
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 26. aвгуст 2020. године 
Број 88 
 

У складу са  чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  
седници одржаној 25. августа 2020. године донела следећу 

 
ОДЛУКУ 

о попуни Прве мушке регионалне лиге Центар - 1.МРЛ Центар 
 
1.  Омогућава се да, 04050 Кошаркашки клуб Земун из Земуна, ванредно поднесе 

захтев за учешће у Првој мушкој регионалној лиги Центар (1.МРЛ Центар) у 
такмичарској сезони 2020/2021, у року од 3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 
2.  Омогућава се да, 04552 Кошаркашки клуб Младеновац из Младеновца,  

ванредно поднесе захтев за одобрење пријаве за такмичење за учешће у Првој 
мушкој регионалној лиги Центар (1.МРЛ Центар) у такмичарској сезони 2020/2021, у 
року од 3 дана од дана добијања ове одлуке.  

 
3.  Комисија за одобрење захтева за учешће клубова у такмичењу Прве мушке 

регионалне лиге Центар ће разматрати поднети захтев утврђен тачком 2. ове одлуке 
у складу са Правилником о такмичењу КСС. 

 
4. Како је поменутом клубу из тачке 2 ове Одлуке, већ одобрен захтев за учешће у 

Другој мушкој регионалној лиги (2.МРЛ Центар), C2O/КСБ-39 од 24. јула 2020. године, 
клуб је обавезан да уз нови образац захтева за учешће у такмичењу у Првој мушкој 
регионалној лиги, достави допуну потребних услова за одобрење захтева за учешће у 
такмичењу у Првој мушкој регионалној лиги у такмичарској сезони 2020/2021. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Одлуком УО КС број 212/2 од 02. јуна 2020. године, тачком 2 ове Одлуке одређује се 
број екипа/учесника такмичења за такмичарску сезону 2020/2021. 
 

Комисији за такмичење захтевом су се обратили клубови Кошаркашки клуб Земун 
из Земуна и Кошаркашки клуб Младеновац из Младеновца. 
 

Објављивањем потенцијалних почетних табела, утврђено је да 1.МРЛ Центар броји 12 
клубова, од дозвољених 16 клубова. 
 

Дописом од 05. августа 2020. године Кошаркашком савезу Србије, обратио се КК 
Земун из Земуна, да због тешке финансијске ситуације у клубу и отказивањем спонзорских 
уговора није у могућности да се квалитетно такмичи у 2.МЛС у такмичарској сезони 
2020/2021. 
 

КК Земун из Земуна је учествовао у процесу добијања Дозволе за сезону за 



 

такмичење у 2.МЛС. Комисија за дозволу за сезону је донела Одлуку 356/2-3/2 од 22. јула 
2020. године  којом је одобрава захтев КК Земун за учешће у 2.МЛС. 
 

Чланом 36. став 2. Правилника о такмичењу КСС предвиђено је да клуб који се у року 
за подношење пријаве за учешће у такмичењу, односно захтева за издавање дозволе за 
сезону изјасни да не жели учествовати у следећој такмичарској сезони, у следећој 
такмичарској сезони може учествовати у два степена нижем рангу такмичењу од оног од 
којег је одустао. 

 
Управни одбор КСС је на седници одржаној 17. августа 2020. године, донео одлуку 

број 449/2 да КК Земун може учествовати у два степена нижем такмичењу од оног од којег је 
одустао. КК Земун не треба да подноси нови захтев за одобрење учешћа у такмичењу, јер му 
је већ Одлуком 356/2-3/2 одобрен захтев за добијање дозволе за сезону за такмичење у 
2.МЛС, већ само треба да поднесе захтев за учешће у Првој мушкој регионалној лиги. 
 

Дописом се обратио и КК Младеновац из Младеновца, који су се у такмичарској 
сезони 2019/2020 такмичио у 2.МРЛ Центар. 
 

У допису су навели да је упркос ванредној ситуацији у претходној сезони, клуб успео 
током непланиране паузе да се консолидује, да пронађе средства, људе и енергију да се 
организационо помакне и да од следеће сезоне са стабилним условима функционисања 
представи у озбиљном светлу и на дужи период у годинама пред нама. Осим локалне 
самоуправе, формиран је и пул спонзора који ће решавати програмске циљеве клуба. 
 

Комисија за такмичење разматрала захтеве оба клуба, утврдила број клубова у 1.МРЛ 
Центар, да се ванредном пријавом за учешће ових клубова не ремети предвиђени број 
клубова у такмичењу 1.МРЛ Центар и сходно Правилнику о такмичењу, Одлукама УО КСС 
211/2, 212/2, 449/2, као и на основу Упутства и тумачења КТ КСС од 03. јуна 2020. године 
омогућила клубовима да ванредно поднесу захтев за учешће у такмичењу у 1.МРЛ Центар у 
такмичарској сезони 2020/2021. 
 

КК Младеновац из Младеновца, је одобрен захтев за учешће у 2.МРЛ Центар 
C2O/КСБ-39, од 24. јула 2020. године, па је потребно да поднесу нови захетев за учешће у 
Првој мушкој регионалној лиги Центар у такмичарској сезони 2020/2021 и изврше 
евентуалну допуну потребних услова за такмичење у том рангу. 
 

Захтев се подноси Комисији за одобење учешћа у такмичењу Регионалног 
кошаркашког савеза КСБ-а. 

Узимајући у обзир све наведено КТ КСС је донела одлуку као у диспозитиву. 
 
Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Одлуке доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Комесару 1 МРЛ 
- Комисији за одобрење захтева за учешће у такмичењу РКС КСБ 
- Клубовима 
- А/а. 


