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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА СА ПРЕДСЕДНИЦИМА КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ 
ПРИЈАВЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 31. Mаја 2018. год. у 14.00 сати у Београду 

 
Присутни:  Проф.др Ненад Ђурђевић, Зоран Тошковић, Радован Јованчевић, Велибор 
Вељковић, Бојан Вељковић, Миодраг Костић, Зоран Биорац, Урош Матић. 
 
Остали присутни: Дејан Томашевић - генерални секретар, Душан Пројовић - потпредседник 
КСС, Јасмина Бранковић, Владимир Живановић, Петар Димитријевић, Милица Стефановић. 
 

Дејан Томашевић, је поздравио присутне и образложио важност поступка издавања 
дозвола за сезону и одобравање пријава за такмичење. Пожелео успешан рад свим 
присутнима. 

Душан Пројовић, је поздравио све присутне и захвалио што су се одазвали позиву, 
што се упознали са материјалом и што су неки већ спремили одређена питања и упутили их у 
електронској форми. 

На самом почетку Душан Пројовић је истакао важност овог поступка, а да новина у 
раду проузрокује и одређена кашњења, непознанице и пропусте. Преузео је одговорност за 
све евентуалне пропусте и ставио се на располагање свима који имају одређене нејасноће, 
како би што пре дошли до правих и ваљаних информација. 

Представљен је председник комисије КСС за издавање дозвола за сезону Проф.др 
Нанад Ђурђевић, представљени су сви председници Комисија, као и остали присутни на 
састанку.  

Представљен је дневни ред који је усвојен. 
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 1. Упознавање са документима и начином рада комисија 
 2. Координација рада Комисија 
 3. Разно 

 

ТАЧКА 1. Упознавање са документима и начином рада комисија 
 

Душан Пројовић, је изложио да увођење поступка издавања дозвола за сезону и 
одобравање пријава за учешће у такмичењу клубова произилази из законске обавезе и 
нормативних аката КСС-а. 

Одлукама УО КСС надлежност за издавање дозвола за 1.МЛС поверене је Удружењу 
клубова које и води такмичење, надлежност за издавање дозвола за сезону осталих 
националних такмичења је на Комисији КСС, док ће одобравање пријава за учешће у 
такмичењу за трећи ранг 1.МРЛ и 1.ЖРЛ, издавати комија РКС. За четврти и пети ранг, мушког 
такмичења, као и за клубове МК одобрење пријаве за учешће у такмичењу, где издавање 
одобрења има надлежност орган такмичења, комисија ће прегледати документацију и 
предлагати такмичарском органу (Комесару такмичења) да исту одобри или не одобри. 

Проф.др Ненад Ђурђевић, је упознао председнике комисија, да обавеза која се сада 
намеће а то је поступак издавања дозвола за сезону клубовима и одобрење пријава за учешће 
у такмичењу произилази из члана 158 Закона о спорту, а ближе одредбе дате су у Правилнику 
о такмичењу КСС-а. 

Казнене одредбе за непоштовање Закона о спорту у овом делу описане су у члану 175  
(тачка 49) и члану 176 (тачка 26) Закона о спорту.  

Кошарка и кошаркашки савез је своје успехе градио на поштовању правила, тако да су 
и очекивања да и у овом поступку буде пример и да на најбољи могући начин спроведе 
поверену му обавезу од МОС-а. 

Уважавајући то да је овај поступак требао да буде уведен и раније, а да је ово прва 
година инплементирања овог поступка, могуће су техничке грешке, а услове треба 
прилагодити датом тренутку. 



Материјал који је био припремљен за састанак је презентован и сви председници 
комисија су били упознати са истим. 

Сваки ниво такмичења носи и одређене критеријуме, тако да би најстрожији 
критетрујими били применљиви за највиши ранг националног такмичења. 

 
ТАЧКА 2. Координација рада Комисија 
 

Проф.др Ненад Ђурђевић, истакао је да је рад комисија независан, а спровођење 
поступка и сам Пословник о раду који је јединствен за све комисије, обавезују на 
синхронизован рад комисија. 

Посебно се то односи на одређене недоумице које ће се јављати у самом процесу 
прегледа документације. 

