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 На основу члана 158. ст. 1. и 7. Закона о спорту и чл. 37. став 3, чл. 47. и чл. 51. став 1. Правилника о такмичењу 

КСС, и дописа КСС, Кошаркашки савез ВОЈВОДИНЕ упућује кошаркашким клубовима 

 
ПОЗИВ 

 

- Подношење пријаве за учешће у такмичењу: 1.МРЛ, 1.ЖРЛ 

 - Клубови регионалних сениорских лигашких такмичења (Прва мушка регионална лига - 1.МРЛ, Прва женска 

регионална лига - 1.ЖРЛ) пријаву за одобрење учешћа у такмичењу, подносе Регионалном кошаркашком савезу КСВ, са 

назнаком: Комисија КСВ за одобрење учешћа у такмичењу. 

 

 

- Подношење пријаве за учешће у такмичењу: 2.МРЛ, 3.МРЛ, 2.ЖРЛ и МК клубови без сениора 

 - Клубови регионалних сениорских и МК лигашких такмичења (Друга мушка регионална лига - 2.МРЛ, Трећа 

мушка регионална лига - 3.МРЛ (летње сениорско такмичење), Друга женска регионална лига 2.ЖРЛ (летње сениорско 

такмичење) и МК клубови без сениора) пријаву за одобрење учешћа у такмичењу, подносе Регионалном кошаркашком 

савезу КСВ, са назнаком: Комисија КСВ за одобрење учешћа у такмичењу. 

 

 

НАПОМЕНЕ 

 - Приликом подношења пријаве за учешће у такмичењу, на текући рачун надлежног РКС/КСВ који води 

такмичење, НЕ уплаћује се такса 

 - Клубови подносе пријаву за одобрење учешћа у такмичењу надлежном РКС/КСВ најкасније до 20. Маја 2021. 

године за наредну такмичарску сезону. 

 - Комисија КСВ за одобрење учешћа у такмичењу одлучује на основу података из поднете пријаве и достављене 

документације. 

 - Комисија КСВ за одобрење учешћа у такмичењу разматра само пријаве и достављену документацију који су 

поднети у року за доставу утврђеном у овом позиву 

 - Пријава за одобрење учешће у такмичењу подноси се у писаној форми, у затвореној коверти, на обрасцу који је 

утврдила Комисија за издавање дозвола за сезону КСС, као и у електронском облику.  

 - Уз пријаву се обавезно подносе и попуњени упитници и друга документација које је утврдила Комисија за 

издавање дозволе за сезону КСС, као и друга документација којом подносилац пријаве доказује испуњеност прописаних 

услова из чл. 38-46. Правилника о такмичењу за одобрење учешћа у такмичењу.  

 - Образац, упитници и друга обавезна документација објављени су на сајту КСВ. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 1. Позив клубовима националног сениорског лигашког такмичења - Прва мушка лига Србије – 1.МЛС, упућује 

организација на коју је пренето право издавање дозволе за сезону и поверено вођење такмичења (члан 25. и 51. 

Правилника о такмичењу КСС, Одлука УО КСС број 859/2 од 27. Децембра 2019. године). 

 2. У квалитетним МК лигама КСС за јуниоре/кадете могу да учествују само клубови који имају сениорске екипе у 

1.МЛС, 2. МЛС и 1.МРЛ, којима је издата дозвола за сезону, односно одобрена пријава за учешће у такмичењу. 

 3. У квалитетним МК међурегионалним лигама за јуниоре/кадете могу да учествују само клубови који имају 

сениорске екипе у 1.МЛС, 2.МЛС, 1.МРЛ, 2.МРЛ и 3.МРЛ, којима је издата дозвола за сезону, односно одобрена пријава за 

учешће у такмичењу. 

 

 

ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ 

 

 1. У прилогу је КСВ УПИТНИК КЛУБ који треба попунити, потписати и печатирати, и доставити са 

осталом документацијом. 

 

 2.U prilogu je dokument 03_KSS-zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-sezonu-obrazac-2021, koji treba popuniti, 

pečatirati i potpisati. Voditi računa da je dokument KSS izmenjen u odnosu na prethodnu sezonu, u DELU 5. 

  - Klubovi 1.MRL, 2.MRL, 1.ŽRL, 3.MRL, 2.ŽRL, MK BEZ SENIORA, ne popunjavaju DEO 3 dokumenta 

03_KSS-zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-sezonu-obrazac-2021 
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 3. U prilogu je dokument 04_KSS-Spisak-ugovora-sa-igracima_angazovani-treneri. Popuniti u slučaju da u klubu 

ima igrača koji poseduju Ugovor i obavezno za angažovane trenere po Ugovoru. 

