
 

  

PRIJAVA ZA TAKMICENJE 2017/2018 
 

 

 Pozivaju se klubovi da podnesu prijavu za takmicenje u sezoni 2017/2018, na obrascu u prilogu, do PETKA 25. 

AVGUSTA, u kancelariju KSV na mejl ksns2@eunet.rs . 

 

NAPOMENE 

 

1. Prijava za SENIORSKO takmicenje se podnosi do PETKA 25. AVGUSTA, na obracu u prilogu. 
Клуб који не поднесе пријаву за такмичење до предвиђеног рока губи право учешћа у такмичењу у сезони 
2017/2018 а његово упражњено место се попуњава сходно Правилнику о такмичењу. 
Приликом пријаве за такмичење клуб не може да има било какве законске, административне и финансијске 
сметње према КСС, РКС, или дуговање по основу Правоснажне Одлуке Сталне Спортске Арбитраже ОКС-a. У 
случају да сметње постоје пријава се НЕЋЕ узимати у обзир и упражњено место се попуњава сходно 
Правилнику о такмичењу. 

 

2. Septembarski prelazni rok je u PETAK/PONEDELJAK/UTORAK 1/4/5. SEPTEMBAR. 

 

3. ROK ZA UPLATU DUGOVANJA IZ SEZONE 2016/2017 JE PONEDELJAK 21. AVGUST.  

 Klubovi koji nisu izmirili u celosti dugovanja iz sezone 2016/2017 po osnovu članarine, kazni i drugo, su suspendovani. 

Suspendovani klub gubi status aktivnog kluba, nema pravo učešća u seniorskim i MK takmičenjima u sezoni 2017/2018, nema 

pravo korišćenja Septembarskog prelaznog roka, nema pravo na registraciju i preregistraciju igrača, nema pravo na licenciranje 

ekipe (igrača, trenera, pratilaca), igrači dobijaju status slobodnih igrača, nema pravo na zamenu ranga, nema pravo na vršenje 

bilo kakvih aktivnosti. 

 

4. Rok za uplatu prvog dela članarine SENIORSKIH/MK klubova za sezonu 2017/2018 je PETAK 15. SEPTEMBAR.  

 Klub koji ne izvrši uplatu do navedenog roka se suspenduje. 

 

5. Igrač/igracica MK kategorija ima pravo nastupa, može biti licenciran, za najviše tri takmičarske kategorije, seniorska i 

dve MK kategorije. 

 

6. TRENER SENIORSKE/MK ekipe, može biti licenciran samo ukoliko ispunjava uslove po Zakonu o sportu Republike Srbije i 

ima licencu izdatu od Udruženja košarkaških trenera Srbije za odgovarajući rang/kategoriju. Svaka SENIORSKA/MK ekipa mora 

imati trenera sa licencom UKTS. Ne može se izvršiti licenciranje ekipe ukoliko klub nije dostavio odgovarajuću licencu za trenera 

koji vodi ekipu. 

 

 

KOSARKASKI SAVEZ VOJVODINE, BRANKO LOZANOV 
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