
 

 

Београд 04. Април 2019. 

Број 211/2 

 
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, предлога Комисије за 
такмичење, Управни одбор КСС, на седници одржаној ___________ године, доноси 
следеће 

 
 

ОДЛУКЕ 
 
 

1. Прихвата се молба спортског удружења “ХЕРЦЕГОВАЦ“ из Гајдобре, грана 
спорта кошарка, Решење АПР БС 11112/2017, ПИБ 110137889, матични 
број 28706251, који даном доношења ове одлуке стиче права и обавезе члана 
КСС и уводи се у Регистар под евиденционим бројем 01193, као клуб млађих 
категорија са правима и обавезама које из тога произилазе. 

2. Прихвата се молба привредног друштва “BEKO BASKETBALL KOTEŽ d.o.o.“ из 
Београда, грана спорта делатност спортских клубова, Решење АПР БД 
16780/2019, ПИБ 111287006, матични број 21455857, који даном доношења 
ове одлуке стиче права и обавезе члана КСС и уводи се у Регистар под 
евиденционим бројем 04329, као клуб летњег сениорског такмичења са правима и 
обавезама које из тога произилазе. 

3. Прихвата се молба спортског удружења “РИВЕРС БМ“ из Београда, грана 
спорта кошарка, Решење АПР БС 1988/2018, ПИБ 110734249, матични број 
28711484, који даном доношења ове одлуке стиче права и обавезе члана КСС и 
уводи се у Регистар под евиденционим бројем 04697, као клуб млађих категорија 
са правима и обавезама које из тога произилазе 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Ад.1 Регионални кошаркашки савез Воводине доставио је захтев за пријем у чланство 
спортског удружења “ХЕРЦЕГОВАЦ“ из Гајдобре, грана спорта кошарка. 
РКС Војводине је Одлуком број 2/1/19 од 07.03.2019. године дало сагласност за за 
пријем овог удружења у чланство КСС. 
У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Стојан Дангубић из Новог Сада, а 
такође су навели и остале тражене податке из пријаве. 



 

 

Ад.2 Регионални кошаркашки савез Београда доставио је захтев за пријем у чланство 
привредног друштва “BEKO BASKETBALL KOTEŽ d.o.o.“ из Београда, грана 
спорта делатност спортских клубова. 
РКС Београда је Одлуком број 39 од 22.03.2019. године дало сагласност за за 
пријем овог удружења у чланство КСС. 
У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Зоран Шкорић из Београда, а 
такође су навели и остале тражене податке из пријаве. 

Ад.3 Регионални кошаркашки савез Београда доставио је захтев за пријем у чланство 
привредног друштва “РИВЕРС БМ d.o.o.“ из Београда, грана спорта делатност 
спортских клубова. 
РКС Београда је Одлуком број 40 од 28.03.2019. године дало сагласност за за 
пријем овог удружења у чланство КСС. 

У захтеву су навели да је овлашћено лице клуба Марко Радовић из Београда, 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 


