Београд 22. Јун 2018.
Регионални кошаркашки савези

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РКС И КЛУБОВЕ
Поштовани,
Овим путем вас обавештавамо о обавези клубова да за међународни наступ у лигашком
такмичењу, пријатељским утакмицама и турнирима ОБАВЕЗНО морају да имају сагласност
Кошаркашког савеза Србије.
Ова обавеза произилази из одредаба члана 165, члана 175 тачка 58 Закона о спорту
(Службени Гласник РС број 10 од 08.02.2016. године ), члана 16 став 6 Статута КСС (Усвојен на
Скупштини КСС 12.04.2017. године), члана 64 Правилника о такмичењу КСС (Усвојен на
Скупштини КСС 22.12.2017. године), Одлуке УО КСС 233/2 од 25.04.2017. године.
-

Изводи из наведених чланова

Чланом 165 Закона о спорту РС предвиђено је да:
- Спортске организације, спортске екипе и спортисти могу учествовати на међународним
спортским приредбама само уз претходну сагласност надлежног националног гранског спортског
савеза.
- Спортске организације, односно спортске екипе могу учествовати у регионалним лигама само уз
претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.
Чланом 175 тачка 58 Закона о спорту РС предвиђено је да:
- Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај спортска организација
или друго правно лице, ако:
- 58) учествује на међународним спортским приредбама без сагласности надлежног националног
гранског спортског савеза (члан 165);
Чланом 16 Статута КСС предвиђено је да:
- КСС даје сагласност за учешће клубова у међународним кошаркашким такмичењима.
Чланом 64 Правилника о такмичењу предвиђено је и ближе је одређен поступак за добијање
дозволе за наступ у међунароном такмичењу и међународним турнирима и утакмицама :
- Клубови, кошаркашке екипе и спортисти могу учествовати на међународним кошаркашким
такмичењима, турнирима или другим кошаркашким спортским приредбама само уз претходну
сагласност КСС, коју даје Управни одбор КСС, ако овим Правилником није другачије одређено.
КСС може да одбије давање сагласности из става 1. овог члана ако би учешће клуба или
спортиста на међународним спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије.
Клубови могу учествовати у међународним регионалним лигама само уз претходну
сагласност КСС, коју даје Управни одбор КСС уколико такво учешће не би било у супротности са
Програмом за развој кошарке у Републици Србији КСС, интересима КСС и овим Правилником.
Сагласност клубовима, кошаркашким екипама и спортистима за учешће на кошаркашким
турнирима даје Потпредседник КСС за такмичење, по прибављеном мишљењу Комисија за
такмичење.

Клуб може добити сагласност за учешће на међународним такмичењима само ако нема
дуговања према КСС и РКС.
Клуб који учествује у званичном међународном такмичењу супротно одредбама ст. 1, 3. и
4. овог члана чини дисциплински прекршај за који му Дисциплински суд КСС изриче новчану
казну у износу од 10.000 бодова.
Клуб који учествује у незваничним међународним такмичењима супротно одредбама ст. 1.
и 4. овог члана чини дисциплински прекршај за који му Дисциплински суд КСС изриче новчану
казну у износу од 1000 бодова.
У случају да клуб понови дисциплински прекршај из ст. 6. или 7. овог члана, изриче му се
новчана казна у дуплом износу од оног утврђеног ст. 6. и 7. овог члана.
Висину вредности бода из ст. 6. и 7. овог члана утврђује Управни одбор КСС.
Генерални секретар КСС је обавезан да у случају из ст. 6. и 7. овог члана поднесе пријаву
надлежном спортском инспектору.
Сходно свему наведеном Регионални кошаркашки савезу су дужни да обавесте клубове
чланове КСС, који су на територији РКС о овој обавези.
У прилогу је формулар коју попуњава клуб, који подноси захтев за учешће на
међународном лигашком такмичењу, турниру или утакмици.
Ове одредбе се односе и на турнире у међународне турнире који се организују или
одигравају у Србији.
С`поштовањем
Душан Пројовић
Потпредседник КСС

