
 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        01/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев ОКК Београд из Београда, ЕБР 04015, за издавање 

дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 

2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала "Мега Фектори" (Mega 

Factory) (главни спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Омладински кошаркашки клуб БЕОГРАД из Београда поднео је Комисији 

за издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за 

учешће у такмичењу КЛС  у такмичарској сезони 2020/2021, под бројем 01/КЛС-

20/1 од 01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 17. јула 

2020. године.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 



 

 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 04015, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        02/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и  чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Борац из Чачка, ЕБР 06012, за издавање дозволе за 

сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС у погледу регистрације екипа (сениори и млађе катеорије) 

и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета дозвола за 

сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу КСС.  

3. Одобрава се клубу да игра утакмице у: Дворана "Борац" (главни спорски 

објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Борац из Чачка поднео је Комисији за издавање дозвола 

за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС 

у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 02/КЛС-20/1 од 01.07.2020. године. 

Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. године.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне.  

Имајући у виду претходно наведено Комисија је одлучила као у 

диспозитиву. 

 

 



 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 06012, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 

 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        19/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Војводина из Новог Сада, ЕБР 01004, за издавање 

дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 

2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала СПЦ "Војводина" (главни 

спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб ВОЈВОДИНА из Новог Сада поднео је Комисији за 

издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће 

у такмичењу КЛС  у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 19/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 



 

 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 01004, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 
- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        20/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Вршац из Вршца, ЕБР 02019, за издавање дозволе за 

сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала „Миленијум“ (главни 

спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Вршац из Вршца поднео је Комисији за издавање 

дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у 

такмичењу КЛС у такмичарској сезони 2020/2021, под бројем 20/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 



 

 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 02019, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        04/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и  чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Dynamic BG из Београда, ЕБР 01048, за издавање 

дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 

2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС у погледу регистрације екипа (сениори и млађе катеорије) 

и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета дозвола за 

сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се клубу да у првом делу такмичења, до доигравања за првака, 

игра утакмице у: СЦ Дорћол (главни спорски објекат). У случају да се клуб 

пласира у доигравање за првака, утакмице у том делу такмичења мора 

играти у: Хала спортова "Ранко Жеравица" (додатни спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Dynamic BG из Београда поднео је Комисији за 

издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће 

у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 04/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  



 

 

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

На основу Одлуке бр. 386/2 УО КСС од 20. јула 2020. о ванредни мерама 

у погледу гледалишног простора у спортским објектима у сезони 2020/2021 

Комисија је утврдила да клуб у првом делу такмичења, до доигравања за првака, 

може играти утакмице у СЦ Дорћол, чији је капацитет гледалишног простора 

мањи од прописаног Правилником о такмичењу КСС и пропозицијама 

такмичења КЛС. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 01048, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 

 



 

 

 

Београд, 27. јул 2020. 

Број        05/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и  чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев ОКК Дунав из Старих Бановаца, ЕБР 03152, за издавање 

дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 

2020/2020. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС у погледу регистрације екипа (сениори и млађе катеорије) 

и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета дозвола за 

сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се клубу да игра утакмице у: Хала „Парк“, Стара Пазова (главни 

спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Омладински кошаркашки клуб Дунав из Старих Бановаца поднео је 

Комисији за издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за 

сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 

05/КЛС-20/1 од 01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 

24. јула 2020. године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба 

да након седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и 

доказе у вези испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 



 

 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 03152, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 

 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        21/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Златибор-Чајетина из Чајетине, ЕБР 06064, за 

издавање дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској 

сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала СЦ "Чајетина" (главни 

спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб ЗЛАТИБОР из Чајетине поднео је Комисији за 

издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће 

у такмичењу КЛС  у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 21/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне.  



 

 

Имајући у виду претходно наведено Комисија је одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 06064, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 
- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 27. јул 2020. 

Број        07/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. став 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Колубара Лазаревац 2003 из Лазареваца, ЕБР 04339, 

за издавање дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској 

сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала СРЦ "Колубара" (главни 

спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Колубара Лазаревац 2003 из Лазареваца поднео је 

Комисији за издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за 

сезону за учешће у такмичењу КЛС  у такмичарској сезони 2020/2020, под бројем 

07/КЛС-20/1 од 01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 

24. јула 2020. године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба 

да након седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и 

доказе у вези испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 



 

 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 04339, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        08/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и  чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Мега Визура из Београда, ЕБР 04533, за издавање 

дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 

2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС у погледу регистрације екипа (сениори и млађе катеорије) 

и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета дозвола за 

сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу КСС.  

