac 9 
Bez popunjenih i ovjerenih obrazaca klub ne može ishoditi POPIS IGRAČA s pravom 
igranja niti započeti natjecanje. 
26.3. Rok za predaju navedenih obrazaca određuje Povjerenik za natjecanje. 
26.4. U prvenstvu KS Herceg-Bosne klubovi se prijavljuju za natjecanje pod svojim službenim 
odnosno registriranim nazivom. Uz službeni naziv klubovi mogu koristiti sponzorski dodatak 
svom nazivu ili sponzorsko ime i to u natjecanju, medijima, komercijalnim poslovima, te u 
drugim prilikama po vlastitom izboru, o čemu izvješćuju Povjerenstvo za natjecanje putem 
Obrasca 9. 
26.5. Registracijske iskaznice igrača, iskaznice trenera, službenih i drugih osoba ishode se 
pod službenim odnosno registriranim nazivima klubova. 

VIII. REGISTRACIJA MOMČADI (LICENCE) 
Članak 27. 

27.1. Klubovi su obvezni za novu natjecateljsku sezonu dostaviti dokumentaciju za 
licenciranje svoje momčadi (ukupno 20 igrača seniora i neograničen broj igrača mlađih 



dobnih uzrasta) i to: 
a) POPIS IGRAČA (Obrazac 1) 
27.2. Za vrijeme natjecanja licenca se igraču može odobriti ako je dostavljena potpuna 
dokumentacija najkasnije do dva dana prije odigravanja utakmice do 12:00 sati. 
27.3. Potrebni obrasci će svakom klubu biti dostavljeni od strane Povjerenstva za natjecanje, 
a klub je obvezan ispunjene i ovjerene obrasce vratiti u Povjerenstvo za natjecanje do 
datuma koji to tijelo odredi. 
27.4. U natjecanju klubova KS Herceg-Bosne u novoj sezoni strani igrači mogu 
igrati shodno odlukama Upravnog odbora KS Herceg-Bosne. 
27.5. Prijelaz u klubove KS Herceg-Bosne i licenciranje stranih igrača obavlja se shodno 
Registracijskom pravilniku KS Herceg-Bosne. 
27.6. Na utakmicama  prvenstva KS H-B mogu nastupiti igrači koji posjeduju registracijsku 
iskaznicu KS Herceg-Bosne i nalaze se na POPISU igrača s pravom igranja 
ovjerenim od ureda saveza, pod uvjetom da nisu pod suspenzijom, kaznom i da je klub 
izmirio sve obveze prema KS Herceg-Bosne. 
27.7. Na utakmicama prvenstva KS Herceg-Bosne momčad nastupa s najmanje deset, a 
najviše s dvanaest igrača. 
27.8. Službeni predstavnik kluba dužan je četrdeset (40) minuta prije početka utakmice 
predati opunomoćeniku utakmice Popis licenciranih igrača (Obrazac 1) POPIS igrača i 
službenih osoba po brojevima (Obrazac 2), registracijske iskaznice, te iskaznice za 
licenciranog trenera,pomoćnike trenera, liječnika, fizioterapeuta i službenog predstavnika 
kluba. 
27.9. Klub koji ne ishodi ovjereni POPIS igrača iz bilo kojeg razloga ne može nastupiti na 
prvenstvenim utakmicama, nego ih gubi rezultatom 20:0, i ne dobiva bod za tu utakmicu. 
27.10. Samo zdravstveno sposobnom igraču može se dati licenca za igranje, a opću 
zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik specijalist športske medicine, odnosno 
specijalist medicine rada i športa. Za igrače mlađih dobnih skupina (do 16 godina) kao i za 
igrače starije od 45 godina utvrđuje se posebna zdravstvena sposobnost na način propisan 
pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo donesenog uz suglasnost ministra nadležnog za 
poslove športa. 
27.11. Dužnost trenera i pomoćnika trenera mogu obavljati samo osobe koje posjeduju 
trenersku iskaznicu i koje su licencirane za tekuću natjecateljsku sezonu, pod uvjetom da 
nisu kažnjeni, a licencu izdaje Ured KS Herceg-Bosne. 
27.12. Po jedan trener (glavni ili pomoćni) i igrači klubova pozvani od strane službenog 
predstavnika domaćeg kluba obvezni su po završetku utakmice prisustvovati organiziranoj 
tiskovnoj konferenciji. 
27.13. Treneri moraju tijekom utakmice biti prikladno odjeveni: košulja, hlače, sako (bez 
jeansa) ili u trenerci kluba. 
27.14. Na klupi za rezervne igrače mogu sjediti samo rezervni igrači i osobe sa službenom 
licencom koje su navedene u Obrascu 2 - “Popis igrača i službenih osoba”. 
27.15. Sve osobe navedene u Obrascu 2 dužne su za vrijeme utakmice sjediti na klupi za 
rezervne igrače. 
27.16. Povjerenik natjecanja izdaje pred početak natjecanja do sedam iskaznica za službene 
predstavnike kluba. 
27.17. Povjerenik natjecanja može odbiti izdavanje službene iskaznice za službenog 
predstavnika kluba ukoliko procjeni da njegovo dosadašnje ponašanje nije bilo na potrebnoj 
športskoj 
razini ili povući već izdanu iskaznicu ukoliko ovakvi razlozi nastanu tijekom natjecanja. U 
tom slučaju klub ima pravo predložiti drugog službenog predstavnika. 
27.18. Dužnost liječnika i fizioterapeuta mogu obavljati samo osobe koje posjeduju iskaznicu 
i koje su licencirane za tekuću natjecateljsku sezonu a licencu izdaje ured KS Herceg-Bosne. 
27.19. Službeni predstavnik domaćina, u ime kluba domaćina, odgovoran je opunomoćeniku 



utakmice za organizaciju utakmice. Za vrijeme utakmice mora sjediti na klupi za rezervne 
igrače. 
27.20. Igrači, treneri, pomoćni treneri i predstavnici klubova ne mogu javno davati izjave o 
suđenju i komentirati suđenje utakmice. 
27.21. Povjerenik za službene osobe i Stručna komisija Udruge košarkaških sudaca Herceg-
Bosne obvezna je na zahtjev Povjerenika natjecanja dostaviti službeni stav o suđenju 
utakmice. 
27.22. Svaki klub sudionik prvenstva Herceg-Bosne odredit će odgovornu osobu kluba za 
ovlašteno službeno kontaktiranje s Povjerenikom natjecanja. 

