
 

 

Београд 20. Јул 2020. 

Број 388/2 

 
На основу члана 55 тачка 4 Статута КСС и члана 36 став 1 Правилника о 

такмичењу КСС, Управни одбор КСС донео је, на 68. електронској седници од 20. 
јула 2020. г, 

 
ОДЛУКУ 

 
1.  Омогућава се клубовима Прве мушке регионалне лиге Запад и Прве мушке 
регионалне лиге Исток да се у писаној молби изјасне о учешћу у такмичењу у 
Другој Мушкој лиги Србије (2.МЛС) у такмичарској сезони 2020/2021. 

Молба се подноси у року од пет (5) дана од дана добијања ове одлуке, уз 
услов да клуб нема дуговања према КСС и РКС и уз уплату таксе у износу од 1000 
бодова, приликом подношења молбе, на рачун Кошаркашког савеза Србије 205-
136403-25, Комерцијална банка. 

 
2.  Управни одбор КСС ће разматрати поднете молбе утврђене тачком 1. ове 
одлуке, у року од седам (7) дана од рока у коме ће се клубови изјаснити. 
 
3. Клуб који се изјасни да жели, односно да има намеру да учествују у Другој 
Мушкој лиги Србије (2.МЛС) у такмичарској сезони 2020/2021, дужан је да достави 
следеће: 

 молбу  УО КСС за учешће у такмичењу у Другој Мушкој лиги Србије (2.МЛС) 
у такмичарској сезони 2020/2021, у којој ће, између осталог, навести 
разлозге због којих би се УО КСС требао определити да клуб уврсти у 
такмичење у Другој Мушкој лиги Србије (2.МЛС) у такмичарској сезони 
2020/2021; 

 податке о спортским објектима за тренинге и одигравање утакмица, са 
доказима (фотографије сале, гледалишта, свлачионице, прилаз дворани, 
паркинг и др.);  

 буџет (финансијски план) за такмичарску сезону 2020/2021; 
 гаранције о планираним средствима за такмичарску сезону 2020/2021;  
 податке о стручном капацитету клуба (ангажовани тренери и њихове 

стручне квалификације); 
 



 

 

 податке о броју такмичарских селекција у клубу; 

 податке о играчима у клубу (број свих играча у клубу, у свим селекцијама, у  
такмичарском погону); 

 краћи историјат клуба са оствареним резултатима у предходном периоду и  
традицијом кошарке у седишту клуба (највише једна страна). 

 

4. Након одлуке УО КСС који клуб ће остварити право наступа у Другој Мушкој лиги 
Србије (2.МЛС), клуб коме је одобрено учешће има рок од три (3) дана да ванредно поднесе 
захтев за издавање дозволе за сезону за такмичење у Другој Мушкој лиги Србије (2.МЛС) у 
такмичарској сезони 2020/2021, у складу са Правилником о такмичењу КСС, а у супротном ће 

се сматрати да је одустао од учешћа у такмичењу.  
 

5. Оцену инфраструктурних, финансијских и других података из молбе из тачке 3 ове 

Одлуке, даје Комисија за такмичење КСС у року од 3 дана од дана пријема молбе у КСС.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Одлукама УО КСС 211 и 212 од 02. јуна 2020. године, а у вези завршеткa првенствених 
кошаркашких такмичења у сезони 2019/2020 и спровођењу такмичења у ванредним 
околностима у такмичарској сезони 2020/2021 одређен је начин играња и организација 
такмичења, тако да ће се у сезони 2020/2021 такмичење одвијати у две територијалне групе 
по осам (8) клубова. 
 Формирањем потенцијалних почетних табела утврђено је да у Другој мушкој лиги 
Србије (2.МЛС), право учешћа има петнаест (15) клубова и то осам (8) клубова у 
територијалној групи која обухвата РКС Кошаркашки савез Војводине и РКС Кошаркашки савез 
Београда, и седам (7) клубова у територијалној групи која обухвата РКС Западна Србија, РКС 
Централна Србија, РКС Источна Србија и РКС Јужна Србија. 