3. Одобрава се клубу да игра утакмице у: Хала "Мега Фектори" (Mega 

Factory) (главни спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Мега Визура из Београда поднео је Комисији за 

издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће 

у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 08/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне.  

Имајући у виду претходно наведено Комисија је одлучила као у 

диспозитиву. 



 

 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 04533, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 

 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        10/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Младост из Земуна, ЕБР 04047, за издавање дозволе 

за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала СЦ "Мастер" (главни спорски 

објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб МЛАДОСТ из Земуна поднео је Комисији за издавање 

дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у 

такмичењу КЛС  у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 10/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 



 

 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 04047, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        11/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и  чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Напредак ЈКП из Алексинца, ЕБР 07055, за издавање 

дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 

2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС у погледу регистрације екипа (сениори и млађе катеорије) 

и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета дозвола за 

сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу КСС.  

3. Одобрава се клубу да игра утакмице у: Хала "Алексинац" (главни спорски 

објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Напредак ЈКП из Алексинца поднео је Комисији за 

издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће 

у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 11/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне.  

Имајући у виду претходно наведено Комисија је одлучила као у 

диспозитиву. 



 

 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 07055, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 

 



 

 

 

Београд, 27. јул 2020. 

Број        12/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. став 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев ОКК Нови Пазар из Новог Пазара, ЕБР 06430, за 

издавање дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској 

сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Спортска дворана „Пендик“ 

(главни спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Омладински кошаркашки клуб Нови Пазар из Новог Пазара поднео је 

Комисији за издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за 

сезону за учешће у такмичењу КЛС  у такмичарској сезони 2020/2021, под бројем 

12/КЛС-20/1 од 01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 

24. јула 2020. године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба 

да након седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и 

доказе у вези испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 



 

 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 06430, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        13/КЛС-20/2 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Партизан из Београда, ЕБР 04001, за издавање 

дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 

2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала „Штарк Арена“ (главни 

спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Партизан из Београда поднео је Комисији за издавање 

дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у 

такмичењу КЛС  у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 13/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне.  

Имајући у виду претходно наведено Комисија је одлучила као у 

диспозитиву. 

 



 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 04001, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        14/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Пирот из Пирота, ЕБР 07247, за издавање дозволе за 

сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала "Кеј" (главни спорски 

објекат). 

 

 

Образложење 

 

Кошаркашки клуб Пирот из Пирота поднео је Комисији за издавање 

дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у 

такмичењу КЛС  у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 14/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова 

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 



 

 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 07247, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        15/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. став 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Раднички из Крагујевца, ЕБР 05013, за издавање 

дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезони 

2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС у погледу регистрације екипа (сениори и млађе катеорије) 

и потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета дозвола за 

сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала "Језеро" (главни спорски 

објекат). 

 

 

Образложење 

 

Кошаркашки клуб Раднички из Крагујевца поднео је Комисији за 

издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће 

у такмичењу КЛС у такмичарској сезони 2020/2021, под бројем 15/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова. 

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 



 

 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чланом 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 05013, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2019. 

Број        16/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Слобода из Ужица, ЕБР 06492, за издавање дозволе 

за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Спортска дворана "Велики парк" 

(главни спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Слобода из Ужица поднео је Комисији за издавање 

дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у 

такмичењу КЛС  у такмичарској сезони 2020/2021, под бројем 16/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 



 

 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 06492, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        18/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Тамиш из Панчева, ЕБР 02207, за издавање дозволе 

за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС  у погледу регистрације екипа (сениори и млађе 

катеорије) и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета 

дозвола за сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу 

КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се Клубу да игра утакмице у: Хала спортова "Стрелиште" 

(главни спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Тамиш из Панчева поднео је Комисији за издавање 

дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у 

такмичењу КЛС  у такмичарској сезони 2020/2021, под бројем 18/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 



 

 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 02207, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        06/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и  чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК ФМП из Београда, ЕБР 01071, за издавање дозволе за 

сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС у погледу регистрације екипа (сениори и млађе катеорије) 

и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета дозвола за 

сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се клубу да игра утакмице у: Хала „ФМП“ (главни спорски 

објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб ФМП из Београда поднео је Комисији за издавање 

дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у 

такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 06/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 



 

 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 01071, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 

 



 

 

 

Београд, 24. јул 2020. 

