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КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
Београд, 03. Јун 2020. године 
Број 40 
 

На основу одредаба Статута КСС, члан 58, и на основу одлука УО КСС 211/2 и 212/2 
од 02. Јуна 2020. године, Комисијa за такмичење КСС доноси следећe 

 

ОДЛУКЕ 
о утврђивању пласмана у кошаркашким такмичењима КСС услед  

прекида и окончања такмичења у такмичарској сезони 2019/2020 
 
1. Комисија за такмичење Кошаркашког савеза Србије преко Комесара такмичења у 

чијој су надлежности кошаркашка првенствена такмичења, за која је одлуком УО КСС 
утрђено да се да су завршена 15. Mарта 2020. године, утврђују пласман кошаркашких 
клубова на табели на основу резултата остварених на утакмицама одиграним 
закључно са 15. Мартом 2020. године. 
1.1. Пласмани у свим лигама Кошаркашког савеза Србије, одређује се сходно ФИБА 

правилима игре, осим у четвртом рангу 2.МРЛ Север група Југ и 2.МРЛ Запад 
1, где ће се пласман утврдити коефицијентом, победа и пораза у одиграним 
утакмицама укључујући обе групе. 

1.2. У случајевима када се такмичење одвијало по групама и/или није дошло до 
спајања група, (Плејоф), пласман клубова одредиће се коефицијентом 
остварених победа и пораза у односу на број одиграних сусрета. 

1.3. У случају да сви параметри за одређивања пласмана буду идентични и није 
могуће одредити пласман на основу званичних ФИБА правила, утврђивањем 
коефицијената, пласман  ће се одредити жребом. 

 
2. У такмичарској сезони 2019/2020 а за такмичарску сезону 2020/2021, неће се 

примењивати одредбе чланова Правилника о такмичењу КСС и Пропозиција 
такмичења КСС, које дефинишу број екипа који остварују пласман у непосредно нижи 
ранг такмичења по окончању истог.  
2.1. У такмичарској сезони 2019/2020 клубови не остварују пласман у непосредно 

нижи ранг, осим клубова који су искључењем из такмичења или одустајањем 
од истог изгубили статус учесника у такмичењу. 

 
3. У такмичарској сезони 2019/2020 за сезону 2020/2021 пласман у непосредно виши 

ранг у такмичарској сезони оствариваће се сходно члановима 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14 
 Правилника о такмичењу КСС и Одлукама УО КСС. 
3.1. На основу утврђених резултата, у складу са чланом 1 ове Одлуке и сходном 

применом правила из Пропозиција сваког конкретног такмичења, утврдиће се 
који првопласирани клубови прелазе у непосредно виши степен такмичења у 
такмичарској сезони 2020/2021. 

 
4. Утврђује се пласман првопласираних клубова и клубова који стичу право да наступају 

у непосредном вишем рангу према затеченом стању. 



4.1.  КК БОРАЦ из Чачка, првопласирани клуб првог степена Прве мушке лиге 
Србије (КЛС) у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 2019/2020, у којој 
није одиграна суперлига и плејоф за првака Србије у конкуренцији сениора. 

4.2. ЖКК КРАЉЕВО из Краљева, првопласирани клуб редовног дела такмичења, 
Прве женске лиге Србије, такмичарске сезоне 2019/2020, у којој није одигран 
плејоф за првака Србије у конкуренцији сениорки. 

4.3. СПД РАДНИЧКИ Д.О.О. из Крагујевца, првопласирани клуб Друге мушке 
лиге Србије у конкуренцији сениора такмичарске сезоне 2019/2020 и стиче 
право наступа у Првој мушкој лиги Србији (КЛС) у такмичарској сезони 
2020/2021.  

4.4. КК СЛОГА из Краљева,  другопласирани клуб у Другој мушкој лиги Србије у 
конкуренцији сениора такмичарскe сезонe 2019/2020 и стиче право наступа у 
Првој мушкој лиги Србије (КЛС) у такмичарској сезони 2020/2021. 

4.5.  КК ПИРОТ из Пирота, трећепласирани клуб у Другој мушкој лиги Србије у 
конкуренцији сениора такмичарске сезоне 2019/2020 и стиче право наступа у 
Првој мушкој лиги Србије (КЛС) у такмичарској сезони 2020/2021, с `обзиром 
на број учесника (16) у такмичењу Прве мушке лиге Србије (КЛС) и да је КК 
Борац остварио пласман у АБА ј.т.д. лигу, која наредне такмичарске сезоне 
броји 14 клубова. 

4.6. ЖКК АРТ БАСКЕТ из Београда, првопласирани клуб Друге женске лиге 
Србије у конкуренцији сениорки такмичарске сезоне 2019/2020 и стиче право 
наступа у Првој женској лиги Србије у такмичарској сезони 2020/2021.  

