
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. Август 2020. 
Број 86 

 
У складу са чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  

седници одржаној 25. Aвгуста 2020. године донела следеће 

 
ОДЛУКЕ 

 
1. Усваја се допис 04161 КК Вива о не учествовању у такмичењу 2.МРЛ Центар. КК Вива 

је обавестила КТ КСС да нема могућности да наступа у сениорском такмичењу. 
КК Вива је одобрен захтев за учешће у 2.МРЛ Центар под бројем С20/КСБ-19 од 24. 
јула 2020. године. КК Вива наставља да се такмичи у лигама млађих категорија КСБ-а. 
 

2. Усваја се допис РКС Источна Србија о одустајању ЖКК Неготин од такмичења 1.ЖРЛ 
група Југ 2, након одобрења захтева за учешће у такмичењу. 
 

3. Захтев КК Торлак је у складу са чланом 30 Правилника о такмичењу, да поред свог 
имена дода и име техничког спонзора и тако наступа у такмичарској сезони 
2020/2021. Кошаркашки клуб Торлак у такмичењу наступа као КК Торлак ОКК 
Београд из Београда. 

 
4. Налаже се комесарима сениорских и МК такмичења да до понедељка 31. Августа 

2020. године доставе у најкраћим цртама извештај о радњама које су предузели око 
почетка такмичења (евиденција учешћа, консултације око календара такмичења, 
информације клубовима, рачуни за чланарину...) 
У информацији коју достављају Комесари су дужни на неведу предвиђени термин 
састанка са представницима клубова. 
Информација доставити на имејл: zivanovic@kss.rs и lozanov.branko@gmail.com. 
 

5. Налаже се комесарима такмичења да до среде 09. септембра 2020. године доставе 
преглед клубова који су се пријавили за квалификације за учешће у квалификацијама 
за попуну Квалитетних лига КСС (РОДА ЈЛС, ТРИГЛАВ КЛС и ТРИГЛАВ ЖКЛС). 
Образац у прилогу. 
 

6. Налаже се Комесарима МК да доставе табеларни преглед екипа за МК такмичење у 
сезони 2020/2021. Рок понедељак 19. октобар 2020. године. Образац у прилогу. 

 
7. Налаже се Бранку Маркоском да до четвртка 17. септембра 2020. године достави 

листу и адресар статистичара за сезону 2020/2021. 
 

8. Налаже се Срђану Стојановићу да до четвртка 17. септембра 2020. године достави 
листу и адресар помоћних судија за сезону 2020/2021. 

 
9. Обавезују се комесари сениорских такмичења која се воде из канцеларија РКС, 

доставе до понедељка 31. августа 2020. године, ажуриране почетне табеле, а на 



 

основу издатих дозвола за учешће у такмичењу. 
 

10. Рок за уплату чланарине службених лица је понедељак 02. новембар 2020. 
године. 

 
 
 

Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Одлуке доставити:  
- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС;  

- Члановима Комисије за такмичење КСС;  

- Регионалним кошаркашким савезима;  

- А/а.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. aвгуст 2020. године 
Број 87 
 

У складу са  чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  
седници одржаној 25. августа 2020. године донела следећу 

 

ОДЛУКУ 
o попуни  Друге мушке регионалне лиге Запад 2 - 2.МРЛ Запад 2 

 

1.  Омогућава се да, 06032 Кошаркашки клуб Полет из Краљева, ванредно 

поднесе захтев за одобрење пријаве за такмичење за учешће у Другој мушкој 
регионалној лиги Запад 2 (2.МРЛ Запад 2) у такмичарској сезони 2020/2021, у року од 
3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 

2.  Омогућава се да, 03032 Кошаркашки клуб Кош 020 из Новог Пазара, 
ванредно поднесе захтев за одобрење пријаве за такмичење за учешће у Другој 
мушкој регионалној лиги Запад 2 (2.МРЛ Запад 2) у такмичарској сезони 2020/2021, у 
року од 3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 
3.  Комисија за одобрење захтева за учешће клубова у такмичењу Другој мушкој 

регионалној лиги Запад ће разматрати поднети захтев утврђен тачкама 1. и 2. ове 
одлуке у складу са Правилником о такмичењу КСС. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Одлуком УО КС број 212/2 од 02. јуна 2020. године, тачком 2 ове Одлуке одређује се 
број екипа/учесника такмичења за такмичарску сезону 2020/2021. 

