
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Београд, 23. Септембар 2021. 
Број 61 

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

седници одржаној 23. Септембра 2021. године донела следеће 
 

ОДЛУКЕ 
 

1. С` обзиром да се конкуренцији кадета РКС Јужна Србија није пријавила 
ниједна екипа за квалификације, попуна Квалитетне лиге КСС у 
конкуренцији кадета вршиће се на следећи начин: 
 

• Трећепласирана екипа из квалификација КСВ 
• Петопласирана екипа из квалификација КСБ 
• Трећепласирана екипа из квалификација РКСЗС 
• Трећепласирана екипа из заједничких квалификација РКСЦС и РКСРКМ 
• Другопласирана екипа из квалификација РКСИС 

 
Клубови који стекну право да учествују у квалификацијама, дужни су да одмах након 
квалификација на нивоу РКС-а, потврде учешће у квалификацијама за попуну 
Квалитетне лиге КСС у конкуренцији кадета. 
 
Налаже се Комесарима који воде квалификације у конкуренцији кадета, да доставе 
термин завршетка квалификација које воде, а најкасније до понедељка 27.09.2021. 
године. 
 
Квалификације за попуну Квалитетне лиге КСС у конкуренцији кадета води Комесар 
Бојан Поповић. 
 
Начин одигравања квалификација, као и термин и место одржавања биће објављено 
најкасније до петка 01. Октобра 2021. године. 
 

2. У среду 29.09.2021. године у 13.00 сати одржаће се ZOOM састанак са 
комесарима који воде квалификације за попуну Квалитетне лиге КСС, ради 
консултација око организације додатних квалификација за попуну 
Квалитетне лиге КСС у конкуренцији кадета. 
 

3. У Првој женској регионалној лиги група ЈУГ 1, од такмичења одустао ЖКК 

Лим из Прибоја и лига борији 9 клубова. 

 
4. Одобрава се захтев Комесара такмичења Друге мушке регионалне лиге 

Центар и клуба КК Младост из Земуна да са јуниорским тимом наступају ван 
конкуренције у такмичењу Друге мушке регионалне лиге Центар. 

 



 

- Клуб наступа у такмичењу као КК Младост 2, 
- Клуб може да наступа искључиво са играчима узрасне категорије јуниора и 

кадета, у складу са Одлуком УО КСС 252/2 од 19.04.2021. године – „Одлука 
оодређивању годишта у мушкој и женској конкуренцији у такмичарској сезони 
2021/2022“, 

- Друга мушка регионална лига Центар, је најнижи степен зимског сенирског 
такмичења, при чему учешће не ремети број пријављених екипа у такмичењу 
већ је то 14. екипа у такмичењу, што омогућава паритет броја клубова и 
поделу по групама (7+7). 

 

 
 
Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Кошаркашки савез Србије 
Душан Пројовић, Потпредседник КСС 
 
 