Посебно је истакао да колико год да су клубови одговорни за веродостојност података, 
одговорност комисије је велика, да савесно и одговорно прегледа документацију и донесе 
одлуке. 

Такође у току такмичарске сезоне комисија може да спроведе контролу у клубу и 
провери наводе и у случају неправилности може одузети дозволу за сезону клубу. Санкције 
су описане у Правилнику о такмичењу. 

Представљен је и образац који треба да буде универзалан, како за комисију за 
издавање дозвола за сезону, тако и комисију за одобравање пријаве за  учешће у такмичењу. 

Клубови националног лигашког такмичења попуњавају комплетан образац, са општим 
и посебним условима, док  клубови регионалног ранга попуњавају само општи део. 

Сви клубови попуњавају цео образац (осим дела 3, који попуњавају клубови који 
подносе захтев за издавање дозволе за сезону – 1.ЖЛС, 2.ЖЛС и 2.МЛС) а комисија неће 
проверавати оне податке који су обухваћени Решењем надлећног инспектора. Попуњавање 
обрасца је неопходно, јер се у времену од инспекцијског надзора до попуњавања могуће 
нешто променило у клубу.  

Утврђено је да у првој години треба посебно водити рачуна и пружити помоћ клубовима 
око попуне формулара и уколико одређени недостаци постоје да се отклоне у ходу. Такође је 
утврђено да због организационих проблема рок предвиђен за подношење пријаве је 20.јун а 
рок за доношења решења о добијању дозволе за сезону и одобрења за пријаву за учешће у 
такмичењу буде 20. јули. Од такмичарске сезоне 2019/2020 рок за подношење захтева ће бити 
01. Марта до 20. Маја, а комисије ће резултате објавити до 30. Јуна. 

Приликом одређивања упитника коришћене су  одредбе Закона о спорту, Правилника 
о такмичењу, Регистрационог правилника, Правилник о националној категоризацији 
врхунских спортиста,  Правилник о условима за обављање спортских делатности. 

Душан Пројовић, се посебно осврнуо на рад комисија РКС,  јер кроз материјал, 
учешће на састанцима, комисија ће бити од велике помоћи клубовима са РКС који траже 
дозволу за сезону и који наступају у националним лигашким такмичењима. 

Након тога отворена је расправа са питањима која су постављали председници 
комисија и присутни. 

Прва дилема која се јавила је око попуне табеле у делу играча сениорског тима и 
млађих категорија, посебно у делу регистрованих играча. 

Дато је тумачење да клуб упитник попуњава да дан аплицирања са стањем у том 
тренутку, да се стање регистрованих играча у клубу приказује у последњој сезони. 

Урош Матић, уз напомену да је доставио питања, поставио је следећа питања  
- Рок за подношење пријава и рок за одлучивање (шта ако клуб не пријави такмичење у лиги 
у којој је остварио пласман)? 
- Сматра се да је клуб одустао од такмичења, а санкција је предиђена Правилником 
о такмичењу. 
- Шта ако клуб не уплати таксу за подношење захтева (да ли се захтев сматра неуредним и не 
разметра се или се клуб задужује према савезу, па не може да остварује право на прелазни 
рок)? 