 
Такође истом одлуком, у такмичарској сезони 2020/2021 неће се примењивати члан 

11 Правилника о такмичењу. 
 

РКС Рашко Косовско-Метохијски, поднео је захтев да кошаркашки клубови КК Полет и 
КК Кош 020, учествују у четвртом рангу мушког такмичења (2.МРЛ).    

 
У захтеву су навели да су екипе КК "Сјеница" Сјеница и КК "Баскет" Врњачка Бања 

одустале од такмичења у 2.МРЛ Запад. 
 

Комисија за такмичење разматрала захтеве РКС РКМ, утврдила да су исти оправдани 
и могући. 

 
Комисија за такмичење даје рок клубовима да поднесу ванредне захтеве за учешће у 

такмичењима која су навели и да доставе евентуалне допуне, неопходне за одобрење 
учешћа у такмичењу у лигама које су навели. 

 
Захтев се у оба случаја подноси Комисији за одобење учешћа у такмичењу 

Регионалног кошаркашког савеза РКМ. 
 

 



 

Узимајући у обзир све наведено КТ КСС је донела одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Одлуке доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Комесару 2 МРЛ Запад 2 
- Комисији за одобрење захтева за учешће у такмичењу РКС РКМ 
- Клубовима 
- А/а. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. aвгуст 2020. године 
Број 88 
 

У складу са  чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  
седници одржаној 25. августа 2020. године донела следећу 

 
ОДЛУКУ 

о попуни Прве мушке регионалне лиге Центар - 1.МРЛ Центар 
 
1.  Омогућава се да, 04050 Кошаркашки клуб Земун из Земуна, ванредно поднесе 

захтев за учешће у Првој мушкој регионалној лиги Центар (1.МРЛ Центар) у 
такмичарској сезони 2020/2021, у року од 3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 
2.  Омогућава се да, 04552 Кошаркашки клуб Младеновац из Младеновца,  

ванредно поднесе захтев за одобрење пријаве за такмичење за учешће у Првој 
мушкој регионалној лиги Центар (1.МРЛ Центар) у такмичарској сезони 2020/2021, у 
року од 3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 
3.  Комисија за одобрење захтева за учешће клубова у такмичењу Прве мушке 

регионалне лиге Центар ће разматрати поднети захтев утврђен тачком 2. ове одлуке 
у складу са Правилником о такмичењу КСС. 

 
4. Како је поменутом клубу из тачке 2 ове Одлуке, већ одобрен захтев за учешће у 

Другој мушкој регионалној лиги (2.МРЛ Центар), C2O/КСБ-39 од 24. јула 2020. године, 
клуб је обавезан да уз нови образац захтева за учешће у такмичењу у Првој мушкој 
регионалној лиги, достави допуну потребних услова за одобрење захтева за учешће у 
такмичењу у Првој мушкој регионалној лиги у такмичарској сезони 2020/2021. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Одлуком УО КС број 212/2 од 02. јуна 2020. године, тачком 2 ове Одлуке одређује се 
број екипа/учесника такмичења за такмичарску сезону 2020/2021. 
 

Комисији за такмичење захтевом су се обратили клубови Кошаркашки клуб Земун 
из Земуна и Кошаркашки клуб Младеновац из Младеновца. 
 

Објављивањем потенцијалних почетних табела, утврђено је да 1.МРЛ Центар броји 12 
клубова, од дозвољених 16 клубова. 
 

Дописом од 05. августа 2020. године Кошаркашком савезу Србије, обратио се КК 
Земун из Земуна, да због тешке финансијске ситуације у клубу и отказивањем спонзорских 
уговора није у могућности да се квалитетно такмичи у 2.МЛС у такмичарској сезони 
2020/2021. 
 

КК Земун из Земуна је учествовао у процесу добијања Дозволе за сезону за 



 

такмичење у 2.МЛС. Комисија за дозволу за сезону је донела Одлуку 356/2-3/2 од 22. јула 
2020. године  којом је одобрава захтев КК Земун за учешће у 2.МЛС. 
 

