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ПРЕДМЕТ    СУСПЕНЗИЈА КЛУБОВА 
 

Сходно члану 25 Правилника о такмичењу КСС,  

 

Члан 25 
 Клуб који не измири своје финансијске обавезе (чланарина, казне, друго) према 
Кошаркашком савезу Србије,  Регионалном кошаркашком савезу или органу који води такмичење, у 
датом року или у року од тридесет дана по завршетку такмичења, биће суспендован. 
 Суспендовани клуб губи статус активног клуба (нема право учешћа у текућим и наредним 
такмичењима, губи утакмице службеним резултатом због чега може бити искључен из такмичења, 
нема право на коришћење прелазних рокова, нема право на прву регистрацију и пререгистрацију 
играча, нема право на лиценцирање играча, тренера и пратилаца екипе, нема право на припајање, 
спајање и поделу клуба, нема право на замену ранга такмичења, нема право на вршење било 
каквих активности) 

 

Сви клубови који имају финансијских дуговања према КСС, РКС или по основу 

такмичења СУСПЕНДУЈУ СЕ ДО МОМЕНТА ИЗМИРЕЊА ДУГОВАЊА - УПЛАТЕ (Рок за 

измерење дуговања био је 26. 08. 2016. године). Сходно томе: 

 

1. Суспендовани клубови не могу да користе прелазне рокове и да поднесу захтеве 
за пререгистрацију играча у прелазним роковима редовни септембарски и ванредни 

прелазни рок, за сениорске и мк играче,  
2. Суспендовани клубови су у обавези да измире обавезе - финансијска дуговања 

најкасније до среде 07. септембра 2016. године. У случају неизмирења обавеза до 

предиђеног рока среда 07. септембар 2016. године суспендовани клубови - неће бити 
уврштени у жребање такмичарских бројева за наступајућу такмичарску сезону у 

сениорским  такмичењима, биће брисани из почетних табела, а табеле ће бити 

попуњене другим клубовима сходно Правилнику о такмичењу КСС.  

 

Регионални кошаркашки савези су дужни да тачно и прецизно евидентирају сва 

дуговања клубова и уплате по дуговању и о томе извештавају КСС (ажурно - дневно 

извештавање КСС о износу дуга и о износу уплате по дугу).  
Регионални савези сносе пуну одговорност за наплату дуговања својих клубова према РКС, 

као и веродостојност потврда о извршеним уплатама. 
Састанци представника клубова сениорских лига одржаће се у периоду од 10. - 17.09.2016. 

године, и то тако што ће прве састанке одржати 1ЖЛС и 2МЛС, а након тога клубови 1МРЛ, 2ЖЛС 

и 2МРЛ. 
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