Београд, 28. Mај 2018. године
Регионалним кошаркашким савезима
Клубовима сениорских националних лига
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, члану 37 и 51 став 1,
Правилника о такмичењу КСС, Одлукама УО КСС 238/2, 239/2, 240/2 од 30. Mарта 2018. године, и
Одлукама 362/2, 362/2/1, 363/2 од 23. Maja 2018. године, закључцима са конститутивне седнице
Комисије за издавање дозвола (лиценци) клубовима за сезону, објављује

ПОЗИВ
1. За подношење захтева за издавање дозволе за сезону
клубовима националних сениорских лигашких такмичења
(клубовима: 1.ЖЛС, 2.ЖЛС, 2.МЛС)

2. Подношење пријава за одобравање учешћа у такмичењу
клубовима регионалних сениорских лигашких такмичења
(клубовима: 1.МРЛ, 1.ЖРЛ)
3. Подношење пријава за одобравање учешћа у такмичењу
клубовима регионалних сениорских лигашких такмичења
(клубовима: 2.МРЛ, 3.МРЛ)

4. Подношење пријава за одобравање учешћа у MK такмичењу
(клубовима без сениора који учествују у такмичењима КСС и РКС)
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 238/2 од 30. Марта 2018. године).
2. Клубови националних сениорских лигашких такмичења (Прва женска лига Србије 1.ЖЛС, Друга женска лига Србије - 2.ЖЛС и Друга Мушка лига Србије - 2.МЛС, ЗАХТЕВ
подносе Кошаркашком савез Србије, на адресу Сазонова 83, 11000 Београд, са
назнаком (Комисији за издавање дозвола за сезону).
3. Клубови регионалних сениорских лигашких такмичења (Прва мушка регионална лига 1.МРЛ, Друга мушка регионална лига - 2.МРЛ, Трећа мушка регионална лига - 3.МРЛ,
Прва женска регионална лига 1.ЖРЛ, и МК клубови без сениора) захтев за одобрење

учешћа у такмичењу, подносе Регионалном кошаркашком савезу (1.МРЛ - КСВ, КСБ,
РКС ЦС, РКС ИС; 1.ЖРЛ - КСВ , РКС ЗС, РКС ИС; 2.МРЛ - КСВ, КСБ, РКС ЈС, РКС РКМ ;
3.МРЛ и МК клубови без сениора, матичном РКС).
4. О поднетим пријавама за учешће у 4. и 5. нивоу мушког такмичења (2.МРЛ и 3.МРЛ), 4.
нивоу женских такмичења (2.ЖРЛ) и турнирима у 3x3 такмичењима првостепено
одлучује Такмичарски орган, а најкасније 30 дана од почетка такмичења (члан 37 став
4, Правилника о такмичењу КСС).
5. У поступку одлучивања, где Одлуку о Дозволи за сезону и одобрењу учешћа у
такмичењу одлуку доноси Комисија за одобравање дозвола за сезоне и одобрењу
учешћа у такмичењу (2.МЛС и 1.МРЛ, 1.ЖЛС, 2.ЖЛС, 1.ЖРЛ) предвиђена је такса коју
клубови уплаћују приликом подношења захтева. За клубове националних такмичења
(2.МЛС, 1.ЖЛС и 2.ЖЛС), на рачун Кошаркашког савеза Србије, а за клубове
регионалних лига 1.МРЛ и 1.ЖРЛ, на рачун РКС а који води такичење и чија Комисија
одоброва захтев за учешће у такмичењу. РКС има право на наплату таксе која не може
бити већа од 50 % прописане таксе Правилником о такмичењу (члан 51 Правилника о
такмичењу КСС и члан 28 Пословника о раду Комисије).
6. У поступку одлучивања, о поднетим пријавама за учешће у 4. и 5. нивоу мушког
такмичења (2.МРЛ и 3.МРЛ), 4.нивоу женских такмичења (2.ЖРЛ) и турнирима у 3x3
такмичењима где Одлуку о одобрењу учешћа у такмичењу одлуку доноси Такмичарски
орган (2.МРЛ и 3.МРЛ, 2.ЖРЛ, и МК клубови без сениора) НИЈЕ предвиђена такса коју
клубови уплаћују приликом подношења захтева.
7. Рок за подношење Захтева 20. Јун 2018. године.
8. Документација се подноси искључиво на прописаним и достављеним обрасцима.
9. Позив, захтев, образац као и одређени формулари биће објављени на интернет
страницама Кошаркашкашког савеза Србије и Регионалних кошаркашких савеза.

С`поштовањем
Председник Комисије за издавање дозвола за сезону КСС
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Душан Пројовић с.р.
Потпредседник КСС