Чланом 36. став 2. Правилника о такмичењу КСС предвиђено је да клуб који се у року 
за подношење пријаве за учешће у такмичењу, односно захтева за издавање дозволе за 
сезону изјасни да не жели учествовати у следећој такмичарској сезони, у следећој 
такмичарској сезони може учествовати у два степена нижем рангу такмичењу од оног од 
којег је одустао. 

 
Управни одбор КСС је на седници одржаној 17. августа 2020. године, донео одлуку 

број 449/2 да КК Земун може учествовати у два степена нижем такмичењу од оног од којег је 
одустао. КК Земун не треба да подноси нови захтев за одобрење учешћа у такмичењу, јер му 
је већ Одлуком 356/2-3/2 одобрен захтев за добијање дозволе за сезону за такмичење у 
2.МЛС, већ само треба да поднесе захтев за учешће у Првој мушкој регионалној лиги. 
 

Дописом се обратио и КК Младеновац из Младеновца, који су се у такмичарској 
сезони 2019/2020 такмичио у 2.МРЛ Центар. 
 

У допису су навели да је упркос ванредној ситуацији у претходној сезони, клуб успео 
током непланиране паузе да се консолидује, да пронађе средства, људе и енергију да се 
организационо помакне и да од следеће сезоне са стабилним условима функционисања 
представи у озбиљном светлу и на дужи период у годинама пред нама. Осим локалне 
самоуправе, формиран је и пул спонзора који ће решавати програмске циљеве клуба. 
 

Комисија за такмичење разматрала захтеве оба клуба, утврдила број клубова у 1.МРЛ 
Центар, да се ванредном пријавом за учешће ових клубова не ремети предвиђени број 
клубова у такмичењу 1.МРЛ Центар и сходно Правилнику о такмичењу, Одлукама УО КСС 
211/2, 212/2, 449/2, као и на основу Упутства и тумачења КТ КСС од 03. јуна 2020. године 
омогућила клубовима да ванредно поднесу захтев за учешће у такмичењу у 1.МРЛ Центар у 
такмичарској сезони 2020/2021. 
 

КК Младеновац из Младеновца, је одобрен захтев за учешће у 2.МРЛ Центар 
C2O/КСБ-39, од 24. јула 2020. године, па је потребно да поднесу нови захетев за учешће у 
Првој мушкој регионалној лиги Центар у такмичарској сезони 2020/2021 и изврше 
евентуалну допуну потребних услова за такмичење у том рангу. 
 

Захтев се подноси Комисији за одобење учешћа у такмичењу Регионалног 
кошаркашког савеза КСБ-а. 

Узимајући у обзир све наведено КТ КСС је донела одлуку као у диспозитиву. 
 
Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Одлуке доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Комесару 1 МРЛ 
- Комисији за одобрење захтева за учешће у такмичењу РКС КСБ 
- Клубовима 
- А/а. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. aвгуст 2020. године 
Број 89 

 
У складу са  чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  

седници одржаној 25. августа 2020. године донела следећу 
 

ОДЛУКУ 
o попуни Прве мушке регионалне лиге Север - 1.МРЛ Север 

 
1.  Омогућава се да, Кошаркашки клуб Футог из Футога, ванредно поднесе захтев за 

учешће у Првој Мушкој регионалној лиги Север (1.МРЛ Север) у такмичарској сезони 
2020/2021, у року од 3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 
2.  Комисија за одобрење захтева за учешће клубова у такмичењу 1.МРЛ Север ће 

разматрати поднети захтев утврђен тачком 1. ове одлуке у складу са Правилником о 
такмичењу КСС. 

 
3. Како је поменутом клубу из тачке 2 ове Одлуке, већ одобрен захтев за учешће у 

2.МРЛ Север, клуб је обавезан да уз нови образац захтева за учешће у такмичењу у 
1.МРЛ Север, достави допуну потребних услова за одобрење захтева за учешће у 
такмичењу у Првој мушкој регионалној лиги у такмичарској сезони 2020/2021. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Одлуком УО КС број 212/2 од 02. јуна 2020. године, тачком 2 ове Одлуке одређује се 

број екипа/учесника такмичења за такмичарску сезону 2020/2021. 
 