Чланом 36 став 1. Правилника о такмичењу КСС и тачком 5 Одлуке УО КСС број 212 од 
02. јуна 2020. године, о спровођењу такмичења у условима ванредних околности, предвиђена 
је могућност попуне упражњеног места у одређеном рангу такмичења, одлуком Управног 
одбора КСС, уз вођење рачуна о три критеријума: 1. редоследу клубова у претходној 
такмичарској сезони, 2. мери у којој клубови испуњавају прописане услове за учешће у 

такмичењу и 3. оправданим интересима кошаркашке организације у целини. 
На основу претходно наведеног, УО КСС је донео одлуку да позове клубове 

територијалних група Прве мушке регионалне лиге (1.МРЛ), наведене у диспозитиву одлуке 
да поднесу молбу у којој ће се изјаснити о намери за такмичењем у Другој мушкој  лиги 
Србије (2.МЛС) у такмичарској сезони 2020/2021. 

Оцену инфраструктурних, финансијских и других података из молбе из тачке 3 ове 
Одлуке, даје Комисија за такмичење КСС у року од 3 дана од дана пријема молбе у КСС. 

Како би се благовремено спровео накнадни поступак издавања дозволе за сезону за 
учешће у такмичењу у Другој мушкој  лиги Србије (2.МЛС) у такмичарској сезони 2020/2021 за 
клуб коме буде одобрено учешће у овом такмичењу, диспозитивом одлуке су одређени и 
рокови за доношење одлуке Управног одбора и за ванредно подношење захтева за издавање 
дозволе за сезону. 

 

Узимајући у обзир све наведено УО КСС донео је Одлуку као у диспозитиву. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Одлуку доставити: 
- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 

- Комисији за издавање дозвола за сезону КСС и Комисији за такмичење КСС; 



 

 

- Кошаркашким клубовима и Регионалним кошаркашким савезима; 

- А/а. 

 

 Предраг Даниловић 
 Председник УО КСС 



TaKMhqapcKoM noroHy);

rpaArrqr4joM KouapKe y ce4uury Kny6a (Hajarue jeAna crpaHa).

4. HaxoH oAnyKe yO KCC rojra xny6 he ocrnapvru npaao Hacryna y Apyroj Myuroj
nuru Cp6rje (2.MflC), xny6 roue je oao6peno yueuhe NMa poK oA rpt4 (3) aaHa aa
BaHpeAHo noAHece 3axreB 3a r3AaBaFbe Ao3Bone 3a ce3oHy 3a raKMnLreFbe y Apyroj
Myu:roj nvrn Cp6nje (2.MnC) y raruruapcroj ce3oHt4 20201202t, y cKnaAy ca

['lpaeunHnKoM o raKMHLreFby KCC, a y cynporHoM he ce cMarparh Aa je o.qycrao oA
yueuha y raKMhqeFby.

5, Orleny ran$pacrpyKrypHilx, Suuancrjcxrx n Apyrvx noAaraKa v3 Mon6e u3

raL{Ke 3 oae OAnyrce, Raje Kourcrja sa raKMilLleFbe KCC y poKy oA 3 Aana oA AaHa
nprjeua uon6e y KCC.

OEPA3NOXETbE

O4nyranaa yO KCC 2LL w 2L2 oa 02. jyua 2020. roAhHe, a y Be3il 3aBpruerKa
npBeHcrBeHHX KoruapKaruKr4x raKMilqeFba y ce3oH14 20t912020 w cnpoeofemy
raKMhqeFba y BaHpeAHrM oKoflHocr4Ma y raKMmuapcrcoj ce3oHr4 202012021o4pefleu je
HaqhH ilrpahba tA opraHrcaqrja raxuNqeFba/ raKo Aa he ce y ce3oHrr 20201202L
raKMilqeFbe oAetajaruy ABe repmroprjanHe rpyne no ocaM (B) xny6oea.