Број        03/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и  чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се захтев КК Црвена Звезда из Београда, ЕБР 04010, за издавање 

дозволе за сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 

2020/2021. 

2. Обавезује се Клуб да до почетка такмичарске сезоне (1. октобра 2020.) 

достави Комисији за издавање дозвола за сезону доказ о испуњености 

услова утврђених Правилником о такмичењу КСС и Пропозицијама 

такмичења КЛС у погледу регистрације екипа (сениори и млађе катеорије) 

и  потребног броја играча, а у противном ће му бити одузета дозвола за 

сезону у складу са чланом 58. став 3. Правилника о такмичењу КСС.  

3. Обавезује се Клуб да најкасније до 1. септембра 2020. године достави 

Комисији за издавање дозвола за сезону: извештај овлашћеног независног 

ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, а у противном ће 

му бити изречена новчана казна у складу са чланом 63. став 4. Правилника 

о такмичењу КСС. 

4. Одобрава се клубу да игра утакмице у: Хала „Александар Николић“ 

(главни спорски објекат). 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Црвена Звезда из Београда поднео је Комисији за 

издавање дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће 

у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021, под бројем 03/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да из поднетих докумената произилази да клуб испуњава главне услове 



 

 

прописане Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности (”Сл. гласник РС”, бр. 42/2017), 

Правилником о такмичењу КСС (чл. 38-46. и 58-62) и Пропозицијама такмичења 

КЛС за издавање дозвола за сезону, с тим да је клуб у процесу формирања екипа 

и ангажовања играча који ће бити завршен пре почетка такмичарске сезоне. 

Комисија је, такође утврдила да клуб није доставио уз поднети захтев извештај 

овлашћеног независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја. 

Кошаркашки савез Србије је чл. 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту 

овлашћен да утврди све услове и критеријуме за учешће на националном 

лигашком кошаркашком такмичењу, што је он и учинио одредбама чл. 47-63. 

Правилника о такмичењу, који је донела Скупштина КСС, у којима су ближе 

дефинисани посебни услови за издавање дозволе за сезону: 1) спортски; 2) 

инфраструктурни; 3) персонални и административни, односно организациони; 4) 

правни и 5) финансијски.  

Имајући у виду претходно наведено, потребу да се клубови благовремено 

припреме за учешће у такмичењу, околност да се уочени недостаци могу 

отклонити до почетка такмичарске сезоне и овлашћење које је чл. 58. ст. 3. и чл. 

63. ст. 4. Правилника о такмичењу дато Комисији у односу на одобравање 

издавања дозволе за сезону, Комисија је одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 04010, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 

 



 

 

 

Београд, 27. јул 2020. 

Број        09/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. став 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

ОДБИЈА СЕ захтев КК Металац из Ваљева, ЕБР 03024, за издавање дозволе за 

сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021. 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Металац из Ваљева поднео је Комисији за издавање 

дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у 

такмичењу КЛС  у такмичарској сезони 2020/2021, под бројем 09/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Увидом у поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да подносилац не испуњава све услове прописане Законом о спорту, 

Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и 

спортских делатности (Сл.Гласник РС бр.42/2017), Правилником о такмичењу 

КСС (чл.38-46 и 58-62), Пропозицијама такмичења КЛС, те Статута КЛС, за 

издавање дозволе за сезону. 

Разматрајући поднети захтев, увидом у поднету документацију, те 

доступне и релевантне базе података, Комисија је утврдила следеће: 

- Подносилац има доспела и неизмирена дуговања према:  КЛС у износу од 

166.000 РСД и КСС у износу од 107.999 РСД, 

- Подносилац има доспела и неизмирена дуговања према играчима Немањи 

Тодоровићу и Милошу Јанковићу на основу правоснажних пресуда 

Сталне спортске арбитраже Олимпијског комитета Србије, 

- Рачун подносиоца се према изводу са сајта НБС налази у блокади 93 дана 

непрекидно у 2020.години износ блокаде  6.243.722,90 динара, 

- Подносилац није доставио извештај независног овлашћеног ревизора о 

ревизији финансијских извештаја, нити уговор са ревизором. 



 

 

Комисија је утврдила да подносилац не испуњава посебне финасијске 

услове прописане чл. 62 став 1 тачке 1, 3, 4 и 5 Правилника о такмичењу КСС, те 

да није извршио своје обавезе прописане чл. 22 ст. 2. и 3. Статута КЛС. 

