
 

 

Београд 20. Јул 2020. 

Број 389/2 

 
 

На основу члана 55 тачка 4 Статута КСС и члана 36 став 1 Правилника о 

такмичењу КСС, Управни одбор КСС донео је, на 68. електронској седници од 20. 

јула 2020. године, 

ОДЛУКУ 

1.  Омогућава се клубовима Прве женске регионалне лиге Север  да се у 
писаној молби изјасне о учешћу у такмичењу у Другој Женској лиги Србије (2ЖЛС) 
у такмичарској сезони 2020/2021. 
 

Молба се подноси у року од пет (5) дана од дана добијања ове одлуке, уз 
услов да клуб нема дуговања према КСС и РКС и уз уплату таксе у износу од 300 
бодова, приликом подношења молбе, на рачун Кошаркашког савеза Србије 205-
136403-25, Комерцијална банка. 
 
2.  Управни одбор КСС  ће разматрати поднете молбе утврђене тачком 1. ове 

одлуке, у року од седам (7) дана од рока у коме ће се клубови изјаснити. 

 

3. Клуб који се изјасни да жели, односно да има намеру да учествују у Другој 

Женској лиги Србије (2.ЖЛС) у такмичарској сезони 2020/2021, дужан је да 

достави следеће: 

 молбу  УО КСС за учешће у такмичењу у Другој Женској лиги Србије 

(2.ЖЛС) у  

такмичарској сезону 2020/2021, у којој ће, између осталог, навести разлози због 

којих би се УО КСС требао определити да клуб уврсти у такмичење у Првој 

женској лиги Србије; 

 податке о спортским објектима за тренинге и одигравање утакмица, са 

доказима  

(фотографије сале, гледалишта, свлачионице, прилаз дворани, паркинг и др.);  

 буџет (финансијски план) за такмичарску сезону 2020/2021; 

 гаранције о планираним средствима за такмичарску сезону 2020/2021;  



) noAarxe o crpyltHoM Kanaqilrery xny6a (aHraxoaanr rpeHepil vt t-bmxoBe
crpyqHe

reanNSuraLlNje);
F no4arxe o 6pojy raKMmqapcKt4x cenerqNja y Kny6y,
F no4arue o Hrpaqilua y xny6y (6poj cBHX ilrpaua y xny6y/ y cBytM cenerqrjaMa, y

TaKMilLlapCrOu norony);
F rpahy 6uorpaQrajy xny6a ca ocrBapeHilM peeyflrarltMa y npeAXoAHoM nepmo4y Ll

rpaAnqmjoM KouapKe y ceAiluJry uy6a (najsr,lle jeana crpana).

4. HarcoH o4nyxe Yo KCC xojra xny6 he ocrBaphrm npaBo Hacryna y Apyroj
XeHcroj nuru Cplnje (2.XflC), rny6 xoue je o4o6peno yueuhe rMa poK oA 3 Aana Aa
BaHpeAHo noAHece 3axreB 3a n3AaBaFbe Ao3Bone 3a c$oHy 3a raKMrL{eFbe y Apyroj
xencrcoj Ntrvt cp6rje (2.xnc) y raKMmrrapcroj c$oHr4 202012021, y cKna4y ca
TarNmuapcKhM npaBilJIHvtKoM KCC, a y cynporHona he ce cMarparn Aa je o4ycrao oR
yueuha y raKMilqerby.

5. Oueny ranQpacrpyKrypHhx, QrnaHcujcrux u Apyrnx noAaraKa vs uon6e vtg
raqKe 3 oee O4nyre, 4aje Koruracrja sa raKMrqer-be KCC y poKy oA 3 Aaua oA AaHa
nprjenaa uon6e y KCC.

OEPA3'IO)I(EFbE

O4nyraua yO KCC 2lt u 2L2 oa 02. jyHa 2020. ro4hHe, a y Besh 3aBprxerKa
npBeHcrBeHrx KouapKauJKNX raKMylqeFba y ce3oH14 20L912020 tA cnposoferuy
raKMhLrerba y BaHpeAHilM OKOflHOcI4Ma y raKMrauapcxoj ce3oHt4 202012021O4pe[en je
HaqhH nrpahba tA opraHh3aquja raruNqeFba, raKo Aa he ce y ce3oHt4 20201ZOZL
TaKMilL{eFbe o4eNjarH no.qBocrpyKoM 6o4 cNcreMy Kao je4rHcreeHa nnra oA ABaHaecr
(12) rny6oea.

ooprurparueu noreuqrjarHvrx noqerHilx ra6ena yrepfeHo je Aa y ApyrojXeHcroj nurn Cp5nje (2.XI1C), npaso yueuha rua je4anecr ltfy rnyOona, u ni i.
ABaHeCTO MeCTO ynpaxhbeHo.

