
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 12. октобар 2020. године 
Број 117 
 
Регионални кошаркашки савез Источна Србија 
Комесарима такмичења 1.МРЛ Исток, 1.ЖРЛ Југ 2, 2.МРЛ Исток и 2.МРЛ Запад 2 
 

У складу са чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  
седници одржаној 12. октобра 2020. године донела следећу 

 

ОДЛУКУ 
 

1. На основу захтева Комесара такмичења 1.МРЛ Исток/1.ЖРЛ Југ 2, КТ КСС даје 
сагласност Комесару такмичења за коришћењем перспективних делегата са листе 
2.МРЛ Исток.  

- они се могу користити по територијалној потреби у циљу смањења 
трошкова клубовима у такмичењу. 

- њихов рад се прати, како би како би се добила квалитетна службена лица 
за листу делегата наредне сезоне.  

- комесар 1.МРЛ Исток/1.ЖРЛ Југ 2 је дужан да у сарадњи са комесаром 
2.МРЛ Исток, користи делегате по територијалној потреби, с` обзиром да 
такмичења покривају исту територију. 

 
2. На основу захтева Комесара такмичења 1.МРЛ Исток/1.ЖРЛ Југ 2, КТ КСС даје 

сагласност Комесару такмичења за коришћење службених лица са листе судија и 
делегата 2.МРЛ Запад 2. 

- трошкови клубова би се на овај начин смањили због територијалног 
делегирања, јер клубови са терорије РКС Централна Србија се такмиче у 
поменутом такмичењу. 

- комесар 1.МРЛ Исток/1.ЖРЛ Југ 2 је дужан да у сарадњи са Комесаром 
2.МРЛ Запад 2, користи делегате по територијалној потреби, с` обзиром да 
такмичења покривају исту територију. 

 
3. ТК КСС је одобрила овај захтев узимајући у обзир квалитет такмичења, а у смислу 

смањења трошкова клубова, због велике раздаљине између градова, као и да се води 
рачуна о напредовању службених лица који ће имати прилику да са старијим и 
искуснијим колегама достигну жељено знање и потребан ауторитет. Сагласност се 
даје због јако малог броја делегата на листи, као и малог броја делегата на вишој 
листи. 

 
4. Сагласност се даје за такмичарску сезону 2020/2021. 

 
 
Комисија за такмичење КСС,                 Кошаркашки савез Србије 
Бранко Лозанов с.р.,              Душан Пројовић с.р.,  
Председник                            Потпредседник за такмичења 


