
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 31.Јули 2018. 
Број 196 

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

седници одржаној 30.07.2018. године донела следећу 
 

ОДЛУКУ  
 

1. Одобрава се играње КК РАС из Београда, ЕБР 04528 у 2.МРЛ Центар у 
такмичарској сезони 2018/2019, под условима предвиђеним 
Правилником о такмичењу, у случају да им је одобрено учешће у 
такмичењу и да не постоје дуговања према КСС и РКС, 
 

2. Одобрава се играње КК БАСК из Београда, ЕБР 04660 у 2.МРЛ Центар у 
такмичарској сезони 2018/2019, под условима предвиђеним 
Правилником о такмичењу, у случају да им је одобрено учешће у 
такмичењу и да не постоје дуговања према КСС и РКС, 

 
3. Одобрава се играње КК ТРИЈУМФ из Ниша, ЕБР 07028 у 2.МРЛ Исток у 

такмичарској сезони 2018/2019, под условима предвиђеним 
Правилником о такмичењу, у случају да им је одобрено учешће у 
такмичењу и да не постоје дуговања према КСС и РКС. 

 

                                    Образложење 
 
Ад.1. Кошаркашки клуб РАС из Београда, 11. Јуна 2018. године, упутио је захтев 

Комисији за такмичење са молбом да због финансијских потешкоћа није у могућности да 
игра у такмичарској сезони 1.МРЛ Центар, са жељом да у такмичарској сезони 2018/2019 
наступа у 2.МРЛ Центар. 

 
Ад.2. Кошаркашки клуб БАСК из Београда, 20. Јуна 2018. године, упутио је захтев 

Комисији за такмичење са молбом да због финансијских потешкоћа није у могућности да 
игра у такмичарској сезони 1.МРЛ Центар, са жељом да у такмичарској сезони 2018/2019 
наступа у 2.МРЛ Центар. 

 
Ад.3. Кошаркашки клуб ТРИЈУМФ из Ниша, 22. Јуна 2018. године, упутио је захтев 

Комисији за такмичење са молбом да се уврсти у такмичење 2.МРЛ Исток у такмичарској 
сезони 2018/2019. У захтеву су навели да су играли 3.МРЛ, али по резултату нису остварили 
директан пласман у 2.МРЛ Исток (друго место на табели), а с` обзиром да 2.МРЛ Исток нема 
довољан број клубова у случају позитивне одлуке КТ КСС, такмичење би добило на 
бројности екипа. 

 
Поменути клубови су дужни да испуне све услове прописане чланом 37 и 38 

Правилника о такмичењу КСС, да добију одобрење за учешће у такмичењу и да немају 
финансиијских дуговања према КСС и РКС. 


