Srbija. 11000 Beograd, Sazonova 83
Tel. +381 11 3400 831, Fax: +381 11 3400 835
www.kss.rs e-mail: adzic@kss.rs
Београд, 26.септембар 2012.
КОШАРАКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
КОШАРКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ РАШКО-КОСОВСКO МЕТОХИЈСКИ
Поштовани,
Достављамо Вам овим путем ИЗВОД ИЗ ОДЛУКА ДОНЕТИХ НА САСТАНКУ КОМИСИЈЕ ЗА
ТАКМИЧЕЊЕ КСС ОДРЖАНОГ 24.септембра 2012..
МОЛИМО ВАС ДА СА ОДЛУКАМА И ЗАКЉУЧЦИМА УПОЗНАТЕ СВЕ СВОЈЕ ЧЛАНОВЕ
(КЛУБОВЕ, КОМЕСАРЕ, СУДИЈЕ, ДЕЛЕГАТЕ,...) КАО И ДА ИНФОРМАЦИЈУ ОБЈАВИТЕ ПУТЕМ
ВАШЕГ САЈТА.
1. ОДЛУКА О СТАТУСУ КЛУБОВА
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ У АПР-У

ПО

ОСНОВУ

ПРЕДАЈЕ

РЕШЕЊА

О

Клубови који су се пријавили за сениорска такмичења а нису
предали решење о пререгистрацији у АПР-у (Мионица, Жупа
Александровац и Чачак 94) обавезни су да до петка 28.септембра
2012. доставе решење о пререгистрацији. Уколико решење не доставе у
предвиђеном року клубови се бришу из евиденције активних клубова чланова
КСС, бришу се из почетних табела. Лиге се попуњавају на начин дефинисан у
Правилнику о такмичењу КСС.
За клубове који учествују у само у такмичењима МК обавезују се Регионални
кошаркашки савези да изврше проверу предаје решења о пререгистрацији у
АПР-у за све клубове који су се пријавили за МК такмичења. Клубови који
нису предали решење сматраће се неактивним клубовима члановима КСС и
не могу учествовати у такмичењу (пријава за такмичење се одбацује).
2. ОДЛУКА О СТАТУСУ КЛУБОВА ПО
ДУГОВАЊА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА

ОСНОВУ

ФИНАНСИЈСКИХ

Клубови сениорских рангова такмичења Прве женске лиге Србије
(ПРОЛЕТЕР ЗРЕЊАНИН) који имају заосталих дуговања из претходног
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периода обавезни су да до петка 28.септембра 2012. изврше уплату
заосталих дуговања. Клубови који не изврше уплату суспендују се по
основу правилника о такмичењу КСС, бришу се из почетних табела а лиге се
попуњавају на начин дефинисан Правилником о такмичењу.
Клубови сениорских рангова такмичења Прва мушка регионална
лига и Друга мушка регионална лига (бивше прва и друга српска лига) и
Друга женска лига (бивша Б женска лига) који имају заосталих дуговања
из претходног периода обавезни су да до дана жребања изврше уплату
заосталих дуговања. Клубови који не изврше уплату суспендују се по
основу правилника о такмичењу КСС, бришу се из почетних табела а лиге се
попуњавају на начин дефинисан Правилником о такмичењу.
За клубове који учествују само у МК такмичењима а имају заосталих
финансијских дуговања, Регионални савези се обавезују да предузму све
мере у циљу испуњења обавеза (одређивање начина плаћања и
предузимања мера у случају неиспуњења истих, применом Правилника о
такмичењу КСС).
3. ОДЛУКА О СТАТУСУ КЛУБОВА ПО ОСНОВУ
ДУГОВАЊА ЗА 2012/2013 (ПРВИ ДЕО ЧЛАНАРИНА)