Комисији за такмичење захтевом се обратио Кошаркашки клуб Футог из Футога. 
Навели су да поднели захтев за одобрење учешћа у 2.МРЛ Север, али да имају све 
оптималне услове за такмичење у 1.МРЛ Север. 
 

Узимајући у обзир све наведено КТ КСС је донела одлуку као у диспозитиву. 
 
 

Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Одлуке доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Комесару 1.МРЛ 
- Комисији за одобрење захтева за учешће у такмичењу РКС КСВ 
- Клубовима 
- А/а. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. aвгуст 2020. године 
Број 90 
 

У складу са  чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  
седници одржаној 25. августа 2020. године донела следећу 

 
ОДЛУКУ 

о попуни Прве мушке регионалне лиге Запад - 1.МРЛ Запад 
 
1.  Омогућава се да, 05033 Кошаркашки клуб Смедерево 1953 из Смедерева, 

ванредно поднесе захтев за одобрење пријаве за такмичење за учешће у Првој 
Мушкој регионалној лиги Запад (1.МРЛ Запад) у такмичарској сезони 2020/2021, у 
року од 3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 
2.  Омогућава се да, 06041 Кошаркашки клуб M015 из Шапца, ванредно поднесе 

захтев за одобрење пријаве за такмичење за учешће у Првој Мушкој регионалној 
лиги Запад (1.МРЛ Запад) у такмичарској сезони 2020/2021, у року од 3 дана од дана 
добијања ове одлуке.  

 
3.  Комисија за одобрење захтева за учешће клубова у такмичењу Прве мушке 

регионалне лиге Запад ће разматрати поднети захтев утврђен тачком 1. и 2. ове 
одлуке у складу са Правилником о такмичењу КСС. 

 
4. Како је поменутим клубовима већ одобрен захтев за учешће у 2.МРЛ Запад 1 и 2, 

клубови су обавезни да уз нови образац захтева за издавање дозволе за сезону 
доставе допуну потребних услова за добијање Дозволе за сезону за такмичење у 
Првој мушкој регионалној лиги у такмичарској сезони 2020/2021. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Одлуком УО КС број 212/2 од 02. јуна 2020. године, тачком 2 ове Одлуке одређује се 

број екипа/учесника такмичења за такмичарску сезону 2020/2021. 
 

Комисији за такмичење захтевом су се обратили клубови Кошаркашки клуб 
Смедерево 1953 из Смедерева и Кошаркашки клуб M015 из Шапца. 

 

Управни одбор Кошаркашког савеза Србије је на седници одржаној 17. августа 2020. 
године, донео одлуку број 447/2 да КК Напредак Јуниор из Крушевца, може да поднесе 
захтев за добијање Дозволе за сезону за такмичење у 2.МЛС. У том случају 1.МРЛ Запад би 
бројала 14 клубова, од дозвољених 16 клубова. 

 
Клубови су у својим захтевима навели да имају стручни, инфраструктурни, играчки, и 

финансијски потенцијал за такмичење у 1.МРЛ Запад. 
 

Комисија за такмичење КСС је такође утврдила да се ради о клубовима у срединима 



 

који немају клуб у вишем рангу такмичења. 
 

Клубови су у тренутку прекида такмичења у такмичарској сезони 2019/2020 били 
другопласирани на табели, и то тако што је КК Смедерево 1953 било другопласирано у плеј-
оф такмичењу са још две неодигране утакмице до краја првенства, а КК М015 је 
другопласиран по табели коју је доставио Комесар такмичења 2.МРЛ Запад 1, а на основу 
коефицијената екипа који су остварени у такмичарској сезони 2019/2020. 

 
Комисија за такмичење разматрала захтеве оба клуба, извршила увид у пласман 

екипа у тренутку прекида такмичења и сходно Правилнику о такмичењу, Одлукама УО КСС 
211/2, 212/2, 247/2, као и на основу Упутства и тумачења КТ КСС од 03. јуна 2020. године 
омогућила клубовима да ванредно поднесу захтев за учешће у такмичењу у 1.МРЛ Запад у 
такмичарској сезони 2020/2021. 

