
 

 

Београд 30.октобар 2018. 

Број 840/2 

 
 
На основу дописа Кошаркашког клуба „Мега Визура“ из Сремске Митровице 

евиденциони број 04533 од 15.10.2018.године, потпредседник за такмичење КСС, 
предлаже Управном одбору КСС:  
 

„У складу са одредбама члана 165 став 3 Закона о спорту РС (Службени Гласник 
РС од 08.02.2016. године) , чланом 16. став 5. и члана 55 став 5. Статута Кошаркашког 
савеза Србије, члана 64 Правилника о такмичењу КСС, Управни одбор КСС, на 
електронској седници одржаној 30.октобра 2018. године донео је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 
кошаркашком клубу „Мега Визура“ из Сремске Митровице, евд број 04533,  

1. за учешће у такмичењу на међународним регионалним  турнирима АБА лиге за 
јуниоре (играчи рођени 2000.године), у такмичарској сезони 2018/2019, која се 
игра у оквиру 2 турнира (полуфинални /финални турнир ),  

2. за учешће у такмичењу ( турниру ) Евро лиге , који се одржава у Београду 
под следећим условима: 

 
- Сагласност се даје само за такмичарску сезону 2018/19. Након завршетка 

такмичарске сезоне 2018/2019 на јуниорским међународним регионалним 

турнирима АБА лиге (полуфинални/ финални турнир) и турниру Евро лиге престаје 

дејство ове сагласности и поступак издавање сагласности за наредну такмичарску 

сезону 2019/2020 подлеже новој Одлуци УО КСС. 

- У такмичарској сезони 2018/19 клубови учесници јуниорских ( играчи рођени 
2000.године ) међунарoдних регионалних турнира  АБА лиге (полуфинални/ 
финални турнир) и турнира Евро лиге, имају обавезу такмичења и играња 
Јуниорске лиге Србије (Квалитетна лига КСС)  од почетка лигашког такмичења 
(септембар/октобар 2018 ), по календару такмичења који утврди УО КСС најкасније 
40 дана пре почетка такмичења. 
 

- Учешће на међународним регионалним турнирима АБА лиге и Евро лиге, мора бити 

у складу са Правилником о такмичењу КСС, као и Регистрациониим и 



 

 

Дисциплинским правилником КСС, са календаром такмичења Јуниорске лиге 

Србије у такмичарској сезони 2018/2019., која је приоритет у такмичењу, 

програмом репрезентативних селекција КСС, као и осталим активностима у склопу 

циљева и програмских задатака КСС. 

- Одлука било којих других органа не може бити у супротности са условима под 

којим је УО КСС дао сагласност клубу за наступ на  међународним регионалним 

турнирима АБА лиге и Евро лиге за такмичарску сезону 2018/2019 

(полуфинални/финални турнир). 

- Према клубу који поступи супротно овој одлуци, УО КСС покренуће поступак пред 

надлежним органима. 

- УО Кошаркашког савеза Србије приликом доношења ове Одлуке, руководио се 

одредбама Закона о спорту РС, норматиним актима КСС а, као и интересима 

кошарке у Србије. 

Одлуку доставити: 
 

- Потпредседнику КСС задуженом за такмичење, 
- Комисији за такмичење, 
- Регионалним кошаркашким савезима 
- Кошаркашком клубу 04533  „Мега Визура“ из Сремске Митровице, 
- А/а. 

 
Предраг Даниловић 
Председник УО КСС 


