Београд, 25. мај 2018. године

Регионалним кошаркашким савезима
Председнику Комисије за издавање дозвола за сезону
Члановима Комисије, за издавање дозвола за сезону, и одобравање учешћа у
такмичењима РКС
Поштовани,

Сходно члану 158 став 1, и став 7,Закона о спорту, члану 175 тачка 49, и члану 176 тачка
27 казнених одредаба Закона о спорту РС , члану 58 Статута КСС, Правилнику о такмичењу КСС,
Одлукама УО КСС 238/2,239/2,240/2 од 30.марта 2018. године, и Одлукама 362/2, 362/2/1, 363/2
од 23.05.2018. године, заључцима са конститутивне седнице Комисије за издавање дозвола
(лиценци) клубовима за сезону достављамо документа која одређују са ближе одреднице о раду
Комисије за издавање дозвола (лиценци) клубовима за сезону и Пријаве одобравања за учешће у
такмичењима.
1.
УО КСС је на седници од 23.05.2018. године Одлуком 363/2, усвојио Пословник о
раду Комисије по коме ће радити све Комисије за издавање дозвола за сезону и пријава за
одобравање учешћа у такмичењима. (Правилник о раду комисије у прилогу)

2.
УО КСС је на седници од 23.05.2018. године Одлуком 362/2, именовао комисију за
издавање Дозвола за сезону у саставу: Проф др Ненад Ђурђевић - председник, Јасна Шешељ
(дипломирани економиста) члан - стручњак из области финансија и Маринко Голубовић
(дипломирани инжињер електронике) члан.
3.
УО КСС је на седници од 23.05.2018. године Одлуком 362/2, именовао комисију за
издавање одобравање учешћа у такмичењу РКС за Регионе Рашко косовско метохијски, РКС
Западна Србија и РКС Јужна Србија.

4.
УО КСС је на седници од 23.05.2018. године, такође донео Одлуку да се РКС
Централна Србија, РКС КСВ, РКС КСБ и РКС Источна Србија, даје рок до среде 30.05.2018. године
до 12.00 часова доставе своје предлоге за председника и чланове комисије РКС за одобравање
учешћа у такмичењима, која су у тадлежности РКС, а сходно Одлуци УО КСС 240/2 од 30.марта
2018 године.
УО КСС ће се на првој наредној седници изјаснити о поднетим предлозима поменутих РКС.
У случају не достављања предлога у року надлежност комисије РКС преузеће Комисија за
издавање Дозвола за сезону КСС.

РКС КСВ је у среду 23.05.2018. доставио предлог Комисије РКС КСВ за одобравање учешћа
у такмичењима, тако се у достављању предлога изузимају.
РКС КСБ је у понедељак 28.05.2018. доставио предлог Комисије РКС КСБ за одобравање
учешћа у такмичењима, тако се у достављању предлога изузимају.
Препорука РКС уколико су у могућности да доставе предлоге Комисија и пре задатог рока,
како би се што пре конституисале и почеле са радом.

5.
Комисија за издавање дозвола за сезону, је на конститутивном састанку одржаном
24.05.2018. године усвојила Образац за пријаву клубова по коме клубови аплицирају за Дозволе
за сезоне и пријава за одобрење учешћа у такмичењима.

Сходно Одлуци УО КСС обрасци ће се користити и за рад Комисије одобравање учешћа у
такмичењима која води РКС или Такмичарски орган у зависности од надлежности доношења
одобрења у складу са пренетим правом вођења одређеног такмичења од стране КСС (1.МРЛ,
2.МРЛ, 3.МРЛ, 1.ЖРЛ и МК клубови без сениора).
6.
За среду 30.05.2018. године од 14.00 часова планиран је састанак Комисије за
издавање дозвола за сезону са председницима Комисија РКС за одобравање учешћа у
такмичењима, а у вези појашњења одређених услова и усклађивања рада Комисија.
Основнo је, да Комисија буде независна у свом раду.

Чланови комисија потписаће обавезујући документ о тајности података које клубови
достављају приликом подношења захтева Дозвола за сезону.
7.
Образац Захтева за издавање дозволе за сезону, пријава за одобравање учешћа у
такмичењима 2018/2019 је документ који у напомени садржи и ближе одреднице, а то је да цео
образац попуњавају клубови који подносе захтев за издавање дозволе за сезону (Национална
лигашка такмичења - 1.ЖЛС, 2.МЛС, 2.ЖЛС), док клубови који подносе пријаву за одобрење
учешћа у такмичењу НЕ ПОПУЊАВАЈУ ДЕО 3 испуњеност посебних услова за издавање
дозвола за сезону – 1.МРЛ, 2.МРЛ, 3.МРЛ, 1.ЖРЛ и МК клубови без сениора). За те
клубове важи испуњеност Општих услова, у складу са Законом о спорту и Правилником о
такмичењу ( члан 37 Правилника о такмичењу КСС )
8.
Клубови тражене податке из захтева достављају на дан аплицирања и стању у
тренутку подношења захтева.

9.
Комисије ће у прописаном року издати Решења клубовима који испуњавају
прописане услове и који су испунили све формалне услове.Комисија за издавање дозвола за
сезону КСС (за клубове 1 ЖЛС, 2 ЖЛС, 2 МЛС) , Комисија за одобрење учешћа у такмичењу ( 1
МРЛ и 1 ЖРЛ ), Такмичарски орган уз предходни извештај/сагласност Комисија за одобрење
учешћа у такмичењу (2 МРЛ, 3 МРЛ, МК клубови без сениора)
10.
У периоду након издавања Решења,ТК КСС прописује рок - петак 17. август 2018.
године за потврду учешћа клуба у одређеном такмичењу / узрасној категорији у такмичарској
сезони 2018/2019 на утврђеном и достављеном им обрасцу, и обавезно у тој пријави (потврди
учешћа), наводе број добијеног Решења за дозволу за сезону или пријаве за одобрење учашћа у
такмичењу.
11.
Председници Комисије РКС добиће комплетан материјал, а исти ће и РКС-у бити
прослеђен и објављен на сајту КСС. Такође уз то биће објављен и сет образаца који требају да се
попуне приликом комплетирања Захтева клубова.

Имаћу и виду да се ради о радњама које се спроводе по први пут, а за то постоји законска
обавеза и обавеза која проистиче из нормативних аката КСС, верујем да ћемо крајње одговорно, у
духу спортске толеранције овај задатак извршити на нивоу који и доликује организацији
Кошаркашког савеза Србије.
С`поштовањем

Душан Пројовић с.р.
Потпредседник КСС

