
 

 

Београд 30.октобар 2018. 

Број 831/2 

 
 

На основу одредаба члана 97, Закона о Спорту РС  Статута КСС, члана 55 тачка 22, 
Управни одбор КСС, на електронској седници одржаној 30.10.2018. године, доноси 
следеће 

 
 

ОДЛУКЕ 
 
 

1. Прихвата се молба Кошаркашког клуба “РОЛИНГ“ из Ветерника, грана спорта 
кошарка, Решење АПР БС 2954/2017, ПИБ 102107797, матични број 
08684367, који даном доношења ове одлуке се враћа у чланство КСС и активира 
се у Регистру под евиденционим бројем 01442, као клуб млађих категорија са 
правима и обавезама које из тога произилазе. 
 

2. Прихвата се молба Кошаркашког клуба “ЗВЕЧАН 2014“ из Звечана, грана 
спорта кошарка, Решење АПР БС 4503/2017, ПИБ 108841486, матични број 
28810059, који даном доношења ове одлуке стиче права и обавезе члана КСС и 
уводи се у Регистар под евиденционим бројем 06056, као клуб млађих категорија 
са правима и обавезама које из тога произилазе. 
 

3. Прихвата се молба Кошаркашког клуба “Playmaker PRO“ из Обреновца, грана 
спорта кошарка, Решење АПР 197/2018, ПИБ 108951009, матични број 
28812523, који даном доношења ове одлуке стиче права и обавезе члана КСС и 
уводи се у Регистар под евиденционим бројем 04176, као клуб млађих категорија 
са правима и обавезама које из тога произилазе. 
 

4. Прихвата се молба Спортског удружења “3x3 кошарка Стара Пазова“ из 
Старе Пазове, грана спорта кошарка, Решење АПР БС 831/2018, ПИБ 
110559338, матични број 28710194, који даном доношења ове одлуке стиче 
права и обавезе члана КСС и уводи се у Регистар под евиденционим бројем 01451, 
као клуб 3x3 са правима и обавезама које из тога произилазе. 
 

 



 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Ад.1 Регионални кошаркашки савез Војводине доставио је захтев за активирање 
чланства кошаркашког клуба “РОЛИНГ“ из Ветерника, грана спорта кошарка. 
РКС Војводине је Одлуком број 2/6/18 од 24.09.2018. године дало сагласност за 
враћање овог клуба у чланство КСС. 
У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Милован Ракић из Новог Сада, а 
такође су навели и остале тражене податке из пријаве. 
 

Ад.2 Регионални кошаркашки савез Рашко Косовско-Метохијски доставио је захтев за 
пријем у чланство кошаркашког клуба “ЗВЕЧАН 2014“ из Звечана, грана спорта 
кошарка. 
РКС Рашко Косовско-Метохијски је Одлуком број 2/18 од 12.09.2018. године дало 
сагласност за пријем овог удружења у чланство КСС. 
У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Рајко Јевтић из Звечана, а такође 
су навели и остале тражене податке из пријаве. 
 

Ад.3 Регионални кошаркашки савез Кошаркашки савез Београда доставио је захтев за 
пријем у чланство Кошаркашког клуба “Playmaker PRO“ из Обреновца, грана 
спорта кошарка. 
РКС Кошаркашки савез Београда је Одлуком број 172 од 08.10.2018. године дало 
сагласност за пријем овог удружења у чланство КСС. 
У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Гајић Александар из Обреновца, а 
такође су навели и остале тражене податке из пријаве. 
 

Ад.4 Регионални кошаркашки савез Војводине доставио је захтев за пријем у чланство 
кошаркашког клуба Спортског удружења “3x3 кошарка Стара Пазова“ из 
Старе Пазове, грана спорта кошарка. 
РКС Војводине је Одлуком број 2/7/18 од 24.09.2018. године дало сагласност за 
враћање овог клуба у чланство КСС. 
У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Владислав Богићевић из Старе 
Пазове, а такође су навели и остале тражене податке из пријаве. 
На основу свега изложеног УО КСС је донео Одлуку као у диспозитиву. 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
Одлуку доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Спортским удружењима, подносиоцима захтева за пријем у чланство 
- А/а. 

 
 
Предраг Даниловић 



 

 

Председник УО КСС 