ФИНАНСИЈСКИХ

Клубови учесници међународних регионалних сениорских лига (за
мушкарце АБА, за жене МЖРКЛ) обавезни су да изврше уплату
првог дела годишње чланарине до петка 5. Октобра 2012. Обавезују
се Регионални савези да до понедељка 8.октобра Комисији за такмичење
доставе извештај о извршеним финансијским обавезама клубова ових рангова
такмичења на основу који ће бити донете одговарајуће одлуке применом
Правилника о такмичењу КСС.
Клубови учесници сениорских рангова такмичења Прва мушка лига
(бивша А мушка лига или КЛС), Прва женска лига (бивша А женска лига) и
Друга мушка лига (бивша Б мушка лига) обавезни су да изврше уплату
првог дела годишње чланарине до петка 5. Октобра 2012. Обавезују
се Регионални савези и момесари такмичења да до понедељка 8.октобра
Комисији за такмичење доставе извештај о извршеним финансијским
обавезама клубова ових рангова такмичења на основу који ће бити донете
одговарајуће одлуке применом Правилника о такмичењу КСС.
За клубове учеснике сениорских рангова такмичења Прве и Друга мушка
регионална лига (бивше Прва и друга српска лига), Друге женске лиге (бивша
Б женска лига) и МК такмичења, Регионални савези се обавезују да предузму
све мере у циљу испуњења обавеза (одређивање начина плаћања и
предузимања мера у случају неиспуњења истих, применом Правилника о
такмичењу КСС).
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4. ОДЛУКА О ЧЛАНАРИНАМА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА 2012/2013
Годишњу чланарину дужни су да плате службена лица (судије и делегати)
који своју функцију обављају за сениорске рангове такмичења (службена
лица МК такмичења и летње лиге немају обавезу плаћања годишње
чланарине). Рок за уплату чланарине је 1.новембар 2012. Године.
Чланарина је у висини једне таксе службеног лица за утакмицу највишег
ранга такмичења где обавља дужност (судијске или делегатске).
Службена лица која своју обавезу не изврше у предвиђеном року биће
суспендована до извршења исте.
Инструкције о начину плаћања биће накнадно одређене, објављене путем
сајта, прослеђене Регионалним савезима и свим службеним лицима
5. ТУМАЧЕЊЕ НАЧИНА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНА КЛУБОВА КОЈИ ИМАЈУ
МУШКЕ И ЖЕНСКЕ КАТЕГОРИЈЕ
Сходно одлуци Скупштине КСС (август 2009.):
 Сениорски мушки клиб који има женску екипу или обрнуто плаћа само
једну чланарину и то за сениорски клуб
 МК клиб који има мушку и женску екипу плаћа само једну чланарину за
мушку екипу
6. ИНФОРМАЦИЈА О ОДЛУКАМА ДОНЕТИМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
КСС 24.СЕПТЕМБРА 2012. БИТНИМ ЗА ТАКМИЧЕЊА
На седници Скупштине КСС усвојена су измене и допуне докумената битних
за такмичења:
 Правилник о такмичењу КСС
o Усвојена је измена система такмичења за жене. Извод из измена
као документ у прилогу
o Усвојене су промене назива лига:
А МУШКА ЛИГА (КЛС)
- ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
Б МУШКА ЛИГА
- ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
- ПРВА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
- ДРУГА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
А ЖЕНСКА ЛИГА
Б ЖЕНСКА ЛИГА
ПРВА СРПСКА ЛИГА


- ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
- ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
- ПРВА ЖЕНСКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Регистрациони правилник члан 45.
o Усвојена је измена права наступа за рангове такмичења Друга мушка
регионална лига (бивша Друга српска лига) и Прва женска регионална
лига (бивша Прва српска лига) у делу старосне границе играча
сениора: клубови имају право да лиценцирају 4 играча-играчице
старије од 27 година (у претходном 4 играча-играчице старије од 24
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o

године). Сходно овој промени Комисија за такмичење КСС ДОНЕЛА ЈЕ
ОДЛУКУ О ДОДАТНОМ ПРЕЛАЗНОМ РОКУ ЗА КЛУБОВА НА КОЈЕ СЕ ОВА
ПРОМЕНА ОДНОСИ. ТЕРМИН ДОДАТНОГ ПРЕЛАЗНОГ РОКА ЈЕ
2.ОКТОБАР. ДОДАТНИ ПРЕЛАЗНИ РОК МОГУ КОРИСТИТИ КЛУБОВИ
ДРУГЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ ЗА ИГРАЧЕ СТАРИЈЕ ОД 24. ГОДИНЕ.
УПУТСТВО О ДОДАТНОМ ПРЕЛАЗНОМ РОКУ КОМИСИЈА ЗА
ТАКМИЧЕЊЕ ЋЕ ДОСТАВИТИ ДО ПЕТКА 28. СЕПТЕМБРА 2012.
У склади са овом изменом у прилогу документ
Усвојена је измена права наступа за ранг такмичења Прва женска лига
(досадашњи услов само професионални уговор измењен је у
професионални или аматерски уговор), члан 42.:
Право наступа у клубовима Прве женске лиге Србије имају само
оне играчице старије од 18 година које имају потписан Професионални
уговор или аматерски уговор, као и играчице млађе од 18 година, а
које су лиценциране за млађе категорије тог клуба .

ДЕЈАН ТОМАШЕВИЋ, ПОТПРЕДСЕДНИК КСС
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК
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