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ПОПУЊАВА КЛУБ ПОДНОСИОЦ МОЛБЕ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО 

 

ПУН НАЗИВ КЛУБА   

СКРАЋЕНИ НАЗИВ КЛУБА  

Место и поштански број  

Седиште организације (Адреса - улица и број )  

Број решења АПР  

ПИБ  

Матични број  

Текући рачун клуба  

Број телефона  

Број факса  

Адреса електронске поште - имејл  

Веб сајт клуба  

Врста организације - (спортска организација као спортско 

удружење, спортска организација као спортско привредно 
друштво, друго удружење (кошаркашко удружење) 

 

Чланство у другим удружењима и савезима  

Организациона структура  

Датум усвајања статута  

Лице овлашћено за заступање (име и презиме и функција 

у организацији) 
 

Председник органа управе (име и презиме и датум 
избора) 

 

Грана / област спорта  

Број чланова организације - 1. укупан број чланова, 2. број 
чланова спортиста, 3. број категорисаних спортиста, 4. број 

професионалних спортиста, 5. број спортиста аматера под 
уговором, 6. број регистрованих спортиста, 7. број чланова 

спортских стручњака, 8. број спортских стручњака у радном 
односу са клубом, 9. број спортских стручњака ангажованих 

уговором о стручном ангажовању, 10. број чланова по 
категоријама чланства 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

Број запослених у организацији - 1. укупан број запослених, 

2. број запослених на неодређено време, 3. број запослених са 
високом стручном спремом 

1. 2. 3. 

Категорија чланства  

Представници у скупштини КСС - број и име и презиме 

представника 
 

Власници организације: име и презиме и величина удела 
у власништву 

 

Дисциплинске казне: врста и време трајања  

Датум престанка чланства у КСС  

Статусне промене  

Промене правног облика  

Ранг такмичења  

Уговори закључени са играчима и спортским 

стручњацима 
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Дуговања према КСС и РКС и другим учесницима у 

систему кошаркашког спорта, из обавеза насталих у 
складу са спортским правилима КСС 

 

Име и Презиме заступника клуба  

Адреса / телефон / мобилни телефон  

Адреса електронске поште - имејл  

Образовање  

ЈМБГ и број личне карте  

Секретар клуба  

Адреса / телефон / мобилни телефон  

Образовање  

ЈМБГ и број Личне карте   

Лице задужено за  безбедност / телефон   

Лекар / број лиценце   

Главни тренер у клубу / боја и број лиценце   

Тренер у клубу / боја и број лиценце   

Клуб има план и програм рада свих селекција ДА НЕ 

Главни објекат за одигравање утакмице  

Адреса и место  

Телефон / имејл - дворане   

Капацитет гледалишта / број свлачионица   

Резервни објекат за одигравање утакмица  

Адреса и место  

Телефон  / имејл - резервне дворане   

Капацитет гледалишта / број свлачионица   

Боје клуба / домаћин / гост   

Радно време клуба    

Органи клуба (Скупштина, Управни Одбор, Надзорни 
одбор) 

 

Начин финансирања клуба  

Лице задужено за вођење финансија у клубу / звање  

Постоји гаранција о обезбеђеним средствима за 

такмичење у наступајићој такмичарској години 
ДА  НЕ 

Клуб прихвата обавезујућу клаузулу да о свим изменама 
одмах обавести КСС и матични РКС 

ДА 

 
ИЗЈАВА ЗАСТУПНИКА КЛУБА 

 

Са пуном кривичном и материјалном одговорношћу као заступник горе именованог клуба изјављујем да су 

достављени подаци тачни. 
 
 

 

 
____________________________  

Потпис заступника клуба 

М.П. 

 

 
_______________________  

Датум 
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ПОПУЊАВА РКС КОЈЕМ КЛУБ ПРИПАДА 

 

ПУН НАЗИВ РКС  

Сагласност РКС  

Број одлуке РКС  

Датум давања сагласности  

Да ли постоје сметње око пријема клуба у чланство КСС ДА НЕ 

Потврда РКС да исто лице није оснивач више спортских 

организација 
 

Потврда РКС да лица нису повезана као основачи више 
спортских организација 

 

Потврда РКС да ли је лице ангажовано у   

 

ИЗЈАВА ЗАСТУПНИКА РКС 
 

 

 
 

____________________________  

Потпис заступника РКС 

(МП) 

 
 

_______________________  

Датум 
 

 
 

 

 

 
НАПОМЕНА:  

- Захтев за пријем у чланство КСС са свом пратећом документацијом, доставља се канцеларији РКС, која ће 

комплетан предмет доставити КСС. 
- Уз захтев за пријем ОБАВЕЗНО треба доставити изјаву да се клуб обавезује да ће о свим променама у 

клубу, исте доставити канцеларији РКС најкасније 15 дана од дана промене. 
 

Уз захтев достављамо: 

 
1. Решење из АПР 

2. Статут клуба 
3. Законски заступник спортске огранизације 

4. Фотокопија личе карте овлашћеног лица 

5.  Решење и Угововор са пословном банком 
6.  Картон депонових потписа у банци 

7.  ПИБ спортске организације 
8.  Изјава да је документација веродостојна 

9.  Краћа биографија лична и спортска овлашћеног лица и законског заступника спортске организације. 

 

 
 

 
 
            ___________________________       М.П.          ____________________________

  

    Потпис овлашћеног представника РКС                 Потпис овлашћеног представника клуба 
 

 