IX. SUCI, OPUNOMOĆENICI I POMOĆNI SUCI 
Članak 28. Povjerenik za službene osobe 

28.1. Određivanje sudaca, opunomoćenika i kontrolora za utakmice prvenstva Herceg-Bosne 
obavlja Povjerenik natjecanja kojeg imenuje Upravni odbor KS Herceg-Bosne. 
28.2. Povjerenik za službene osobe bavi se praćenjem rada sudaca, opunomoćenika i 
kontrolora te njihovim stalnim stručnim usavršavanjem. 
28.3. Listu službenih osoba utakmica na prijedlog Udruge košarkaških sudaca Herceg-Bosne 
usvaja Upravni odbor KS Herceg-Bosne. 
Članak 29. Sudačko tijelo utakmice 

29.1. U sudačko tijelo utakmice ubrajaju se: 
a) prvi sudac 
b) dva druga suca 
c) opunomoćenik 
d) tri pomoćna suca za stolom. 
Članak 30. Suci 

30.1. Suci su obvezni doći u dvoranu jedan (1) sat prije početka utakmice. 
30.2. Suci su na utakmice obvezni doći odjeveni u odijelo s kravatom. 
30.3. Ako na utakmicu ne dođe opunomoćenik, prvi sudac određuje zamjenu među prisutnim 
opunomoćenicima u dvorani s usvojenog POPISA opunomoćenika za utakmice lige Herceg-
Bosne. 
30.4. Ako u dvorani nema prisutnih opunomoćenika s popisa prvi sudac preuzima dužnost 
opunomoćenika. 
30.5. Suci sami ili na prijedlog opunomoćenika smjenjuju pomoćnog suca ako utvrde da isti 
čini pogreške koje utiču na regularnost utakmice. 
30.6. Prvi sudac odlučuje o privremenom prekidu utakmice u slučaju da gledatelji bacanjem 
tvrdih, zapaljivih i eksplozivnih predmeta ugrožavaju sudionike utakmice i/ili same 
gledatelje. 
30.7. Odluku o nastavku utakmice uz uvjet djelomičnog ili potpunog pražnjenja gledališta i/ili 
definitivnog prekida utakmice također donosi prvi sudac utakmice. 
30.8. Suci ne mogu komentirati događaje na odigranoj utakmici u javnim medijima. 
30.9. Sudac koji je donio odluku o isključenju igrača, trenera ili službenih osoba klubova 
obvezan je opunomoćeniku priopćiti razloge isključenja kao i odluku da li za istog podnosi 
prijavu. 
30.10. Suci su obvezni na zahtjev opunomoćenika opisati sve sporne trenutke utakmice. 
30.11. Po završetku utakmice suci mogu napustiti igralište tek po odobrenju opunomoćenika. 
30.12. Na zahtjev Povjerenika natjecanja suci su obvezni dostaviti dopunsko izvješće 
(Obrazac 6) u propisanom roku. 
30.13. O stegovnoj odgovornosti sudaca odlučuje Povjerenik natjecanja. 
30.14. Klubovi ne mogu tražiti izuzeće sudaca s utvrđenog POPISA. 
Članak 31. Opunomoćenici 

31.1. Opunomoćenici su obvezni doći u dvoranu jedan sat prije početka utakmice, odjeveni u 
odijelo sa kravatom. 
31.2. Opunomoćenik je odgovoran za rad pomoćnih sudaca za zapisničkim stolom. 



31.3. Opunomoćenik provjerava iskaznice pomoćnih sudaca, igrača, trenera i ostalih osoba s 
"POPISA igrača i službenih osoba", a iskaznice moraju biti izdane prije početka natjecanja 
od strane KS Herceg-Bosne. 
kod izmjena igrača, zadužen je opunomoćenik, koji je dužan tijekom utakmice upozoriti 
suce na nepravilnosti kod izmjena igrača i provođenja odredbi ovih Propozicija natjecanja 
31.5. Opunomoćenik prati zbivanja u gledalištu, te u slučaju potrebe izvještava suce kako bi 
isti mogli pravovremeno poduzeti odgovarajuće mjere. 
31.6. Ako sudac odnosno suci ne dođu na utakmicu opunomoćenik određuje 
zamjenu/zamjene među prisutnim sucima sa usvojenog popisa sudaca za ligu Herceg-Bosne, 
uz konzultaciju Povjerenika za natjecanje. 
31.7. Ako u dvorani nisu prisutni suci s popisa, utakmicu mogu suditi dva (2) suca. 
31.8. Ako ne postoji uvjet za ispunjenje prethodnog stavka opunomoćenik će odgoditi 
utakmicu, o čemu je dužan hitno obavijestiti Povjerenika natjecanja koji donosi odluku o 
novom terminu odigravanja utakmice. 
31.9. Troškovi nastali na ovaj način isplaćuju se na teret KS Herceg-Bosne, koji će 
za isti iznos teretiti delegirane suce koji nisu došli na utakmicu. 
31.10. Opunomoćenik u svom izvješću (obrazac 4) unosi sva zapažanja koja su vezana za 
utakmicu, te daje ocjenu o organizaciji utakmice, a izvješće je obvezan u roku od 24 sata 
dostaviti Povjereniku natjecanja. 
31.11. Uz originalno izvješće opunomoćenik je obvezan dostaviti zapisnik, Obrazac 2 za 
svaku momčad, zbirnu statistiku, kao i izjave prekršitelja ukoliko se dogode na utakmici. 
31.12. Prijavu protiv izvršitelja prekršaja može podnijeti i opunomoćenik na obrascu 11. 
31.13. Opunomoćenik je obvezan saslušati izvršitelja prekršaja kojeg prijavljuje a zapisnik o 
saslušanju obvezno potpisuje izvršitelj prekršaja. U slučaju da izvršitelj prekršaja odbije 
potpisati zapisnik ili dati izjavu, opunomoćenik tu okolnost navodi u zapisniku o saslušanju. 
31.14. Opunomoćenici ne mogu komentirati događaje na odigranoj utakmici te ne mogu o 
navodima u izvješću davati izjave u medijima. 
31.15. O stegovnoj odgovornosti opunomoćenika odlučuje Povjerenik natjecanja. 
31.16. Klubovi ne mogu tražiti izuzeće sudaca i opunomoćenika s utvrđenog popisa. 
31.17. Opunomoćenik je ujedno i kontrolor suđenja. 
Članak 32. Pomoćni suci 

 Pomoćni suci na utakmicama lige KS Herceg-Bosne moraju biti jednoobrazno odjeveni. 
Članak 33. Honorari sudaca, opunomoćenika, kontrolora suđenja i pomoćnih sudaca 

Pristojbe, putni troškovi i smještaj s prehranom sudaca, opunomoćenika, kontrolora suđenja, 
zapisničara, mjeritelja vremena i mjeritelja 24 sekunde isplaćuju se u skladu s Pravilnikom o 
pristojbama, naknadama, te putnim i drugim troškovima za suce i opunomoćenike na 
utakmicama prvenstva KS Herceg Bosne . 