- Клуб је у обавези да приликом подношења захтева уплати таксу, а такође и 
приликом добијања решења или одобрења пријаве за учешче у такмичењу. 
- До када је у обавези клуб да уплати таксу за одлуку? Да ли се налог за уплату даје у одлуци 
или се посебно шаље? 
- Налог за уплату се даје у одлуци. 
- Коме се такса уплаћује КСС или РКС? 
- Такса  се уплаћује у зависности која комисија одлучује у поступку. 
- Да ли се рок из члана 53 став 2 односи на дан пријема налога или дан издавања налога? 
- Рок од издавања налога. 
- Имајући у виду право клубова да присуствују раду комисије, да ли смо у обавези да 
клубовима упутимо позив или објавимо дан када комисија врши увид у предложене доказе? 
- Клубови се позивају да присуствују раду комисије. 
- Имајући у виду да је чланом 54 став 1 дозвољена предаја доказа и на јавној расправи, да ли 
се предаја доказа на расправи сматра неблаговременом, ако је учињена након рока по налогу? 
- Ове године сматраће неће се сматрати неблаговременом. 
- Да ли се свака појединачна одлука доставља клубу, или се једном одлуком може одлучити о 
више захтева (због рока на жалбу и пријема)? 
- Свака одлука се доставља посебно клубу. 
- Да ли је могуће достављање захтева и доказа маилом? 
- Уколико је документација комплентна могуће је доставити маилом. 
- Да ли се даном пријема сматра предаја у пошту или дан када је захтев стигао у савез? 
- Дан када је захтев предат у пошти. 
- Да ли изјава заступника из члана 55 став 2 мора да буде оверена код бележника или у суду? 
Да ли клубови са Косова оверавају такву изјаву? 
- Изјава не мора бити оверена код нотара. 
- Уколико се документација не достави у року одређеном налогом, да ли се захтев одбија или 
одбацује (имајући у виду одредбу члана 56 став 1)  
- Захтев се одбацује. 
- Да ли одлука мора да буде образложена? 
- Одлука мора бити образложена. 
- Коме се подноси програм развоја омладинске кошарке? Шта уколико Стручни савет на време 
не да одобрење (не одговори на програм)? Шта обухвата програм развоја? 
- Програм развоја омладинске кошарке мора бити усвојен од стране органа клуба. 
- Како се доказује број пријавених екипа у млађим категоријама? Да ли у односу на претходну 
годину или у односу на следећу сезону? 
- У односу на предходну сезону, а допуна података доставља се почетком 
такмичења. 
- Како се доказује чињеница да су играчи, који наступају за први тим обавили лекарски 
преглед? Шта уколико првенство почиње касније? Да ли одмах по завршетку прелазног рока 
или је могуће и касније? Да ли ово правило важи само за сениоре? 
- Како се наводе подаци у тренутку аплицирања , лекарски преглед је обавезан и 
екипа није могла да наступи уколико нема лекарски преглед. 
- Да ли сви играчи морају да имају уговор о аматерском ангажовању или стипендирању? 
- Не, осим у такмичењу у коме је то прописано. 
- Да ли два или више клубова могу имати исти пословни простор и иста ангажована лица из 
члана 58 став 1 тачка 7 и члана 60 став 1 тачка 2? 
- Не. 
- Који је минимални број термина за тренинг из члана 59 став 1 тачка 2? Шта се подразумева 
под целом годином? 
- Сматра се период пртипрема , тренинга у току такмичарске сезоне у континуитету. 
- Да ли обавеза из члана 60 став 1 тачка 4 важи и за клубове са сениорским и за колубове без 
сениорског ранга? Како клубови са Косова доказују испуњеност овог услова? Шта да раде 
клубови из градова у којима не постоје агенције за пружање оваквих услуга (Рашка, Сјеница, 
Тутин)? 



- Дужни су да у току такмичарске сезоне имају ангажовану агенцију и наводе то у 
формулару. 
- Да ли да ли изјава из члана 61 став 1 мора да буде оверена код бележника или у суду? 
- Ове године неће бити потребна овера код нотара. 
- Да ли је за услов из члана 61 тачка 2 довољно да се достави изјава да нема повезаних лица? 
- Да, довољно је. 
- Како се доказује испуњеност услова из члана 62 став 1 тачка 1 уколико нема уговора о 
стипендирању или аматерском ангажовању? 
- Да ли ревизорска кућа мора да буде овлашћена или може рачуновођа? 
- Потребно је да буде ревизорска кућа за клубове који имају обавезу. За клубове 
који подносе финасијски извештај потребан је овлашћени књиговођа. 
- Шта подразумева ревизија финансијског извештаја? 
- Извештај ревизора о пословању клуба. 

 
Зоран Тошковић, поставио је питање употребних дозвола дворана и с обзиром на 

одговорност коју има комисија потребно је имати упутство шта да се ради у таквим 
случајевима. 

Председник комисије Ненад Ђурђевић, је образложио да је законом предвиђено 
да хала има употребну дозволу али да то није случај у пракси, да су многе хале у процесу 
добијања и подношоња захтева за добијање потребних дозвола. Могу се одобрити и хале које 
немају употребну дозволу уколико испуњавају прописане услове и Правилника о такмичењу, 
Пропозиција такмичења, Правила игре и уколио су већ коришћене за одигравање утакмица.  

