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На основу члана 36. Правилника о такмичењу КСС, Управни одбор КСВ донео је 09.09.2020. године 

 

ОДЛУКУ 

 

1.  Омогућава се клубовима ДРУГЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ (2.МРЛ СЕВЕР) да се у писаној молби изјасне о 

учешћу у такмичењу у ПРВОЈ МУШКОЈ РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ СЕВЕР (1.МРЛ СЕВЕР) у такмичарској сезони 

2020/2021. 

Молба се подноси у року од ТРИ (3) дана од дана објављивања ове одлуке, до УТОРКА 15. Септембра, уз 

услов да клуб нема дуговања према КСС и КСВ и уз уплату таксе у износу од 300 бодова (36.000,00 

динара), приликом подношења молбе, на рачун Кошаркашког савеза Војводине 325-9500600018603-16, 

OTP Vojvođanska banka Novi Sad 

 

2.  Управни одбор КСВ  ће разматрати поднете молбе утврђене тачком 1. ове одлуке, у року од осам (8) дана 

од рока у коме ће се клубови изјаснити. 

 

3. Клуб који се изјасни да жели, односно да има намеру да учествују у ПРВОЈ МУШКОЈ РЕГИОНАЛНОЈ 

ЛИГИ СЕВЕР (1.МРЛ СЕВЕР)  у такмичарској сезони 2020/2021, дужан је да достави следеће: 

- молбу  УО КСВ за учешће у такмичењу у ПРВОЈ МУШКОЈ РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ СЕВЕР (1.МРЛ 

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

би се УО КСВ требао определити да клуб уврсти у такмичење у ПРВОЈ МУШКОЈ РЕГИОНАЛНОЈ 

ЛИГИ СЕВЕР (1.МРЛ СЕВЕР)  

- 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;  

- податке о стручном капацитету клуба (ангажовани тренери и њихове стручне квалификације); 

- податке о броју такмичарских селекција у клубу, 

- податке о играчима у клубу (број свих играча у клубу, у свим селекцијама, у такмичарском 

погону); 

- краћу биографију клуба са оствареним резултатима у претходном периоду и традицијом кошарке у 

седишту клуба (највише једна страна). 

 

4. Након одлуке УО КСВ који клуб ће остварити право наступа у ПРВОЈ МУШКОЈ РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ СЕВЕР 

(1.МРЛ СЕВЕР), клуб коме је одобрено учешће има рок од три (3) дана да ванредно поднесе захтев за 

odobrenje prijave za učešće u  такмичењu ( dopuna u odnosu dozvolu na dobijenu za 2.MRL )  у ПРВОЈ 

МУШКОЈ РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ СЕВЕР (1.МРЛ СЕВЕР) у такмичарској сезони 2020/2021, у складу са 

Такмичарским правилником КСС, а у супротном ће се сматрати да је одустао од учешћа у такмичењу.  

 

5. Оцену инфраструктурних, финансијских и других података из молбе из тачке 3 ове Одлуке, даје УО КСВ.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Одлукама УО КСС 211 и 212 од 02. јуна 2020. године, а у вези завршеткa првенствених кошаркашких 

такмичења у сезони 2019/2020 и спровођењу такмичења у ванредним околностима у такмичарској сезони 2020/2021 

одређен је начин играња и организација такмичења. 

  

У континуитету са овим позивом, одвијао је и процес добијања Дозвола за сезону клуба националних лига 

за такмичарску сезону 2020/2021 и попуна лига у свим такмичењина КСС. 

 

Одлуком УО КСС KK СТАР je postao član Druge muške lige Srbije i tako je došlo do slobodnog mesta u ПРВОЈ 

МУШКОЈ РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ СЕВЕР (1.МРЛ СЕВЕР) у такмичарској сезони 2020/2021. 

 

На основу претходно наведеног, УО КСВ је донео одлуку да позиве клубове ДРУГЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ 

ЛИГЕ (2.МРЛ СЕВЕР) , наведене у диспозитиву одлуке да поднесу молбу у којој ће се изјаснити о намери за 

такмичењем у ПРВОЈ МУШКОЈ РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ СЕВЕР (1.МРЛ СЕВЕР) у такмичарској сезони 2020/2021. 
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 Оцену инфраструктурних, финансијских и других података из молбе из тачке 3 ове Одлуке, даје УО КСВ.  

 

Узимајући у обзир све наведено УО КСВ донео је Одлуку као у диспозитиву 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE 

KARAN DARKO, predsednik 

 

 

  

 

 

 

Одлуку доставити: 

- Кошаркашким клубовима  

- А/а. 

 

 

 

 

 

 

 

 