X. DRESOVI I REKLAME 
Članak 34. Opća pravila 

34.1. Svi igrači jedne momčadi moraju imati iste dresove. 
34.2. Zabranjeno je koristiti bilo koju vrstu opreme, odjeće ili dodatka koji nije u skladu sa 
službenim dresom kluba. 
34.3. Momčad domaćina obvezna je nastupiti u dresovima svijetle boje, a gostujuća momčad 
u dresovima tamne boje. 
34.4. Na dresovima za igranje mogu biti utisnuti brojevi: 
− 00 
− od 4-25 

− od 30-35 
− od 40-45 

− od 50-55. 
34.5. Posebne oznake na dresovima moraju biti u skladu s odredbama članaka 43. do 47. 
ovih Propozicija: 



Članak 35. Prednji dio majice 

35.1. Broj igrača mora biti visok najmanje 10 cm i nalaziti se na sredini majice. 
35.2. U iznimnom slučaju, ako se broj ne može nalaziti u sredini mora biti smješten u 
gornjem desnom dijelu, gdje u tom slučaju zamjenjuje logotip kluba. 
35.3. Niti jedna vidljiva oznaka se ne može nalaziti unutar 5 cm od broja igrača. 
35.4. Prostor za reklamu na dresu može biti najviše dimenzija 30 cm dužine x 16 cm širine i 
može imati najviše dvije reklame koje se mogu nalaziti u dva reda. 
35.5. Jedna od dvije reklame  može se nalaziti i bočno između prednjeg i 
stražnjeg dijela majice. 
35.6. Logotip (eventualnog) sponzora lige se mora nalaziti u gornjem lijevom dijelu majice. 
35.8. Znak kluba može biti umetnut u gornji desni dio majice i ne može imati površinu veću 
od 12 cm2. 
35.9. Znak ili logotip proizvođača opreme može biti umetnut u gornji desni dio majice, ali ne 
može imati površinu veću od 12 cm2. 
Članak 36. Stražnji dio majice 

36.1. U sredini se mora nalaziti broj igrača visok najmanje 18 cm. Niti jedna vidljiva oznaka 
se 
ne može nalaziti unutar 5 cm od broja igrača. 
36.2. Iznad broja može se nalaziti prezime igrača u jednom redu teksta visine najviše 6 cm, a 
između prezimena i broja se može nalaziti reklama maksimalno visine 6 cm i dužine 25 cm. 
36.3. Ispod broja igrača može se nalaziti tekst visine 8 cm koji može sadržavati: ime kluba, 
ime sponzora ili ime grada. 
Članak 37. Donji dio dresa 

37.1. Na donjem dijelu dresa se može nalaziti logotip proizvođača opreme površine od 
najviše 12 cm2. 
37.2. Broj igrača mora biti na lijevoj strani donjeg dijela dresa u visini od 10 cm. 
37.3. Na prednjem desnom i lijevom dijelu donjeg dijela dresa može se nalaziti reklama 
jednog sponzora ukupne površine do 100 cm2. 
Članak 38. Tenisice 

Svi igrači jedne ekipe mogu imati tenisice po želji s tim da je reklama dozvoljena samo od 
proizvođača sportske opreme (npr. Adidas, Nike, Reebok itd.). 

XI. OSTALE OBVEZE KLUBOVA 
Članak 39. 

39.1. Svi klubovi koji sudjeluju u prvenstvu KS Herceg-Bosne imaju sljedeće obveze: 
a) prihvatiti i poštivati opće akte i Propozicije natjecanja KS Herceg-Bosne, 
b) poštivati ugovore i sporazume koje KS Herceg-Bosne ostvari u korist lige, 
c) dostaviti Povjereniku natjecanja svaku informaciju koja bi mogla biti zatražena ili 
neophodna za najbolju moguću organizaciju i funkcioniranje lige KS Herceg-Bosne, 
d) imati E-mail adresu. 
e) na zapisničkom stolu istaknuti reklamu glavnog sponzora 
39.2. Klubovi su obvezni da trenerima i igračima koji budu izabrani za nastup na All Star 
utakmici omogućiti nastup, a igrači i treneri su obvezni odazvati se pozivu. 
Članak 40. Treninzi 

Klub domaćin mora omogućiti gostujućoj momčadi trening u trajanju od 90 minuta u dvorani 
u kojoj se odigrava utakmica dan prije odigravanja utakmice i to u vremenu od najviše sat 
razlike od vremena početka utakmice. 
Članak 41. Razglas 

Razglas unutar dvorane se može koristiti samo za informiranje publike o događajima na 
igralištu za 
vrijeme utakmice i ne može se koristiti za davanje podrške ili poticanje nasilja. 
Članak 42. Obveze domaćeg kluba 

42.1. Domaćin je obvezan Povjereniku natjecanja prijaviti odigravanje utakmice 6 dana prije 
njena početka. ( Ponedjeljak do 12.00 sati. ) 



42.2. Domaćin je obvezan na svakoj utakmici organizirati odgovarajuću redarsku službu. 
42.3. Domaćin je obvezan prijaviti mjesto, dan i vrijeme odigravanja utakmice nadležnoj 
područnoj policijskoj postaji, a potvrdu o prijavi predočiti opunomoćeniku utakmice. 
42.4. Domaćin je obvezan osigurati prisutnost osoba i pribora za sušenje mokrog dijela 
igrališta. 
42.5. Domaćin osigurava zdravstvenu službu - dežurnog liječnika, koji raspolaže materijalom 
za ukazivanje prve pomoći. Dežurni liječnik (sa službenom iskaznicom) obvezan je sjediti na 
klupi domaćina. 
42.6. Domaćin je obvezan osigurati nosila za povrijeđene igrače. 
42.7. Domaćin je obvezan osigurati odgovarajući prostor za sredstva javnog priopćavanja. 
42.9. Kopiju snimke domaćin utakmice je dužan dostaviti Povjerenika natjecanja dostaviti u 
ured košarkaškog saveza Herceg-Bosne u roku od 3 (tri) dana po odigranoj utakmici. 
42.10. Domaćin je dužan omogućiti snimanje utakmice gostujućoj momčadi, zainteresiranim 
klubovima i sredstvima javnog priopćavanja, s tim da isti snimku utakmice ili inserte s 
utakmice u javnim prikazivanjima ne mogu koristiti duže od 3 minute po utakmici. 
42.11. Domaćin je obavezan osigurati da se u prostoru za igru kada utakmice prenosi 
televizija mogu postavljati reklame samo u krugovima (središnji krug i krugovi za slobodna 
bacanja), osim ako Povjerenik natjecanja ne odredi drugačije postavljanje reklama sa 
svrhom osiguranja dodatnog prihoda u korist lige. 
42.12. Osim u krugovima, četiri (na svakoj polovici igrališta po dvije) naljepnice s reklamnom 
porukom veličine najviše 6 m x 1 m se mogu postaviti uz bočne crte igrališta na 
udaljenosti 1 m od središnje crte igrališta. 
Članak 43. 