Душан Пројовић, је нагласио да је у самом формулару тражен податак о правном 
основу по коме се користи дворана и да је то довољан податак, јер и онај ко издаје дворану 
или ко пропише одлуку да се хала може користити има одговорност за одобрење. 

Бојан Вељковић, се у дискусију осврнуо на услове у дворани и шта је прописано у 
општом условима, јер многе дворане немају баш све што је предвиђено формуларом. Посебно 
за утакмице високог ризика и одвојеност навијачких група. 

Такође је пренео да неки РКС имају недоумицу око плаћања такси за подношење 
захтева и издавање решења или одобрења, као и дилему коме се уплаћују таксе. 

Душан Пројовић, је одговорио да ако је у формулару одговор не, онда треба само 
навести да постоју могућност и која је да се то уради у случају потребе. 

Што се тиче уплати такси то је јасно дефинисано на следећи начин: Правилником о 
такмичењу је прописана висина таксе за клубове националних лига, који подносе захтев за 
оздавање дозвола за сезону. Пословником о раду комисије у завршним одредбама, 
прецизирано да РКС који ради одобрење захтева за учешће такмичењу, наплаћује таксе која 
не може бити већа од 50 % прописане таксе за издавање дозвола за сезону. 

УО КСС ће у најскорије време одредити висину такси за клубове који подносе захтеве 
за национална такмичења, па то може бити и РКС да својом одлуком прецизније одреди висину 
такси за клубове који подносе захтев за одобрење учешћа у такмичењу. 

Иначе таксе се уплаћују на рачун оног РКС који има надлежност за издавање дозвола 
за сезону или одобрења пријаве за учешће у такмичењу. 

Клубови 4. (четвртог), 5.петог ранга и мк клубови не плаћају таксу за одобрење пријаве 
за учешће у такмичењу , а да Комисије које раде тај ниво такмичења документацију прегледају 
и предлажу такмичарском органу (комесару) одобрење за учешће у такмичењу. 

У прилогу обрасца је наведено по тачкама и ближе одређено 
Миодраг Костић, исказао је примедбу да у поједин салама не постоје адекватни 

услови, али како се ради о лигама најнижег ранга да комисија мора имати и ту чињеницу у 
виду. Истакао је сврсисходност састанка на коме се отворено говори. 

Милица Стефановић, поставила је питање финасијског плана. 
Душан Пројовић, је одговорио да финасијски план представља оквир којим 

средствима клуб располаже да би уопште могао да се такмичи. 



Зоран Биорац је констатовао да формулар није компликован за попуну и да комисија 
којом он председава одобрава учешће у такмичењу у четвртом рангу мушког такмичења и 
трећем степену женског такмичења. 

Искористио је прилику да каже да ће позвати клубове и помоћи око попуњавања 
формулара. 

Из осталих дискусија потврђена је спремност и одлучност да треба учинити све да се 
максимално помогне клубовима, јер је интерес да сви добију дозволу за сезону или одобрење 
учешћа у такмичењу, правилним попуњавањем упитника и комплетном документацијом 
траженим подацима. 

Радован Јованчевић је посветио пажњу формуларима у прилогу са појашњењем 
формулара. 

Председник комисије Ненад Ђурђевић, је објаснио да се уписују само тражени 
подаци а то значи, играчи под уговором,  врхунски спортисти и тренери који су осигурани. 

Такође је нагласи да се у формулару у делу 6 тражи одговарајућа документација, а 
уколико регион има неке податке он те податке користи за комплентирање предмета. 

У делу 7 стоје упутства, посебна пажња је да клубови почетком такмичарске сезоне 
морају доставити релеватне податке у делу за које сад из оправданих разлога не постоји 
могућност достављања. 

На крају састанка још једном је изнет став да комисије РКС имају и задатак да помогну 
клубовима који наступају у националним лигама, јер имају добра сазнања и уколико ти 
клубови имају неке недоумице треба им помоћи. 

Такође је констатовано да комисија доноси одлуку и да је у овој првој години  потребна 
флексибилност и пре свега потреба да се клубови упуте да правилно попуне исти. 

 
Састанак је закључен у 16.30 сати. 
 
НЕНАД ЂУРЂЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Записник саставио: Владимир Живановић 
 