4.7. ЖКК ДУГА из Шапца, другопласирани клуб у Другој женској лиги Србије у 
конкуренцији сениорки за такмичарску сезону 2019/2020 и стиче право наступа 
у Првој женској лиги Србије у такмичарској сезони 2020/2021. 

4.8.  Утврђује се пласман првопласираних клубова у Првој мушкој регионалној лиги 
који стичу право да наступају у непосредном вишем рангу према затеченом 
стању:  
4.8.1. КК ВРБАС из Врбаса, првопласирани клуб Прве мушке регионалне 
лиге - група „Север“ у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 2019/2020,  
4.8.2. КК СЛОДЕС из Београда, првопласирани клуб Прве мушке регионалне 
лиге - група „Центар“ у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 
2019/2020,  
4.8.3. КК КЛИК из Ариља, првопласирани клуб Прве мушке регионалне лиге 
- група „Запад“ у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 2019/2020,  
4.8.4. КК БОР из Бора, првопласирани клуб Прве мушке регионалне лиге - 
група „Исток“ у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 2019/2020.  
- Наведени клубови из члана 4.8. ове Одлуке остварују пласман у непосредно 
виши ранг Другу мушку лигу Србије (2.МЛС) у такмичарској сезони 2020/2021. 

4.9.  Утврђује се пласман првопласираних клубова и клубова Друге мушке 
регионалне лиге, који стичу право да наступају у непосредном вишем рангу 
према затеченом стању: 
4.9.1. КК ЏОКЕР из Сомбора првопласирани клуб Друге мушке регионалне 
лиге - група „Север“ у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 2019/2020,  
4.9.2. КК ХЕРЦЕГОВАЦ из Гајдобре другопласирани клуб Друге мушке 
регионалне лиге - група „Север“ у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 
2019/2020, 
4.9.3. КК ПОДРИЊЕ из Мачванске Митровице првопласирани клуб Друге 
мушке регионалне лиге - група „Југ“ у конкуренцији сениора за такмичарску 
сезону 2019/2020,  
4.9.4. КК ДИНАМО из Панчева другопласирани клуб Друге мушке 
регионалне лиге - група „Југ“ конкуренцији сениора за такмичарску сезону 
2019/2020, 
 



4.9.5. КК ПОБЕДНИК 011 из Београда, првопласирани клуб Друге мушке 
регионалне лиге - група „Центар“ у конкуренцији сениора за такмичарску 
сезону 2019/2020, 
4.9.6. КК АСТРА из Београда, другопласирани клуб Друге мушке регионалне 
лиге - група „Центар“ у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 
2019/2020,  
4.9.7. КК СЛОГА ЕЛИТ из Краљева, првопласирани клуб Друге мушке 
регионалне лиге - група „Запад 2“ у конкуренцији сениора за такмичарску 
сезону 2019/2020, 
4.9.8. КК ВЛАСИНА из Власотинца, првопласирани клуб Друге  мушке 
регионалне лиге - група „Исток“ у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 
2019/2020, 
4.9.9. КК ПАНТЕРИ из Врања, другопласирани клуб Друге мушке регионалне 
лиге - група „Исток“ у конкуренцији сениора за такмичарску сезону 2019/2020. 
4.9.10. Налаже се Комесарима такмичења 2.МРЛ Север група Југ и 2.МРЛ 
Запад 1 да одреде пласман екипа, сходно члану 1 ове Одлуке и ОДМАХ доставе 
Комисији за такмичење КСС која ће донети одлуку о пласману у наведеним 
такмичењима. 
- Наведени клубови из члана 4.9. ове Одлуке остварили су пласман у 
непосредно виши ранг у Прву мушку регионалну лигу (1.МРЛ) територијалне 
групе којој припадају. 

4.10.  Утврђује се пласман првопласираних клубова Прве женске регионалне лиге:  
4.10.1. ЖКК ТОПОЛЧАНКА из Бачке Тополе, првопласирани клуб Прве 
Женске регионалне лиге - група „Север“ у конкуренцији сениорки за 
такмичарску сезону 2019/2020,  
4.10.2. ЖКК СЛОГА из Пожеге, првопласирани клуб Прве женске 
регионалне лиге - група „Југ 1“ у конкуренцији сениорки за такмичарску сезону 
2019/2020,  
4.10.3. ЖКК СИСТЕМ 2000 из Смедеревске Паланке, првопласирани клуб 
Прве женске регионалне лиге - група „Југ 2“ у конкуренцији сениорки за 
такмичарску сезону 2019/2020.  
- Наведени клубови из члана 4.10. ове Одлуке остварили су пласман у 
непосредно виши ранг такмичења Другу Женску лигу Србије у такмичарској 
сезони 2020/2021. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на интернет страници 
Кошаркашког савеза Србије. 
 
 

Комисија за такмичење КСС, 
Председник, Бранко Лозанов с.р. 
 
Душан Пројовић, Потпредседник КСС 
 

 