  - DEO 5, tačka 1, Списак уговора са играчима (име и презиме играча, врста уговора, датум 

закључења и број под којим је регистрован у КСС) – oбразац 04 у прилогу 

  - DEO 5, tačka 2, Списак ангажованих тренера и других спортских стручњака (име и презиме, 

врста уговора, датум закључења, односно датум доношења одлуке о именовању), са копијама закључених уговора - 

oбразац 04 у прилогу 

 

 4. U prilogu je dokument 05_KSS-Osiguranje-vrhunskih-sportista-i-strucnjaka-u-sportu. Popunjavaju samo 

klubovi koji imaju igrače koji nastupaju za reprezentaciju. 

 

 5. U prilogu je dokument 06_KSS-Finansijski-plan-za-takmicarsku-sezonu. Ovo je plan finansija za sezonu 

2021/2022. Plan je potrebno popuniti, potpisati i pečatirati. 

 

 6. Kao prateću dokumentaciju, potrebno je da iz DELA 5 dokumenta 03_KSS-zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-

sezonu-obrazac-2021, OBAVEZNO dostavite sledeća dokumenta po tačkama: 

 

 - tačka 5, važeći Statut kluba, odnosno osnivački akt kluba kao sportskog privrednog društva 

 - tačka 6, izvod stanja na računu kluba na dan podnošenja zahteva/prijave 

 - tačka 7, finansijski izveštaj za prethodnu godinu - bilans stanja i uspeha za 2020.godinu 

 - tačka 8, revizorski izveštaj - ako je klub u obavezi da radi reviziju sredstava 

 - tačka 9, kopija Ugovora o angažovanju redarske službe 

 - tačka 10, plan organizovanja utakmica, sa podacima iz čl. 74, tačka 7 Pravilnika o takmičenju KSS 

 - tačka 11, bankarska garancija - ako klub poseduje 

 - tačka 12, program razvoja omladinske košarke, sa podacima iz čl.  

 - tačka 13, dokumenta koja su pravni osnov korišćenja sportskih objekata za trening i odigravanje utakmica  

 - tačka 14, dokumenta koja su pravni osnov korišćenja poslovnog prostora u kome je sedište kluba i sekretarijat 

kluba 

 - tačka 15, rešenje sportskog inspektora o ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih 

delatnosti - ako klub poseduje 

 - tačka 16, Disciplinski pravilnik kluba 

 - tačka 17, kopija ugovora o finansiranju godišnjeg programa kluba iz budzeta opštine / grada - ako se klub 

finansira iz budzeta 

 - tačka 18, kopija sponzorskog ugovora koji je osnov za finansiranje kluba u takmičarskoj sezoni, ako se klub ne 

finasira iz budzeta, onda treba da ima sponzorske ugovore. 

 - tačka 19, sporazum o reprogramu, odlaganju dugovanja sa poveriocima 

 - tačka 20, završni izveštaj o finansiranju programa kluba iz budzeta opštine / grada u prethodnoj godini, može 

i izjava nadležne institucije da su odobrena sredstva iz 2020. godine utrošena i opravdana u skladu sa zakonom. 

 - tačka 21, Pravila ponašanja u sportskom objektu 

 - tačka 22, opšti akt kojim je utvrđena nadležnost u klubu angažovanih sportskih stričnjaka 

 - tačka 23, kopija ugovora / odluke o besplatnom korišćenju hale 

 - tačka 24, kopija o besplatnom pružanju usluga kluba - u slučaju da neka Institucija, firma, besplatno pruža 

usluge klubu (služba za obezbeđenje, redari, korišćenje hale, korišćenje poslovnog prostora... 

 - tačka 25, Списак правноснажних судских и арбитражних одлука којима су утврђене обавезе клуба из тачке 

3.5.4 и 3.5.6 обрасца (финансијски услови), са копијама одлука 

 - tačka 26, Друга документа којима подносилац захтева/пријаве доказује испуњеност прописаних услова 

 

 

POSEBNA NAPOMENA 

 

 Klub do trenutka podnošenja prijave za učešće u takmičenju mora da izmiri svoja dugovanja, po svim osnovama, 

prema KSV i KSS. 

 

 

 

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE 

BOLIĆ ZLATKO 

 

 

 