43.1. Domaćin je obvezan na svakoj utakmici na vidnom mjestu postaviti zastavu Hrvatske 
republike Herceg-Bosne. 
43.3. Klubovi organizatori domaćih utakmica u obvezni su poduzeti sve mjere na organizaciji 
utakmica u cilju zaštite fizičkog integriteta igrača, trenera i ostalih službenih osoba. 
43.4. Klubovi organizatori domaćih utakmica su obvezni protivničkom klubu organizirati 
siguran dolazak, boravak i odlazak iz grada, a sucima i opunomoćeniku siguran odlazak iz 
grada (ako isti to zatraže). 
43.5. Minimalne sigurnosne i zaštitne mjere u dvorani moraju biti kako slijedi: 
a) igralište mora biti odvojeno od svih dijelova gledališta pregradom tako da ne 
postoji rizik od ozljede za igrače i ostale službene osobe utakmice 
b) mora biti postavljen zaštitni tunel koji se mora razvući barem do ruba igrališta 
c) dvorana mora imati glasni i razgovijetni razglas 
d) dvorana mora imati poseban službeni ulaz za igrače i ostale službene osobe koji 
mogu koristiti i u njima se nalaziti samo službene osobe klubova prijavljene na 
Obrascu br. 2, te delegirane službene osobe na utakmici 
e) klubovi moraju ugovoriti usluge zaštitarskih firmi 
f) klubovi moraju poštivati sve propisane mjere u vezi sigurnosti utakmica dobivenih 
od Povjerenika natjecanja, kao i propisane mjere po Zakonu o sprječavanju nereda 
na športskim natjecanjima. 
43.6. Ako je utakmica zbog ponašanja pojedinog gledatelja ili dijela gledateljstva prekinuta, a 
na inzistiranje prvog suca dvorana se mora djelomično ili u cijelosti isprazniti, klub 
organizator domaće utakmice je obvezan to obaviti u najkraćem roku. 
43.7. Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere koje osiguravaju normalan tijek 
odigravanja utakmice. 
43.8. Klub domaćin ne smije dozvoliti gledateljima da na bilo koji način povrijede prostor za 
igru unutar ograde igrališta. 
43.9. Klub domaćin obvezan je osigurati da svi gledatelji u dvorani budu na svojim mjestima 
s tim da prolazi moraju biti slobodni radi moguće intervencije redarskih i policijskih snaga 
43.10. Svaki domaći klub ima obvezu odrediti predstavnika kluba čija je odgovornost: 



a) praćenje sudaca od ulaza u dvoranu do svlačionica i od svlačionica do igrališta 
prije početka utakmice, za vrijeme poluvremena i na kraju utakmice, te u drugim 
okolnostima kada je to potrebno, u skladu s uputama dobivenim od sudaca i 
opunomoćenika 
b) održavanje veze između dvije momčadi i obavještavanje koje svlačionice treba 
koristiti 
c) za vrijeme utakmice službeni predstavnik domaćeg kluba mora sjediti na klupi za 
rezervne igrače i za organizaciju utakmice odgovoran je opunomoćeniku utakmice 
d) praćenje glavnog trenera i po jednog igrača gostujuće i domaće ekipe do 
prostorije za press konferenciju. 
43.11. Domaćin iz osnova organizacije utakmice snosi punu odgovornost za sve prekršaje i 
incidente koji se u dvorani dogode prije, za vrijeme i nakon utakmice. 
43.12. Za incidente koje učine gostujući navijači suodgovoran je i gostujući klub. 
43.13. Po završetku utakmice klub domaćin (službeni predstavnik) obvezan je: 
a) Povjereniku natjecanja dostaviti rezultat utakmice (SMS na mob:+387 63 327 275 ili E-
mail bozo.bosnjak@tel.net.ba 
b) gostujućoj ekipi uručiti službenu statistiku utakmice. 

XII. ULAZAK U DVORANU 
Članak 44. Ograničenje za gledatelje 

44.1. Zabranjen je ulaz u dvoranu svim gledateljima koji žele ući s alkoholnim pićima, 
oružjem, predmetima koji mogu biti korišteni kao oružje kao npr. petarde, baklje i slični 
pirotehnički predmeti. 
44.2. Također je zabranjen ulaz u dvoranu gledateljima koji su pod utjecajem alkohola, 
omamljujućih sredstava, stimulansa i sličnih tvari. 
Članak 43. Zabrana simbola 

44.1. Zabranjeno je unošenje i isticanje zastava, simbola, amblema ili tekstova koji izravno ili 
neizravno potiču nasilje. 
44.2. Obveza je kluba da ih odmah ukloni. 

XIV. NAČIN BODOVANJA I ODREĐIVANJE PORETKA 
Članak 45. 

Način bodovanja i određivanje poretka klubova u prvenstvu KS Herceg-Bosne obavlja se na 
temelju Službenih pravila košarkaške igre, u skladu s odredbama članaka 5, 6, 7,  ovih 
Propozicija. 

XV. ŽALBA NA UTAKMICU 
Članak 46. 

46.1. Žalba na utakmicu najavljuje se u zapisnik utakmice uz potpis kapetana momčadi, u 
skladu sa Službenim pravilima košarkaške igre. 
46.2. Najavljena žalba se u pismenom obliku unosi u izvješće (obrazac 8), najkasnije 20 
minuta po završetku utakmice. Po primitku žalbe suci utakmice i opunomoćenik daju svoje 
mišljenje i pismene izjave o navodima iznesenim u žalbi. Opunomoćenik je dužan žalbu s 
prikupljenim izjavama putem e-maila odmah dostaviti Povjereniku natjecanja. 
46.3. Za svaku žalbu žalitelj uplaćuje pristojbu od 500,00 KM prvi radni dan po odigranoj 
utakmici do 12,00 sati na žiro račun  KS Herceg-Bosne broj: 3060210000025422 kod Addiko 
Bank A.D., s naznakom "za ligu". 
Članak 47. 