 
Захтев се подноси Комисији за одобрење учешћа у такмичењу Регионалног 

кошаркашког савеза Централна Србија. 
 
Клубовима је одобрен захтев за учешће у 2МРЛ Запад и то КК Смедерево 1953 број 

ОК 4/20 од 16. јула 2020. године и КК М015 број 08/2020 од 01. августа 2020. године. 
 

Узимајући у обзир све наведено КТ КСС је донела одлуку као у диспозитиву. 
 
 

Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Одлуке доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Комесару 1.МРЛ 
- Комисији за одобрење захтева за учешће у такмичењу РКС ЦС 
- Клубовима 
- А/а. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. aвгуст 2020. године 
Број 91 
 

У складу са  чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  
седници одржаној 25. августа 2020. године донела следећу 

 

ОДЛУКУ 
o попуни Прве женске регионалне лиге Север (1.ЖРЛ Север) 

и Друге мушке регионалне лиге Центар (2.МРЛ Центар) 
 

1.  Омогућава се да, 04528 Кошаркашки клуб Рас из Београда, ванредно поднесе 
захтев за учешће у Првој женској регионалној лиги Север (1.ЖРЛ Север) у 
такмичарској сезони 2020/2021, у року од 3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 

2.  Омогућава се да, 04074 Кошаркашки клуб Горица из Сремчице, ванредно 
поднесе захтев за одобрење пријаве за такмичење за учешће у Другој мушкој 
регионалној лиги Центар (2.МРЛ Центар) у такмичарској сезони 2020/2021, у року од 
3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 

3.  Комисија за одобрење захтева за учешће клубова у такмичењу 1.ЖРЛ Север (у овом 
случају КСБ) и 2.МРЛ Центар ће разматрати поднете захтеве утврђене тачкама 1. и 2. 
ове одлуке у складу са Правилником о такмичењу КСС. 

 

4. Како је поменутом клубу из тачке 1 ове Одлуке, већ одобрен захтев за учешће у 
2.МРЛ Центар, клуб је обавезан да уз нови образац захтева за учешће у такмичењу у 
1.ЖРЛ, достави допуну потребних услова за одобрење захтева за учешће у 
такмичењу у 1.ЖРЛ у такмичарској сезони 2020/2021. 

 
5. Како је поменутом клубу из тачке 2 ове Одлуке, већ одобрен захтев за учешће у МК 

такмичењу, клуб је обавезан да уз нови образац захтева за учешће у такмичењу у 
2.МРЛ, достави допуну потребних услова за одобрење захтева за учешће у такмичењу 
у 2.МРЛ у такмичарској сезони 2020/2021. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Одлуком УО КС број 212/2 од 02. јуна 2020. године, тачком 2 ове Одлуке одређује се 

број екипа/учесника такмичења за такмичарску сезону 2020/2021. 
 

Такође истом одлуком, у такмичарској сезони 2020/2021 неће се примењивати члан 
11 Правилника о такмичењу. 
 

Кошаркашки клубови КК Рас и КК Горица, поднели су захтев за учешће у 1.ЖРЛ тј. 
2.МРЛ.   

  
Клубовима је одлукама Комисије за одобрење учешћа у такмичењу одобрен захтев за 

учешће, КК Рас (2.МРЛ Центар) С20/КСБ-49 од 24. јула 2020. године и КК Горица (МК 



 

такмичење КСБ) С20/КСБ-24, од 24. јула 2020. године. 
 

Комисија за такмичење разматрала захтеве оба клуба, утврдила да су исти оправдани 
и могући. 
 

Комисија за такмичење даје рок клубовима да поднесу ванредне захтеве за учешће у 
такмичењима која су навели и да доставе евентуалне допуне, неопходне за одобрење 
учешча у такмичењу у лигама које су навели. 
 

Захтев се у оба случаја подноси Комисији за одобење учешћа у такмичењу 
Регионалног кошаркашког савеза КСБ-а. 
 

Узимајући у обзир све наведено КТ КСС је донела одлуку као у диспозитиву. 
 

 
 

Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 

 

Одлуке доставити: 
- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Комесару 1.ЖРЛ и 2.МРЛ 
- Комисији за одобрење захтева за учешће у такмичењу РКС КСБ 
- Клубовима 
- А/а. 


