
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регионалним кошаркашким савезима 
 

Поштовани, 
 

Сходно члану 158 став 1, и став 7,Закона о спорту, члану 175 тачка 49, и члану 176 тачка 
27 казнених одредаба Закона о спорту РС , члану 58 Статута КСС, Правилнику о такмичењу КСС, 
Одлукама УО КСС Кошаркашки савез Србије, је 2018.године почео да спроводи процес Издавања 
Дозволеза сезону , и одобрење учешћа у такмичењу. 

Сам процес је растао из године у годину и од скептичних нагађања , већ у наредној сезони 
, клубови су у пуном капацитету прихватили овај процес. 

Како је кошаркашки савез Србије међу првима покренуо процес издавања Дозвола за 
сезону , пасу касније и остали грански савези кренули на сличан начин. 

Као новина у први мах се чинио јако компликованим , са процедуром са којом се нисмо 
раније сусретали , али захваљујући партнерском односу са клубовима , разним упутствима и 
сарадњом дошло се до тога да сада представља рутину. 

Сам процес донео је много тога код уређења клубова , посебнонационалног ранга, јер све 
ређе се поминје финасијски fair play, који је представљао огроман терет како организацији тако и 
клубовима. 

Услови испуњености хала за одигравање утакмица су у многоме допринели да се утакмици 
одигравају у прописаним дворанама , да клуб не чини појединац , већ да у руковођењу клуба 
учествују његови органи и тако подижу квалитет рада. 

Рад са децом и квалификовани тренери представљају још један услов унапређења рада у 
кошарци. 

Гаранција и обезбеђивање средстава , као и минимум предвиђених средстава за учешће у 
такмичењу учинили су да многи клубови буду озбиљније схваћени код својих локалних 
самоуправу. 

Једном речју у уређеном или уређенијем систему је много лакши очекивати и напредак 
рада у свим сегментима. 

 

Сам процес издавања Дозвола за сезоне може да се подели у две врсте. 
 

1.Дозвола за сезону за клубове националних лига  
 

2.Одобрење захтева за учешће у такмичењу ( остали нивои такмичења ) 
 

Клубови који аплицирају за Дозволу за сезону испуњавају строже критеријуме и услове за 
такмичење доказујући опште и посебне услове испуњености за добијање Дозволе  , док клубови 
осталих рангова морају да испуне опште услове  
 Клубови који аплицирају за Дозволу за сезону доказују испуњеност општих и посебних  
услова, док клубови који аплицирају за учешће у такмичењу доказују испуњеност општих услова  
( не попуњавају део 3 ).  
 Молим клубове да крајње озбиљно и одговорно приступе овом процесу , јер је то пре свега 
у њиховом интересу. 

 
С`поштовањем 
 

Душан Пројовић с.р. 
Потпредседник КСС   