47.1. Žalba koja nije najavljena potpisom kapetana, koja nije na vrijeme uručena 
opunomoćeniku te žalba za koju nije uplaćena pristojba u vrijednosti 500,00 KM, neće 
se uzimati u razmatranje, odnosno smatrat će se da nije niti podnijeta. 
47.2. Za utvrđivanje točnog datuma kada je uplaćena pristojba u vrijednosti 500,00 KM 
priznaje se jedino žig banke na novčanoj uplatnici ili virmanu kao i plaćanje 
elektronskim putem. 
Članak 48. 



48.1. Povjerenik može žalbu usvojiti ili odbiti. 
48.2. Kada žalbu odbije, utakmica se registrira postignutim rezultatom. 
48.3. Kada žalbu usvoji, utakmica će se poništiti i odrediti odigravanje nove. 
Članak 49. 

Odluku o žalbi Povjerenik natjecanja mora donijeti najkasnije u roku od tri dana od primitka 
teksta žalbe na utakmicu. Ukoliko Povjerenik natjecanja žalbu uvaži, žalitelju se vraća 
pristojba od 500,00 KM. 
Članak 50. 

50.1. Na odluku Povjerenika natjecanja dozvoljena je žalba koja se podnosi Arbitražnoj 
komisiji  KS Herceg-Bosne, i to u roku od 24 sata od prijema odluke Povjerenika. 
50.2. Uz žalbu se plaća pristojba od 300,00 KM na žiro račun KS Herceg-Bosne 
broj 3060210000025422 kod Addiko Bank A.D.. 
50.3. Žalba koja nije upravnom odboru KS Herceg-Bosne upućena 24 sata od prijema odluke, 
te žalba za koju nije uplaćena pristojba u iznosu od 300,00 KM, neće se uzimati u 
razmatranje, odnosno smatrat će se da nije niti podnijeta. 
50.4. Odluku u drugom stupnju upravnom odboru KS Herceg-Bosne, isti donosi u roku od tri 
dana od primitka žalbe i konačna je. 
Članak 51. 

Ukoliko se žalba uvaži, žalitelju se vraća uplaćena pristojba. 
Članak 52. 

Ukoliko žalba bude usvojena od strane Povjerenika natjecanja ili odlukom upravnog odbora 
KS Herceg-Bosne i rezultat utakmice poništen, prilikom odigravanja ponovljene utakmice 
klubovi dijele prihode i rashode na jednake dijelove, a troškove službenih osoba snosi KS 
Herceg-Bosne. 
Članak 53. Poseban postupak 

53.1. Za gore navedene utakmice konačnu odluku (bez prava na drugostupanjski postupak) 
donosi Povjerenik natjecanja. 
53.2. Povjerenik natjecanja temelji svoju odluku na temelju izvješća opunomoćenika i sudaca 
na toj utakmici. 
53.3. Povjerenik natjecanja mora donijeti odluku najkasnije dvanaest (12) sati nakon 
završetka utakmice, a svoju odluku priopćava preko e-maila. 
53.4. Žalitelj je obvezan uz žalbu opunomoćeniku utakmice uplatiti pristojbu u iznosu od 
500,00 KM ili dati pismenu garanciju da će plaćanje biti izvršeno sljedećeg radnog dana. 
53.5. U slučaju usvajanja žalbe uplaćena pristojba u iznosu od 500,00 KM se vraća žalitelju. 
53.6. Ako se utakmica poništi, nova utakmica će se odigrati sljedećeg dana. 
53.7. Prihode i rashode prilikom odigravanje nove utakmice dijele klubovi na jednake 
dijelove. 

XVI. PREKRŠAJI I KAZNE 
Članak 54. 

 Povjerenik natjecanja izriče kazne za prekršaje predviđene ovim Propozicijama.. 
Članak 55. 

Za prekršaje predviđene ovim člankom izriču se sljedeće kazne: 

A) ORGANIZACIJA UTAKMICE 
Prekršaji Novčane kazne 

1. Nepravovremena prijava utakmice 50,00 KM 
2. Neispravni tehnički uređaji 100,00 KM 
3. Nedostatak pomoćnih uređaja 50,00 KM 
4. Nedovoljno zagrijana i osvijetljena dvorana 100,00 KM 
5. Neosiguravanje odgovarajućih svlačionica za suce i momčadi 100,00 KM 
6. Neosiguravanje priručne apoteke, nosila i dežurnog liječnika 100,00 KM 
7. Izostanak redarske službe 200,00 KM 
8. Nepravilno obilježeni dresovi i nedovoljno vidljivi brojevi na 
dresovima 100,00 KM 



9. Ne jednoobrazni dresovi 100,00 KM 
10. Ne predočavanje registracijskih iskaznica za registrirane 
igrače – po klubu 100,00 KM 
11. Ne predočavanje iskaznica za trenera, službenog predstavnika 
kluba, pomoćnog trenera, liječnika i fizioterapeuta koji su 
inače licencirani 100,00 KM 
12. Neizlaženje u susret uredno podnijetom zahtjevu gostujuće 
momčadi za trening 100,00 KM 
13. Neosiguravanje prostorije za sastavljanje posebnog izvješća 100,00 KM 
14. Neuredno ili netočno vođenje statistike 200,00 KM 
15. Ne vođenje statistike 300,00 KM 
16. Neprijavljivanje utakmice (javnog skupa) policijskoj postaji 200,00 KM 
17. Neosiguravanje osoba i pribora za sušenje mokrog dijela 
igrališta 50,00 KM 
18. Neisticanje  zastave HZ H-B  100,00 KM 
19. Neosiguravanje potrebnog broja lopti (4) za zagrijavanje svakoj 
momčadi 100,00 KM 
20. Ne predstavljanje igrača prije početka susreta 50,00 KM 
21. Neuručivanje službene dokumentacije opunomoćeniku 30 
minuta prije početka utakmice 100,00 KM 
22. Nepridržavanje odredbi članaka 10, 12.6, 22.1, 25.2, 25.9, 
27.7, 27.8, 27.11, , 27.13, 39.1, 41, , 42.5, 43.3 i 
43.13 ovih Propozicija 100,00 KM 
23. Nedostavljanje video snimke utakmice od strane domaćina u 
predviđenom roku 200,00 KM 
24. Ako domaćin snimku uopće ne dostavi na ponovno traženje 
Povjerenika 400,00 KM 
25. Neizlazak prijavljenih igrača na predstavljanje prije početka 
utakmice – po igraču 50,00 KM 
27. U ponovljenim slučajevima u tijeku natjecanja novčane kazne se mogu 

udvostručiti. 

Kazne izrečene za prekršaje navedene pod A) – Organizacija utakmice, smatraju se 
administrativnim (mandatnim) kaznama na koje se ne mogu izjavljivati žalbe. 

