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Број 141 
Београд 19. Септембар 2017. 

 
„У складу са одредбама Статута Кошаркашког савеза Србије члан 13. став 5. и 6. и члана 

62., Сагласности сектора за женску кошарку, захтева клубова, Потпредседник КСС и Комисијa 
за такмичење КСС, на електронској седници одржаној 13. Септембра 2017. године донели су 
следећу 
 

ОДЛУКУ 
 

1. Даје се сагласност да у такмичарској сезони 2017/2018, Женска кадетска лига 
Србије броји 12 клубова; 

2. Лига се попуњава на следећи начин: КСВ - 3 клуба, КСБ 4 - клуба, РКСЗС - 2 
клуба, РКСЦС - 2 клуба, РКСИС - 1 клуб; 

3. Календар такмичења прилагођен је новом формату играња Женске кадетске лиге 
Србије; 

4. Завршница такмичења игра се у формату Ф8 у три такмичарска дана. 
 

Образложење 
 

Сектор за женску кошарку КСС-а, на основу захтева клубова, а сходно повећању броја 
селекција у такмичењима, као и заитересованости спонзора за ово такмичење, предложио је да у 
такмичарској сезони 2017/2018 Женска кадетска лига Србије броји 12 клубова. 

У свом захтеву истакли су да постоји оправданост за оваквом одлуком, те да постоје 
клубови који су заитересовани за ово такмичење, а да постоји и заитересованост спозора. 

Комисија за такмичење ће у предлогу нове Одлуке УО КСС уврстити све елементе из 
диспозитива. 

Комесари МК КСС ће обавести РКС о овој проходности и ускладити календар такмичења са 
новим календаром због увећаног броја клубова. Завршница првенства игра се у три такмичарска 
дана, што ће бити предвиђено Пропозицијама такмичења. 

Потпредседник КСС задужен за такмичење ће у консултацијама са спонзором одредити 
која су права и обавезе спонзора у овом такмичењу и предочити их УО КСС, Комисији за 
такмичење и клубовима учесницима. 

На основу свега изложеног Комисија за такмичење, Потпредседник КСС задужен за 
такмичење у оквиру својих овлашћења, донели су Одлуку као у диспозитиву. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
Одлуку доставити: 

- Комисији за такмичење, 
- РКС 
- А/а. 
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