
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. Август 2019. 
Број  

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

седници одржаној 26. Aвгуста 2019. године донела следеће 
 

ОДЛУКЕ 
 

1. На основу дописа ЖКК Бор из Бора, даје се рок ЖКК Бор да до суботе 24. Августа 
2019. године достави информацију о учешћу у 1.ЖЛС у сезони 2019/2020. ЖКК Бор је 
изказао сумњу у могућност учешћа у такмичењу због промењених околности и 
проблема у финансирању клуба. 
КК Бор у суботу 24. Августа 2019. године доставио допис, да нису у могућности да 
играју 1.ЖЛС, због финансијских и организационих проблема насталих у последњих 
месец дана. 

 
2. Сходно члану 36 Правилника о такмичењу КСС Потпредседник зa такмичење ће 

предложити УО КСС да позове 3 клуба који су у такмичарској сезони остварили 
пласман у нижи ранг, да попуне 1.ЖЛС и то редоследом којим су остварили пласман у 
сезони 2018/2019 (ЖКК Шабац, УЖКК Студент, ЖКК Спартак). 

 
3. КТ КСС је обавестила клубове потенцијалне учеснике и дала рок до уторка 27. 

Августа 2019. године да се изјасне, о евентуалном позиву који би уследио. 
 

4. Не одобрава се захтев РКС Западна Србија за учешће КК „Апач“ из Лознице у 2.МРЛ 
Запад 1. КК Апач није наступао у 3.МРЛ Запад. Ова Одлука је у складу са чланом 11 
Правилника о такмичењу. 
 

5. Налаже се комесарима сениорских и МК такмичења да до четвртка 29. Августа 2019. 
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...) 
 

6. Налаже се комесарима такмичења да до четвртка 29. Августа 2019. године доставе 
преглед клубова који су се пријавили за квалификације за учешће у квалификацијама 
за попуну Квалитетних лига КСС (РОДА Јуниорска лига Србије, ТРИГЛАВ кадетска 
лига Србије и ТРИГЛАВ женска кадетска лига Србије). У прилогу образац 
 

7. Налаже се Комесарима МК да доставе табеларни преглед екипа за МК такмичење у 
сезони 2019/2020. Рок 15. Новембар 2019. Образац у прилогу. 
 

8. Налаже се Бранку Маркоском да до четвртка 29. Августа 2019. године достави 
резултате тестирања стаистичара, а до 03. Септембра 2019. достави листу и адресар 
статистичара за сезону 2019/2020. 
 



 

9. КТ КСС усвојила је листу сарадника за рад са помоћним судијама, које је доставио 
члан СК КСС Срђан Стојановић, задужен за рад са помоћним судијама. 
 

10. Обавезују се комесари сениорских такмичења која се воде из канцеларија РКС, 
доставе до четвртка 29. Августа 2019. године, ажуриране почетне табеле, а на основу 
издатих дозвола за учешће у такмичењу. 

 
 

Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Кошаркашки савез Србије 
Душан Пројовић, Потпредседник за такмичења 
 
Одлуке доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- А/а. 

 