B) NEŠPORTSKO PONAŠANJE GLEDATELJA ZA VRIJEME UTAKMICE 
Prekršaji Kazne 

1. Bacanje bezopasnih predmeta: 50,00 KM 
2. Bacanje tvrdih predmeta koji mogu prouzročiti ozljede 
(upaljači, novac i sl) 100,00 KM 
3. Pljuvanje igrača ili službenih osoba od strane gledatelja 200,00 KM 
4. Bacanje tvrdih predmeta koji mogu prouzročiti ozljede 
opasne po život (kamen, stolica, šilo i sl.) 200,00 KM 
5. Vrijeđanje sudionika utakmice na rasnoj osnovi 300,00 KM 
6. Ponovljeni slučaj na istoj utakmici (točke 1. do 5.) 
novčana kazna se udvostručuje 

7. Ako sporni događaj prouzroči privremeni prekid utakmice 1000,00 KM 
8. Ako sporni događaj prouzroči prekid utakmice bez 
mogućnosti nastavka 1500,00 KM 
9. Zbog prekršaja iz točke 7. i 8. Povjerenik natjecanja može izreći kazne zabrane 
igranja bez gledatelja od 1-3 službene (prvenstvene ili kup) utakmice. 

Kazne izrečene za prekršaje navedene pod B) – Nešportsko ponašanje gledatelja za 
vrijeme utakmice, osim točke 7. i 8, smatraju se administrativnim (mandatnim) kaznama na 
koje se ne mogu izjavljivati žalbe. 



C) FIZIČKI NAPAD GLEDATELJA 
Prekršaji Kazne 

1. Ulazak i ometanje neovlaštenih osoba u igralištu 
a) prije utakmice 100,00 km 
b) tijekom utakmice 150,00 KM 
2. Napad gledatelja na igrače, trenere i službene osobe 
utakmice na igralištu ili u krugu športskog objekta 200,00 KM 
3. Napad gledatelja na igrače, trenere ili službene osobe 
utakmice u službenim prostorijama nakon utakmice 400,00 KM 
4. Ako napad izvršen na igralištu, prostorijama dvorane ili u 
krugu dvorane prouzroči ozljedu igrača, suca ili druge 
službene osobe 500,00 KM 
5. Zbog prekršaja iz točke 2.-4. Povjerenik natjecanja može izreći kaznu zabrane igranja 
bez gledatelja od 1-3 službene (prvenstvene ili kup) utakmice. 
6. U ponovljenim slučajevima u tijeku prvenstva novčane kazne se 

udvostručuju. 

Kazne izrečene za prekršaje navedene pod C) – Fizički napad gledatelja, ne smatraju se 

administrativnim (mandatnim) kaznama (osim toč. 1), te se na njih mogu izjavljivati žalbe. 

D) NEŠPORTSKO PONAŠANJE IGRAČA, TRENERA I SLUŽBENIH KLUPSKIH 

OSOBA 

(liječnika, fizioterapeuta, službenog predstavnika kluba, odgovornih osoba kluba) 
Prekršaji Kazne 

1. Za svaku tehničku pogrešku − igrača 50,00 KM, 

osim za tehničku pogrešku dodijeljenu igraču za simuliranje 
pogreške u napadu 
1a. Za svaku tehničku pogrešku − trenera 100,00 KM 

− službenih osoba 100,00 KM 
2. Za svaku isključujuću pogrešku − igrača 150,00 KM, 

osim za isključujuću pogrešku za dvije nesportske pogreške 
igrača u jednoj utakmici 
2.a. Za svaku isključujuću pogrešku − trenera 200,00 KM 

− službenih osoba 200,00 KM 
3. Ako nakon isključenja ne napusti dvoranu kažnjava se 
− igrač 200,00 KM 
− trener 300,00 KM 

4. Za podnijetu prijavu protiv igrača, trenera ili službene osobe 
novčana kazna od 200,00 KM, i kazna od ne igranja ili neobavljanja dužnosti od minimalno 
jedne (1) utakmice 
5. Fizički napad igrača, trenera ili službene klupske osobe na 
suca, opunomoćenika, pomoćnog suca, igrača, trenera ili 
službenu osobu druge momčadi novčana kazna do 
300,00 KM i kazna zabrane igranja odnosno obnašanja dužnosti 2-10 službenih (prvenstvenih 
ili kup) utakmica ili vremenska zabrana igranja ili obnašanja dužnosti do jedne godine dana, 
a ako su nastupile teške posljedice doživotno isključenje iz košarkaškog sporta 
6. Prijetnje prema sucima, delegatu, povjerenicima lige i 
službenim osobama za zapisničkim stolom 200,00 KM 
7. Nelicencirani ili kažnjeni treneri koji ostvare ili pokušaju ostvariti na prikriven način 
obavljati trenersku dužnost bez trenerske licence (članak 35.11) odnosno za vrijeme dok 
kazna traje 200,00 KM 
8. Igrači, treneri, službene i odgovorne osobe klubova koje 
javno kritiziraju odluke sudaca kaznit će se novčanom 
kaznom i to 



− igrači 200,00 KM 
− trener, službene i odgovorne osobe klubova 200,00 KM 

9. Nedolazak prijavljene osobe u prostorije za sastavljanje 
izvješća radi saslušanja - davanja izjave 200,00 KM 
10. Nastup na utakmici s manje od 10 igrača 100,00 KM 
Kazne igračima, trenerima i službenim klupskim osobama izriču se i uplaćuju na ime. U 
slučaju nepravovremenog plaćanja kazne igrači i treneri se automatski suspendiraju i ne 
mogu nastupati na utakmicama odnosno ne mogu voditi momčad do uplate kazne. 
14. U ponovljenim slučajevima iz točke 1. na istoj utakmici novčane kazne se 

udvostručuju. 