Y rarNNqapcroj ce3oHl4 201912020 y rpeHyrKy npeKr4a raKMilqeFba 16. Mapra
2020. ro.4hHe y roKy je 6uno raKMhqerue y l-lpaoj xencroj perroHanHoj nnru Ceeep ra

ro ( play off ), AoK ce y rpynaMa Jyr A u Jyr E rarpano no rpynaM a, u uwje Aou4o Ao
cnajarua rpyna.

Tpeuyrno npBonnacilpaur xnyooBvt t(s rilx rpyna Jyr A u Jyr 6, xKK cucreu
2000 n XKK Cnora cy raKo ocrBapilnr4 nflacMaH y Apyry xeHcKy nnry Cp1nje ( 2 )KIIC
).

xKK TonoflL{aHKa je ocreaphfla nflacMaH y Apyry xeHcKy nnry cpluje ( 2 xac
), rao rpeHrrHo npBonflacHpaHa eKrna y l-lpaoj xencroi nrrr ceaep.'

9nanou 36 craa 1. l-lpaernHhKa o raKMhqeFby KCC r raqKoM 5 O4nyxe yO KCC



6poj2L2 oA 02. jyna2020. roflilHe, o cnpoeofeFby raKMfiqeFba y ycnoBhMa BaHpeAHNX
oKo.nHocr]4, npeAaufena je uoryhnocr nonyHe ynpaxFbeHor Mecra y oApeDeHoM paHry
raKMmqehba, oAnyKor4 Ynpaanor o46opa KCC, ya aoferue paqyHa o rpr4 rpNreprjyua:
1. pe4ocne4y xny6oBa y nperxo4Hoj raKMhl{apcrcoj ceeonw,2, vepra y xojoj rny6oera
rcnyFbaBajy nponNcaHe ycltoBe 3a yqeuhe y raruilqerby r 3. onpanAaHhM HHTepecrMa
KouJapKauKe opraHuaaqrje y qefl hHr4.

Ha ocnoey npel(oAHo HaBeAeHor, yO KCC je AoHeo oAnyKy Aa no3t4Be rny6oee
l-'lpee xeHcKe perhoHaflHe flilre Ceaep (1 XPA Ceeep), HaBeAeHe y Ailcno3utuBy
oAnyKe Aa noAHecy uon6y y xojoj he ce utjacuwru o HaMepH 3a raKMrLtehbeM y Apyroj
xeucxoj nnrw cp1nje (2)MC) y raKMrqapcroj ce3oHm zozolzozL.

Oqeny ran0pacrpyKrypHrx, QrnaHcrjcxr,rx u Apyrnx noAaraKa ns uon6e n3
raqKe 3 oee o4nyrce, 4aje Konracrja sa raKMrqeFbe KCC y poKy oA 3 Aaua oA AaHa
nprjeua uon6e y KCC.

Karco 6r ce 6naroepeMeHo cnpoBeo HaKHaAHT nocrynaK H3AaBaFba Ao3Bofie 3a
c$oHy 3a yueuhe y raKMilqerby y Apyroj xencxoj nnrn cp6raje (2.xflc) y
rarcuNuapcrcoj ce3oHm 20Z0l202l.sa Kny6 KoMe 6yae o4o6peno yueuhe y oBoM
TaKMHqeFby, Ailcno3ilTl4BoM oAnyKe cy o4pefenr,r n poKoBN 3a AoHoueFbe oAlyKe
Ynpaenor oa6opa r sa BaHpeAHo noAHoueFbe 3axreBa 3a r3AaBaFbe Ao3Boae 3a
ce3oHy.

YsNuajyhr y o6sup cBe HaBeAeno YO KCCAoneoje O4nyry Kao y AucnosnrnBy

O4nyxa cryna Ha cHary AaHoM ,qoHoueFba.

O4nyxy AocraBill4:- flyu:aHy llpojoerahy, nornpe4ce4nr,rry KCC;- Kotqrcuju za u3AaBahbe Ao3Bofla 3a c$oHy KCC ta Kowucuju 3a raKMrLterue KCC;- KouapKauKilM uy6oeru a u peruoHaflHfiM Koua- A/a.


