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Београд, 19. oктобар 2016. 
 

ОДЛУКА УО КСС СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА КСС 
ОДРЖАНЕ 13. ОКТОБРА 2016.год. у Београду 

 
ОДЛУКА  БРОЈ 611/2 
 

о расподели средстава и опреме коју ће у такмичарској сезони 2016/2017  
Кошаркашки савез Србије донирати клубовима 

 
 Средства од уплата чланарина Кошаркашком савезу Србије, мушких сениорских клубова, 
чији је очекивани приход 5.568.000,00, расподелиће се на следећи начин :  

- Јуниорска и кадетска лига Србије, уз ослобађање клубова трошкова такси за службена 
лица, биће партиципирана у делу путних трошкова за учеснике лига у износу од 
2.520.000,00 динара. Уплате ће се извршити на рачун клубова учесника из два дела; 

- Друга мушка лига Србије у износу од 500.000,00 динара за првака лиге, 250.000,00 
динара за  другопласирану екипу и спортска опрема за трећепласирану екипу и 
набавку дела техничке опреме за организацију утакмице (сет показивачи, записник, 
тренерске табле) за све клубове учеснике лиге у износу од око 130.000,00 динара; 

- За покривање трошкова службених лица (таксе и путни трошак) за полуфинални и 
финални турнир пионира, као и финалне турнире јуниорске и кадетске лиге Србије. 

Регионалним кошаркашкашим савезима, износ од 700.000,00 динара искључиво за 
суфинансирање квалитетних међурегионалних лига МК КСС и финалних турнира Квалитетних 
лига, а о  расподели тих средстава одлучиваће органи РКС са обавезом да се након расподеле 
достави извештај о расподели тих средстава. 

Средства од уплата чланарина Кошаркашком савезу Србије женских сениорских клубова, 
чији је очекивани приход 2.275.200,00 динара, расподелиће се на следећи начин : 

- Прва женска лига Србије у износу од 700.000,00 динара за првака Србије,  300.000,00 
динара за другопласирану и спортска опрема за трећепласирану екипу и набавку дела 
техничке опреме за организацију утакмице (сет показивачи, записник, тренерске 
табле, партиципација дела трошкова за преносе уживо) за све клубове учеснике лиге у 
износу од око 206.000,00; 

- Клубови Друге женске лиге Србије који остваре пласман у Прву женску лигу Србије 
остварују право на награду у износу од по 250.000,00 динара по клубу; 

- Женска кадетска лига Србије, уз ослобађање клубова трошкова такси за службена 
лица,  биће партиципирана у делу путних трошкова за учеснике лига у износу од 
450.000,00 динара. Уплате ће се извршити на рачун клубова учесника из два дела. 

Кошаркашки савез Србије ће сносити трошкове службених лица (таксе и путни трошак) за 
све финалне турнире млађих категорија Србије у женској конкуренцији. 
 Укупан износ остварен од уплата чланарина Кошаркашком савезу Србије мушких и женских 
сениорских клубова, а овом одлуком нераспоређени износ, биће предмет нове одлуке УО КСС, 
која ће бити донета по коначном стању уплата годишњих чланарина клубова за такмичарску 
сезону 2016/2017. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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ОДЛУКА  БРОЈ 612/2 
 

Утакмице Прве и Друге женске лиге у такмичарској сезони 2016/2017, биће вођене по 
механици суђења двојице судија осим утакмица полуфинала и финала плеј - офа и Купа „Милан 
Цига Васојевић“, које ће бити вођене по механици тројице судија. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
ОДЛУКА  БРОЈ 613/2 
 

Клубови учесници такмичења ће сносити трошкове такси судија и делегата за утакмице 
Друге женске лиге Србије у такмичарској сезони 2016/17.  

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
ОДЛУКА  БРОЈ 614/2 

 

На основу предлога потпредседника задуженог за мушку кошарку и Комисије за такмичење 
КСС, Управни одбор КСС доноси одлуку да су клубови, чији су играчи позвани, дужни да у време 
одржавања контролних и едукативних тренинга НЕ ЗАКАЗУЈУ утакмице. Такође да су сви играчи 
који су позвани на контролне и едукативне тренинге ДУЖНИ да на њима присуствују или 
оправдају свој изостанак неопходном документацијом. 

РКС су у обавези да обезбеде сале за организовање контролних и едукативних тренинга, 
да регионалним тренерима исплате дневницу у износу од 2000 динара и путне трошкове за сваки 
од четири едукативна тренинга, као и путне трошкове и дневницу за сва три дана одржавања 
турнира РКС у износу од 2000 динара по дану. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

 
                          ПОТПРЕДСЕДНИК КСС 

          ДУШАН ПРОЈОВИЋ 