Kazne izrečene za prekršaje navedene pod D) – nešportsko ponašanje igrača, trenera i 
službenih osoba, osim točke 4. smatraju se administrativnim (mandatnim) kaznama na koje 
se ne mogu izjavljivati žalbe. 
E) NESAVJESNO OBNAŠANJE DUŽNOSTI OPUNOMOĆENIKA, SUDACA, 

KONTROLORA I POMOĆNIH SUDACA 

1. Nesavjesno i neuredno obnašanje dužnosti, nešportsko ponašanje sudaca, pomoćnih 
sudaca, 
kontrolora i opunomoćenika. neuredno i netočno provođenje odluka i uputa Povjerenika: 
Zabrana obnašanja dužnosti na 2-6 utakmica u tempu delegiranja. 
2. Nepropisno odijevanje sudaca, kontrolora i opunomoćenika: sako, hlače (ne jeans hlače) i 
kravata: 
Zabrana obnašanja dužnosti na dvije utakmice u tempu delegiranja. 
3. Nepravovremen dolazak službenih osoba u dvoranu (obvezno sat ranije): 
− kašnjenje 5-15 minuta: 

Zabrana obnašanja dužnosti na jednoj utakmici u tempu delegiranja. 
− kašnjenje 15-30 minuta: 

Zabrana obnašanja dužnosti na dvije utakmice u tempu delegiranja. 
− kašnjenje 30-60 minuta: 

Zabrana obnašanja dužnosti na šest utakmica u tempu delegiranja. 
4. Neopravdan nedolazak službenih osoba na utakmicu: 
Brisanje s popisa svih lista do kraja natjecateljske sezone. 
5. Nepravovremen izlazak službenih osoba na igralište (obveza 20 minuta prije početka 
utakmice): 
− zakašnjenje od 2 - 5 minuta: 

Zabrana obnašanja dužnosti na jednoj utakmici u tempu delegiranja. 
− zakašnjenje više od 5 minuta: 

Zabrana obnašanja dužnosti na tri utakmice u tempu delegiranja. 
6. Konzumiranje alkohola službenih osoba na dan utakmice: 
Zabrana obnašanja dužnosti na deset utakmica u tempu delegiranja. 
U ponovljenom slučaju: 
Brisanje s popisa svih lista do kraja natjecateljske sezone. 
7. Slabo suđenje na temelju izvješća opunomoćenika (kontrolora suđenja), pregleda snimke 
od 
strane Stručne komisije, Povjerenika za suce i Povjerenika natjecanja: 
Zabrana obnašanja dužnosti na 1-5 utakmica u tempu delegiranja. 
8. Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvješću kao i prikrivanje pojedinih činjenica: 
Zabrana obnašanja dužnosti na 1-5 utakmica u tempu delegiranja. 
9. Nepravovremeno (neprecizno, neuredno) dostavljanje službenog izvješća utakmice, 
kontrole 
suđenja od strane opunomoćenika ili kontrolora (obveza 24 sata po završetku utakmice): 
Zabrana obavljanja dužnosti na 1-3 utakmice u tempu delegiranja. 
10. Neodgovorno komentiranje događaja na utakmici koje nanosi štetu sponzoru lige: 



Zabrana obavljanja dužnosti na 1-3 utakmice u tempu delegiranja. 
Sve kazne sudaca, kontrolora i opunomoćenika objavljuju se u Priopćenjima Povjerenika 
natjecanja. 

Kazne izrečene za prekršaje navedene pod – Nesavjesno obnašanja dužnosti 
opunomoćenika, 
sudaca, kontrolora i pomoćnih sudaca ne smatraju se administrativnim (mandatnim) 

kaznama, te se 
na njih mogu izjavljivati žalbe. 
11.Javno komentiranje rada Povjerenika natjecanja.-Brisanje sa liste i zabrana obavljanja 
dužnosti od jednog mjeseca do jedne godine. 

XVII. OSTALE ODREDBE 
Članak 56. 

Za sve nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni odredbama članka 55. ovih Propozicija 
Povjerenik natjecanja može izreći administrativne (mandatne) kazne u visini od 100,00 do 
1000,00 KM. 
Članak 57. 

57.1. Kazne zabrane igranja, odnosno obnašanja dužnosti koje su izražene brojem utakmica 
odnose se na službena natjecanja KS Herceg-Bosne. 
57.2. U slučaju da izrečena kazna nije izdržana u cijelosti u jednoj natjecateljskoj sezoni 
prenijet će se na slijedeću sezonu bez obzira na rang natjecanja ili promjenu kluba. 
57.3. Osoba kojoj je izrečena vremenska kazna ne može za vrijeme izdržavanja kazne 
obavljati bilo koju dužnost u košarkaškom športu. 
Članak 58. 

58.1. Klub čija momčad nastupi na utakmici s igračem koji nema pravo nastupa, i/ili ako 
utakmicu vodi kažnjeni trener, gubi utakmicu i ona se registrira u korist druge momčadi s 
20:0, s tim da klub koji je prekršio ovu odredbu ne dobiva jedan bod za odigranu 
utakmicu. 
58.2. Klub čija momčad iz neopravdanog razloga ne nastupi na utakmici gubi utakmicu s 
20:0 i ne dobiva bod za tu utakmicu. 
58.3. Klub koji u jednoj natjecateljskoj sezoni izgubi dvije utakmice na način iz stavka 1 i 2 
ovog članka,isključuje se iz natjecanja za tu natjecateljsku sezonu. 
58.4. Ako je broj igrača jedne momčadi na igralištu manji od dva igra se prekida, a ta 
momčad gubi utakmicu, dok protivnička momčad dobiva utakmicu rezultatom koji je 
postignut do tog trenutka, a u slučaju da protivnička momčad nije u vodstvu, ista dobiva 
utakmicu rezultatom 20:0 s tim da momčad koja na taj način gubi utakmicu dobiva 1 bod za 
odigranu utakmicu. 
Članak 59. 

Klub čija momčad samovoljno napusti igralište prije kraja utakmice, a ne vrati se na teren na 
poziv prvog suca, isključit će se iz tekućeg natjecanja i u sljedećoj natjecateljskoj sezoni 
prebacit će se u niži stupanj natjecanja od onog u koji bi došla ispadanjem iz natjecanja u 
kojem je nastupala. 
Članak 60. 

 Klub čija momčad iz neopravdanog razloga ne nastupi na utakmici, klub čija momčad skrivi 
prekid, ili klub čija momčad samovoljno napusti igralište i ne vrati se na teren na poziv 
prvog suca, gubi seriju doigravanja ako se radi o utakmicama „bolji iz dvije“ u fazi 
„Play-offa“ KS Herceg-Bosne. 
Članak 61. 

61.1. Klub lige KS Herceg-Bosne isključen iz tekućeg natjecanja iz razloga predviđenih 
člankom 59 i člankom 60. ovih Propozicija natjecat će se u sljedećoj natjecateljskoj sezoni  
nižem natjecanju i kazniti novčanom kaznom od 2500.00 KM. 
61.2. Ukoliko je isključeni klub odigrao manje od polovice utakmica, svi rezultati koje je 
ostvario poništavaju se i sve se utakmice registriraju rezultatom 20:0. 



61.3. Ukoliko je klub odigrao polovicu i više od polovice utakmica u natjecanju iz kojeg je 
isključen, te utakmice se registriraju postignutim rezultatima, dok se preostale utakmice do 
kraja natjecanja registriraju rezultatom 20:0 i momčad ne dobiva bodove za te utakmice. 
Članak 62. 

