
 

 

Београд 28.Новембар 2018. 

Број _____________ 

 
На основу одредаба члана 97, Закона о Спорту РС (Службени гласник РС број 10 од 08. 
Фебруара 2016. године) Статута КСС, члана 55 тачка 22, Управни одбор КСС, на седници 
одржаној 28.11.2018. године, доноси следеће 

 

ОДЛУКЕ 
 

1. Прихвата се молба Кошаркашког клуба “Хајдук - Чантавир“ из Бачког 
Душанова, грана спорта кошарка, Решење АПР БС 2745/2018, ПИБ 
11087011, матични број 28712561, који даном доношења ове одлуке се враћа 
у чланство КСС и активира се у Регистру под евиденционим бројем 01113, као 
клуб млађих категорија са правима и обавезама које из тога произилазе. 

2. Прихвата се молба Кошаркашког клуба “ “Металац“ из Смедерева, грана 
спорта кошарка, Решење АПР БС 1416/2018, ПИБ 110650535, матични број 
28710917, који даном доношења ове одлуке стиче права и обавезе члана КСС и 
уводи се у Регистар под евиденционим бројем 05071, као клуб млађих категорија 
са правима и обавезама које из тога произилазе. 

3. Прихвата се молба Кошаркашког клуба “ Смедеревац“ из Смедерева, грана 
спорта кошарка, Решење АПР БС 1415/2018, ПИБ 110649348, матични број 
28710887, који даном доношења ове одлуке стиче права и обавезе члана КСС и 
уводи се у Регистар под евиденционим бројем 05070, као клуб 3x3 са правима и 
обавезама које из тога произилазе. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Ад.1 Регионални кошаркашки савез Војводине доставио је захтев за пријем у чланство 
кошаркашког клуба “Хајдук - Чантавир“ из Бачког Душанова, грана спорта 
кошарка.РКС Војводине је Одлуком број 2/8/18 од 29.10.2018. године дало 
сагласност за пријем овог клуба у чланство КСС. 
У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Дијана Рајић, Иве Лоле Рибара 38 
Бачко Душаново, а такође су навели и остале тражене податке из пријаве. 

Ад.2 Регионални кошаркашки савез Централне Србије доставио је захтев за пријем у 
чланство кошаркашког клуба “Металац“ из Смедерева, грана спорта кошарка. 
РКС Централне Србије је Одлуком број 106/18 од 07.11.2018. године дало 
сагласност за пријем овог удружења у чланство КСС. 



 

 

У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Зоран Крстић из Смедерева, а 
такође су навели и остале тражене податке из пријаве. 

Ад.3 Регионални кошаркашки савез Централне Србије доставио је захтев за пријем у 
чланство кошаркашког клуба “Смедеревац“ из Смедерева, грана спорта 
кошарка. 
РКС Централне Србије је Одлуком број 105/18 од 07.11.2018. године дало 
сагласност за пријем овог клуба у чланство КСС. 
У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Снежана Капларевић из 
Смедерева, 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 
 

 
 


