
 

 
 
 
 
 
 
Београд, 12. Децембар 2021. 
РКС 
Комесари такмичења 

 
 

Чланарина службених лица 
 
 

Поштовани ,  
Увидом у документацију установљено је да одређени број службених 

лица,није измирио обавезу уплате чланарина Кошаркашком савезу Србије. 
Рок за уплату је био 01. Новембар 2021. године , што је и уједно и Одлука 
УО КСС. 

Чланство у Кошаркашком савезу Србије је добровољно уз права , али 
и обавезе које прописује организација. 

Службена лица која не измирију чланарину, самим тим изражавају 
јасан став о свом ангажовању и припадности организацији. 

Огромна већина службених лица је своју обавезу извршила тачно и 
прецизно 

Одређени број службених лица је са закашњењем извршила ову 
обавезу. 

Јако мали број службених лица своју обавезу није извршио до данас. 
Напомињем да је редовно извршавања обавеза према КСС такође 

услов за одређивање група службених лица, на крају такмичарске сезоне и 
КТ КСС , ће то имати посебно у виду , као и Комесари такмичења. 

Комесарима се даје надлежност да процес уплате чланарина 
спроведу до крају и својим ауторитетом заврше овај процес. 

Још једном напомињем да је то јако мали број службених лица, који 
нису извршили своју обавезу, а Комесари лига ће појединачно бити 
обавештени о стању на лигама које воде. 

Комесари су дужни да по добијеном маилу, који ће садржати имена 
службених лица који нису измирили чланарину, доставе одговор, јер 
најбоље знају разлоге кашњења уплата, као и то да имају инструмент не 
делегирања немарних службених лица. 

Пре почетка такмичарске сезоне 2021/2022 Комесари су активно 
учествовали у формирању листа службених лица и њихов став и мишљење 
било је од пресудне важности за формирање листа. 

Овим путем се захваљујем и РКС и Комесарима на огромној 
посвећености да такмичење спроводимо у јако тешким условима и за све 
што чине, захваљујем на активном учешћу и очекујем да овај процес 
завршимо на најбољи могући начин. 

С обзиром да је било одређених недоумица око рока за уплату 
чланарине, рок за уплату чланарине за сезону 2022/2023 је УТОРАК 
01.НОВЕМБАР 2022. године. 
 
 

Кошаркашки савез Србије 
Душан Пројовић, Потпредседник КСС 
 
 


