
 

 

 
 
 
 

Београд, 21. октобар 2021. године 
 
РЕГИОНАЛНИМ КОШАРКАШКИМ САВЕЗИМА  
КОМЕСАРИМА СЕНИОРСКИХ ТАКМИЧЕЊА  
СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА (делегати, судије, контролори, помоћне судије) 
    

Комисија за такмичење КСС на састанку одржаном 30. августа 2021. године а на 
основу Правилника о такмичењу КСС донела је одлуку о плаћању чланарина службених 
лица и у складу са тим доставља обавештење о начину плаћања чланарине службених 
лица: 
 

1. Годишњу чланарину службеног лица (делегати, судије, контролори) плаћају 
службена лица која своју дужност обављају на сениорским ранговима такмичења. 
Годишњу чланарину службеног лица плаћају и помоћне судије (међународне и 
националне лиге). 
Службена лица мк и летњих такмичења ослобођени су плаћања 
чланарине. 

2. Чланарина је у висини једне таксе службеног лица за утакмицу највишег ранга 
такмичења где обавља дужност (делегат, судија, помоћни судија) у такмичарској 
сезони 2021/2022. 
Помоћне судије са статусом обављања дужности на међународним утакмицама, 
плаћају таксу прописану за ранг Прве мушке лиге Србије. Остали плаћају таксу 
сходно рангу такмичења на коме су. 

3. Обавезују се службена лица да уплату наведене обавезе изврше до 
понедељка 01. новембра 2021. године. 

4. Уколико службено лице не изврши уплату чланарине до предвиђеног рока 
суспендује се његово делегирање за наредна кола такмичења све до извршења 
обавезе. Уколико је службено лице делегирано повлачи се делегирање за наредна 
кола до извршења обавезе.  

5. Чланарина се уплаћује на жиро рачун КСС, прималац КСС, сврха уплате чланарина 
службеног лица, жиро рачун бр. 205-136403-25. 
У поље уплатилац обавезно уписати име и презиме службеног лица за које се врши 
уплата ради ажурности евиденције уплата (никако име и презиме другог лица). У 
позив на број, ОПЦИОНО - сходно закону о заштити података о личности, се 
уписује ЈМБГ ради дупле провере евиденције уплата. Доказе о уплати слати на 

имејл milisavljevic@kss.rs 
6. Обавезују се Комесари такмичења, да о одредбама ове одлуке упознају службена 

лица са листе такмичења за које су надлежни, као и за реализацију суспензије. 
 
Душан Пројовић 
Потпредседник КСС за такмичења 