Ukoliko igrač, trener, pomoćni trener ili druge službene osobe naprave prekršaj koji podliježe 
stegovnoj odgovornosti, opunomoćenik utakmice i suci moraju predati ili poslati Povjereniku 
natjecanja pismeno izvješće najkasnije 12 sati od saznanja da moraju poslati dopunsko 
izvješće. 
Članak 63. 

Izrečene kazne zabrane igranja izvršavaju se na utakmicama prvenstva Herceg-Bosne. 
Članak 64. 

O prekršajima predviđenim ovim Propozicijama koje počine klubovi, igrači, treneri, službeni 
predstavnici i odgovorne osobe klubova, suci, kontrolori, pomoćni suci i opunomoćenici na 
utakmici i u svezi utakmice prvenstva KS Herceg-Bosne, odluke u prvom stupnju donosi 
Povjerenik natjecanja. 
Članak 65. 

65.1. Protiv odluka Povjerenika natjecanja kojima su izrečene kazne, osim administrativnih 
(mandatnih) kazni, dopuštena je žalba u roku od 48 sati od prijema odluke, upravnom 
odboru KS Herceg-Bosne. 
65.2. Uz žalbu se upravnom odboru KS Herceg-Bosne dostavlja i dokaz o uplaćenoj pristojbi 
u iznosu 1000,00 KM. 
65.3. Uz žalbu službenih osoba (sudaca i opunomoćenika) upravnom odboru KS Herceg-
Bosne se dostavlja dokaz o uplaćenoj pristojbi u iznosu od 100,00 KM. 
65.4. Žalba koja nije upravnom odboru KS Herceg-Bosne upućena 48 sati od dana prijema 
odluke, te žalba za koju nije uplaćena pristojba od 1000,00 KM odnosno 100,00 KM ne 
uzima se u razmatranje. 
Članak 66. 

66.1. Odluka upravnom odboru KS Herceg-Bosne je konačna. 
66.2. Pristojba se vraća ako je žalitelj oslobođen odgovornosti. Djelomično usvajanje žalbe 
ne smatra se razlogom za povrat pristojbe. 

XVIII. FINANCIJSKE ODREDBE 
Članak 67. 

 Svi klubovi u natjecanju KS Herceg-Bosne  ravnomjerno sudjeluju u svim troškovima 
organizacije i vođenja natjecanja. 
Članak 68. 

68.1. Naknadu za sudjelovanje u natjecanju klubovi su dužni uplatiti na žiro račun KS 
Herceg-Bosne s naznakom "za ligu" po ispostavljenom računu prema dinamici koju 
utvrdi upravni odbor KS Herceg-Bosne. 
68.2. Ako po završetku natjecanja klub ima nepodmirenih financijskih obveza spram KS 
Herceg-Bosne, dužan je te obveze namiriti najkasnije do roka za podnošenje prijave 
za natjecanje u narednoj sezoni. 
68.3. Ako se dospjela potraživanja nisu uspjela naplatiti ni u roku iz članka 68.2 klub-dužnik 
ne može započeti novo natjecanje. 
Članak 69. 

69.1. Novčane kazne izrečene od strane Povjerenika klubovi su dužni uplatiti na žiro račun KS 
Herceg-Bosne s naznakom "za ligu" u roku navedenom u biltenu. 
69.2. Klub koji ne uplati izrečenu kaznu iz stavka 1. ovog članka ne može nastupiti na 
sljedećim utakmicama prvenstva, gubi utakmice rezultatom 20:0 i ne dobiva bodove za te 
utakmice. 
69.3. Igrač, trener ili druga kažnjena službena osoba koja ne uplati izrečenu kaznu, ne može 
igrati, voditi utakmicu ili obavljati dužnost na utakmici dok ne uplati kaznu. 
Članak 70. 



70.1. U slučaju da se financijske obveze u tijeku odigravanja prvenstva Herceg-Bosne ne 
uspiju naplatiti na način propisan ovim poglavljem, Povjerenik natjecanja donosi odluku o 
privremenom isključenju kluba iz natjecanja (suspenzija) do uplate financijskih obveza. 
Ako suspendirani klub ne uplati financijske obveze iz odluke o suspenziji, ne može 
nastupiti na sljedećoj utakmici, nego je gubi rezultatom 20:0 i ne dobiva bod za tu 
utakmicu. Klub koji u jednoj natjecateljskoj sezoni izgubi dvije utakmice na način iz ovog 
stavka, isključuje se iz tekućeg natjecanja i u sljedećoj sezoni prebacuje se u niži stupanj 
natjecanja. 
70.2. Protiv odluke o suspenziji koju donosi prvostupanjski organ, klub ima pravo žalbe 
upravnom odboru KS Herceg-Bosne kao drugostupanjskom organu u roku od 24 sata od 
primitka odluke o suspenziji, uz plaćanje pristojbe u iznosu od 500,00 KM. 
70.3. Žalba protiv odluke prvostupanjskog organa o suspenziji odgađa izvršenje odluke. 

70.4. Upravni odbor KS Herceg-Bosne rješava žalbu na odluku o suspenziji u roku pet dana 
po primitku žalbe. 

XIX. ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 71. 

Sve slučajeve koji nisu predviđeni ili obuhvaćeni odredbama ovih Propozicija, Povjerenik 
natjecanja rješava primjenom ostalih općih akata KS Herceg-Bosne i međunarodne 
košarkaške organizacije FIBA-e i posebno Službenih pravila košarkaške igre. 
Članak 72. 

72.1.. Ove Propozicije, kao i priopćenja Povjerenika natjecanja, smatraju se uredno 
objavljenim i uredno dostavljenim od trenutka objavljivanja na web stranici KS Herceg-Bosne 
www.kshb.ba 

72.2. Službena E-mail adresa Povjerenstva za natjecanje KS Herceg-Bosne je: 
bozo.bosnjak@tel.net.ba. 

72.3. Izmjene i dopune ovih Propozicija donose se u postupku predviđenom za njihovo 
donošenje. 
72.4. Tumačenje ovih Propozicija daje upravni odbor KS Herceg-Bosne. 
72.5. U slučaju nastupanja više sile (poplava, požar, potres i sl.), upravni odbor KS Herceg-
Bosne na prijedlog Povjerenika natjecanja može donijeti hitnu izmjenu Propozicija 
natjecanja, a posebice u pogledu termina odigravanja utakmica. 
Članak 73. 

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a započinju s primjenom od 
natjecateljske sezone 2016/17. 
 
U Mostaru, 26.08.2016. 
 
                                                                                 Predsjednik KS Herceg-Bosne 
                                                                                          Dalibor Miloš 


