
 

 
 
 

Srbija, 11000 Beograd, Sazonova 83 

Tel. +381 11 3400 842, Fax: +381 11 3400 835 

www.kss.rs, e-mail: zivanovic@kss.rs  

PIB: SR100160402 
Matični broj: 07062907 

 

Београд, 10. новембар 2016. 
 

ОДЛУКЕ УО КСС СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА КСС 

ОДРЖАНЕ 04. НОВЕМБРА 2016.год. у Београду 
 

ОДЛУКА  БРОЈ 646/2 

 
Део чланарине службених лица за такмичарску сезону 2016/17 у висини од 20 % припадаће 
РКС за потребе едукације и спровођења програма за унапређење рада службених лица 
(судије делегати, помоћне судије). 
 
РКС је у обавези да новац утроши наменски искључиво за спровођење акција едукација и 
стручног усавршавања службених лица у региону. 
 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОДЛУКА  БРОЈ 649/2 

 
Прихвата се молба Спортског клуба “ЛАВОВИ 07“ из Новог Сада, грана спорта (одбојка, 
фудбал, кошарка, ММА борилачки спорт, тенис, пливање и гимнастика), Решење АПР БС 
1346/2014, ПИБ 105219794, матични број 08879630, који даном доношења ове одлуке стиче 
права и обавезе члана КСС и уводи се у Регистар под евиденционим бројем 01098; 
 

ОДЛУКА  БРОЈ 651/2 
 

1. Клубови учесници такмичења имају крајњи рок за уплату комплетног износа првог дела 
чланарине закључно са 31.12.2016. године. Након тог рока клубови ће бити 
суспендовани и неће имати право на такмичење у другом делу првенства у такмичарској 
сезони 2016/17. до измирења комплетног износа чланарине према РКС и КСС.  

2. Клубови на крају такмичарске сезоне 2016/17 који не измире своје финансијске обавезе 
(чланарина, казне, друго) према Кошаркашком савезу Србије,  Регионалном 
кошаркашком савезу или органу који води такмичење, у датом року или у року од 
тридесет дана по завршетку такмичења, биће суспендовани. 
 

Налаже се потпредседнику за такмичење КСС, Комисији за такмичење КСС и РКС који води 
такмичење да у датом и предвиђеном року објаве почетне табеле из којих ће бити брисани 
суспендовани клубови, а њихова места за такмичарску сезону 2016/17 попуњена новим 
клубовима, сходно ставу 2 ове Одлуке. 
 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

                         ПОТПРЕДСЕДНИК КСС 

          ДУШАН ПРОЈОВИЋ 