Обзиром да подносилац није у прописаном року доставио доказе о 

измирењу утврђених дуговања, нити је доставио извештај независног 

овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, односно 

доказао да је поступак ревизије у току, утврђено је да не испуњава услове за 

издавање дозволе за сезону за такмичење у КЛС. 

Имајући у виду претходно наведено Комисија је одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 03024, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 



 

 

 

Београд, 27. јул 2019. 

Број        17/КЛС-20/2 

 

 

На основу члана 158. ст. 2. и 7. Закона о спорту и чл. 50. став 4. и чл. 56. 

став 2. Правилника о такмичењу Кошаркашког савеза Србије, Комисија за 

издавање дозвола за сезону донела је на седници од 24. jула 2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

ОДБИЈА СЕ захтев КК Слога из Краљева, ЕБР 06030, за издавање дозволе за 

сезону за учешће у такмичењу КЛС у такмичарској сезону 2020/2021. 

 

 

Образложење 

 

Kошаркашки клуб Слога из Краљева поднео је Комисији за издавање 

дозвола за сезону КЛС захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у 

такмичењу КЛС у такмичарској сезони 2020/2021, под бројем 17/КЛС-20/1 од 

01.07.2020. године. Комисија је о захтеву одлучивала на седници 24. јула 2020. 

године, након што је омогућила заступнику (представнику) клуба да након 

седнице од 17. јула 2020, пружи Комисији и додатна разјашњења и доказе у вези 

испуњености прописаних услова.  

Према члану 54. став 2. Правилника о такмичењу КСС, у поступку 

издавања дозволе за сезону терет доказивања испуњености прописаних услова је 

на клубу подносиоцу захтева. У складу са чланом 48. Правилника о такмичењу 

КСС, клуб може добити дозволу за сезону ако испуњава опште услове за учешће 

у такмичењу и посебне услове за издавање дозволе за сезону, утврђене Законом 

о спорту (укључујући и пратећа подзаконска акта), Правилником о такмичењу 

КСС и Пропозицијама такмичења КЛС.  

Увидом у поднети захтев и приложену документацију Комисија је 

утврдила да подносилац не испуњава све услове прописане Законом о спорту, 

Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и 

спортских делатности (Сл.Гласник РС бр.42/2017), Правилником о такмичењу 

КСС (чл.38-46 и 58-62), Пропозицијама такмичења КЛС, те Статута КЛС, за 

издавање дозволе за сезону. 

Разматрајући поднети захтев, увидом у поднету документацију, те 

доступне и релевантне базе података, Комисија је утврдила следеће: 

- Подносилац има доспела и неизмирена дуговања према:Тресач Ђорђу, 

Марку Радоњићу, Милићу Благојевићу и Михајлу Дробњаку на основу 

правоснажних пресуда Сталне спортске арбитраже Олимпијског комитета 

Србије, 

- Подносилац има доспела и неизмирена дуговања према Александру 

Гајићу и Николи Милошевићу на основу правоснажних 

пресуда надлежних судова . 

Подносилац је, на позив Комисије да достави доказ о измирењу утврђених 

дуговања према свим повериоцима, доставио писано образложење да клуб са 

свим повериоцима има потписане споразуме о одлагању извршења али није 



 

 

доставио тражену документацију. Увидом у споразум о одлагању извршења са 

једним од поверилаца, Александром Гајићем, Комисија је утврдила да се 

подносилац као дужник из предметног споразума налази у доцњи, тј. на дан 

доношења ове Одлуке има доспела а неизмирена дуговања према конкретно 

Александру Гајићу. На основу члану 3 став 2 наведеног споразума, који гласи: 

"Уколико извршни дужник задоцни са исплатом било које рате из члана 2 став 2 

споразума овај споразум аутоматски престаје да важи у свим његовим одредбама 

и извршни поверилац стиче право да наплати целокупни дуг умањен за 

евентуално исплаћен износ по овом споразуму, како је опредељен по пресуди 

Трећег основног суда у Београду П бр.72/16 од 20.4.2017.године", је изведен 

закључак да је дуговање према овом повериоцу доспело у целости а подносилац 

није доставио доказ о измирењу своје обавезе из Споразума у виду признанице, 

извода из банке и сл. Такође за повериоце Тресач Ђорђа, Радоњић Марка, 

Благојевић Милића, Дробњак Михајла и Милошевић Николу, клуб није доставио 

доказ о измирењу својих доспелих а неизмирених обавеза у прописаном року. 

