
 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. aвгуст 2020. године 
Број 87 
 

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

 

ОДЛУКУ 
o попуни  Друге мушке регионалне лиге Запад 2 - 2.МРЛ Запад 2 

 

1.  Омогућава се да, 06032 Кошаркашки клуб Полет из Краљева, ванредно 

поднесе захтев за одобрење пријаве за такмичење за учешће у Другој мушкој 
регионалној лиги Запад 2 (2.МРЛ Запад 2) у такмичарској сезони 2020/2021, у року од 
3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 

2.  Омогућава се да, 03032 Кошаркашки клуб Кош 020 из Новог Пазара, 
ванредно поднесе захтев за одобрење пријаве за такмичење за учешће у Другој 
мушкој регионалној лиги Запад 2 (2.МРЛ Запад 2) 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 Другој мушкој 

регионалној лиги Запад ће разматрати поднети захтев утврђен тачкама 1. и 2. ове 
одлуке у складу са Правилником о такмичењу КСС. 

 

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. 

 
Такође истом одлуком, у такмичарској сезони 2020/2021 неће се примењивати члан 

11 Правилника о такмичењу. 
 

РКС Рашко Косовско-Метохијски, поднео је захтев да кошаркашки клубови КК Полет и 
КК Кош 020, учествују у четвртом рангу мушког такмичења (2.МРЛ).    

 
У захтеву су навели да су екипе КК "Сјеница" Сјеница и КК "Баскет" Врњачка Бања 

одустале од такмичења у 2.МРЛ Запад. 
 

Комисија за такмичење разматрала захтеве РКС РКМ, утврдила да су исти оправдани 
и могући. 

 
Комисија за такмичење даје рок клубовима да поднесу ванредне захтеве за учешће у 

такмичењима која су навели и да доставе евентуалне допуне, неопходне за одобрење 
учешћа у такмичењу у лигама које су навели. 

 
Захтев се у оба случаја подноси Комисији за одобење учешћа у такмичењу 

Регионалног кошаркашког савеза РКМ. 
 

 



 

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 2 МРЛ Запад 2 
- Комисији за одобрење захтева за учешће у такмичењу РКС РКМ 
- Клубовима 
- А/а. 


