
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. Август 2020. 
Број 86 

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

седници одржаној 25. Aвгуста 2020. године донела следеће 

 
ОДЛУКЕ 

 
1. Усваја се допис 04161 КК Вива о не учествовању у такмичењу 2.МРЛ Центар. КК Вива 

је обавестила КТ КСС да нема могућности да наступа у сениорском такмичењу. 
КК Вива је одобрен захтев за учешће у 2.МРЛ Центар под бројем С20/КСБ-19 од 24. 
јула 2020. године. КК Вива наставља да се такмичи у лигама млађих категорија КСБ-а. 
 

2. Усваја се допис РКС Источна Србија о одустајању ЖКК Неготин од такмичења 1.ЖРЛ 
група Југ 2, након одобрења захтева за учешће у такмичењу. 
 

3. Захтев КК Торлак је у складу са чланом 30 Правилника о такмичењу, да поред свог 
имена дода и име техничког спонзора и тако наступа у такмичарској сезони 
2020/2021. Кошаркашки клуб Торлак у такмичењу наступа као КК Торлак ОКК 
Београд из Београда. 

 
4. Налаже се комесарима сениорских и МК такмичења да до понедељка 31. Августа 

2020. године доставе у најкраћим цртама извештај о радњама које су предузели око 
почетка такмичења (евиденција учешћа, консултације око календара такмичења, 
информације клубовима, рачуни за чланарину...) 
У информацији коју достављају Комесари су дужни на неведу предвиђени термин 
састанка са представницима клубова. 
Информација доставити на имејл: zivanovic@kss.rs и lozanov.branko@gmail.com. 
 

5. Налаже се комесарима такмичења да до среде 09. септембра 2020. године доставе 
преглед клубова који су се пријавили за квалификације за учешће у квалификацијама 
за попуну Квалитетних лига КСС (РОДА ЈЛС, ТРИГЛАВ КЛС и ТРИГЛАВ ЖКЛС). 
Образац у прилогу. 
 

6. Налаже се Комесарима МК да доставе табеларни преглед екипа за МК такмичење у 
сезони 2020/2021. Рок понедељак 19. октобар 2020. године. Образац у прилогу. 

 
7. Налаже се Бранку Маркоском да до четвртка 17. септембра 2020. године достави 

листу и адресар статистичара за сезону 2020/2021. 
 

8. Налаже се Срђану Стојановићу да до четвртка 17. септембра 2020. године достави 
листу и адресар помоћних судија за сезону 2020/2021. 

 
9. Обавезују се комесари сениорских такмичења која се воде из канцеларија РКС, 

доставе до понедељка 31. августа 2020. године, ажуриране почетне табеле, а на 



 

основу издатих дозвола за учешће у такмичењу. 
 

10. Рок за уплату чланарине службених лица је понедељак 02. новембар 2020. 
године. 

 
 
 

Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Одлуке доставити:  
- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС;  

- Члановима Комисије за такмичење КСС;  

- Регионалним кошаркашким савезима;  

- А/а.  
 