Комисија је утврдила да подносилац не испуњава посебне финасијске 

услове прописане чл. 62 став 1 тачке 5 Правилника о такмичењу КСС обзиром да 

подносилац није у прописаном року доставио доказе о измирењу утврђених 

дуговања, те тиме не испуњава услове за издавање дозволе за сезону. 

Имајући у виду претходно наведено Комисија је одлучила као у 

диспозитиву. 

 

 

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке може се уложити жалба Управном одбору КСС, преко 

Секретаријата КСС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац жалбе приликом подношења жалбе уплаћује на текући рачун КСС 

број 205-136403-25 са позивом на број 06030, таксу у износу од 36.000 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КЛС 

Југослав Јевтовић, председник 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Клубу 

- Генералном секретару КСС 

- Директору такмичења 
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KOШАРКАШКИ 
САВЕЗ  СРБИЈЕ 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТА ОДОБРЕНИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ОДОБРЕНА ОД 

СТРАНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ КСС 
 

ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2020/2021 

 
 

 

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА :  

ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ 

1  М Л  С 

РАНГ: ПРВИ– НАЦИОНАЛНА ЛИГА 
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Листа ОДОБРЕНИХ спортских објеката клубова 1. МУШКЕ лиге Србије 

 у такмичрској сезони 2020/2021 

 

ЕБР НАЗИВ КЛУБА СЕДИШТЕ КЛУБА Главни објекат 

04010 КК Црвена Звезда Београд, 

Мали Калемегдан 2 

Хала "Александар Николић", 

Чарли Чаплина 39, Београд 

04001 КК Партизан Београд, 

Хумска 1 

Хала "Александар Николић", 

Чарли Чаплина 39, Београд 

01071 КК ФМП Београд, 

Стјепана Супанца 15а, Железник 

Хала "ФМП", 

Стјепана Супанца 15а, Железник 

04533 КК Мега Визура Београд, 

Браће Јерковић 119а 

Хала "Мега Фектори" (Mega Factory) 

06012 КК Борац Чачак, 

Бате Јанковића 112 

Дворана "Борац", 

Бате Јанковића 112, Чачак 

06492 КК Слобода Ужице, 

Омладинска бб 

Спортска дворана "Велики парк", 

Велики парк бб, Ужице 

06064 КК Златибор-Чајетина Чајетина, 

Александра Карађорђевића 3 

Спортска дворана спортског центра "Чајетина", 

Александра Карађорђевића 3, Чајетина 

06430 ОКК Нови Пазар Нови Пазар, 

Митровачка бб 

Спортска дворана "Пендик", 

Митровачка бб, Нови Пазар 
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01048 КК Dynamic BG* Београд, 

Дунавска 62 

Спортски центар "Дорћол", 

Дунавска 62, Дорћол 

04047 КК Младост Земун, 

Мића Радаковића 4у 

Спортски центар "Мастер", 

Цветна 4, Земун 

07055 КК Напредак ЈКП Алексинац, 

7. јули бб 

Спортска хала "Алексинац", 

Тихомира Ђорђевића 95, Алексинац 

04339 КК Колубара Лазаревац 2003 Лазаревац, 

Светог Саве 1 

Спортско-рекреативни центар "Колубара", 

Хиландарска 2, Лазаревац 

03152 ОКК Дунав Стари Бановци, 

Грчка 55 

Хала Парк Стара Пазова, 

Ћирила и Методија бб, Стара Пазова 

02207 КК Тамиш Панчево, 

Војводе Радомира Путника 15 

Хала спортова "Стрелиште", 

Змај Јовина 1, Панчево 

02019 КК Вршац Вршац, 

Омладински трг 17 

Центар "Миленијум" а.д., 

Омладински трг 17, Вршац 

04015 ОКК Београд Београд, 

Здравка Челара 12 

Хала "Мега Фектори" (Mega Factory) 

01004 КК Војводина Нови Сад, 

Сутјеска 2 

Спортско-пословни центар "Војводина", 

Сутјеска 2, Нови Сад 

05013 КК Раднички Крагујевац, 

Града сирена 15 

Спортстска хала Језеро, 

Града сирена 15, Крагујевац 

07247 КК Пирот Пирот, 

Трг пиротских ослободилаца бб 

Хала Кеј, 

Таковска 24, Пирот 

* КК Dynamic BG је стекао право играња утакмица у СЦ „Дорћол“ у првом делу такмичења КЛС, до доигравања за првака. У 

случају да се клуб пласира у доигравање за првака, утакмице у том делу такмичења мора играти у хали спортова "Ранко 

Жеравица" (додатни спорски објекат). 


