
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. aвгуст 2020. године 
Број 90 
 

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

 
ОДЛУКУ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

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

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

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

 

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

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

финансијски потенцијал за такмичење у 1.МРЛ Запад. 
 

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



 

који немају клуб у вишем рангу такмичења. 
 

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

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

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

 
Захтев се подноси Комисији за одобрење учешћа у такмичењу Регионалног 

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

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

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

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

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

 