OopurparueM noreHqujantnx noqerHrx ra6ena yrapleuo je Ra y Apyroj uyurxoj
nurn Cp5nje (2.MI1C), npaeo yveuha ilMa nerHaecr (15) my6oea n ro ocaM (B)
rny6oea y rephropNjannoj rpynr roja o6p<aara PKC KouaprauKh caBe3 BojeoArHe il
PKC KouapKauKr caBe3 SeorpaAa, h ceAaM (7) xny6oBa y reprroprjannoj rpynra roja
o6p<eara PKC 3anaana Cp6mja, PKC [enrpanHa Cp6uja, PKC l4crovHa Cp6raja yr PKC
JyxHa Cp6rja.

9naHou 36 craa 1. ilpaaunHhKa o raKMilqeFby KCC N raqKoM 5 O4nyrce yO KCC
6poj 2t2 oa 02. jyHa 2020. ro4ilHe, o cnpoeofeFby raKMilqeFba y ycnoBhMa BaHpeAHr,lx
oKonHocrr, npe4anfeHa je Noryhnocr nonyHe ynpaxFbeHor Mecra y oapeDeHoM paHry
raKMrqer-ba, o4nyKou Ynpaenor o46opa KCC, ys eoferue paqyHa o rpt/ rcprrepmjyna:
1. pe4ocnegy uy6oBa y nperxoar-roj TaKMhr-{apcxoj ceeoHu, 2. vepra y r<ojoj rny5oer
ucnyrsaeajy nponrcaHe ycnoBe sa yueu:he y raKMrqeruy r,r 3. onpaBAaHNM ilHTepectfiMa
KouapKaulKe opraHilsaqrje y qellt4Ht4,

Ha ocHoey nperxo4Ho HaBe.qeHor, YO KCC je AoHeo o4nyKy Aa no3oBe rny6oee
reprroprjaflHhx rpyna l-lpae MyuKe permoHanHe nure (1.MPJl), HaBeAeHe y
Aucno3ttruBy oAnyKe Aa no4Hecy uon6y y rojoj he ce usjacnwtu o HaMepr 3a
raKMilqehbeM y Apyroj nlyuroj ntArn Cp6rje (2.MnC) y rarurvapcroj ce3oHt4
202012021.



OUeny nHSpacrpyKrypHr4x, $rHaHcujcrcux v ApynAx no4araKa v3 uon6e ng
ral{Ke 3 oee O4nyre, Raje Kol4l4cnja sa raKMilLreFbe KCC y poKy oA 3 Aana oA AaHa
npnjeua uon6e y KCC.

Karo 6r ce 6naroepeMeHo cnpoBeo HaKHaAHh nocrynaK r3AaBaFba Ao3Bone 3a
c$oHy 3a yueu:he y raKMhL{eFby y flpyroj r,,lyurroj nvrvi Cp6rje (2.MAC) y
raruuuapcrcoj ce3oHt4 20201202L 3a Kny6 KoMe 6yae oAo6peHo yueuhe y oBoM
TaKMilqeFby, Ailcno3ilTr4BoM olqnyKe cy o4peflenu tA poKoBt4 3a AoHouehbe oAnyKe
Ynpaauor oA6opa h 3a BaHpeAHo no4HoueFbe 3axreBa 3a rcAaBaFbe Ao3Bone 3a
c$oHy.

Ysruajyhu y o6sNp cBe HaBeAeHo VO KCC Aoueo je Oanyry Kao y Atacnmfin4By.
O4nyra cryna Ha cHary EaHoM AoHoueFba.

ORnyrcy AocraBilr4:
- AyuraHy l-lpojoeuhy, nornpe4ce4nrry KCC;
- Konarcnju sa h34aBaFbe .qffiBona 3a ce3oHy KCC N Korurcrjr 3a raKMhqerue KCC;
- KouapKauKilM rny6osrlaa u PerwoHaflHytM KolxapKa[xKllM caBe3hMa;
- AlaAla.
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