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ЗAПИСНИК 
СА САСТАНКА КЛУБОВА ПРВЕ ЖЕНСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ ЈУГ 2 

 

Присутни представници клубова: КК Трстеник, ЖКК Гимназијалац, КК Систем 2000,  ОКК Багдала, 
ОКК Параћин и КК Сврљиг 

Оправдано одсутни представници: КК Ртањ, КК Зицер 

Остали присутни:   Јоцић Александар - генерални секретар РКСИС  
                                 Голубовић Бојан - комесар лиге                             
                                 Стефановић Милица - технички секретар РКСИС 

Састанак представника клубова Прве женске регионалне лиге – Југ 2 отворио је генерални 
секретар РКСИС-а Александар Јоцић, који је поздравио присутне представнике клубова, објаснио 
зашто је састанак клубова заказан радним даном и изразио задовољство одзивом представника за 
састанак. Такође је додао, да је КСС и ове сезоне, преко спонзора, обезбедио лопте за клубове 
који учествују у такмчењу и да ће оне бити подељене накнадно.   
Након тога, комесар је свим учесницима пожелео успешну сезону и фер и спортско такмичење и   
предложио следећи дневни ред, који је једногласно усвојен. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Пропозиције и календар такмичења, информације 
2. Жребање такмичарских бројева 
3. Разно  
 

1. Пропозиције и календар такмичења, информације : 

Комесар лиге упознао је присутне да су сви клубови уредно добили дозволе за сезону 2018/2019. и 
да су се на време пријавили за наступ у Првој женској регионалној лиги – Југ 2, и дао основне 
информације о лиги, од ове сезоне као трећем рангу сениорског такмичења. За такмичење се 
првобитно пријавило 10 клубова, од којих су у међувремену, из организационих и финансијских 
разлгоа, одустали КК Хајдук Вељко из Неготина и екипа УЖКК Студент 2 из Ниша. Клубови су 
такође упознати, да се по Правилнику о такмичењу КСС овај ранг женског сениорског такмичења 
игра у две територијалне групе СЕВЕР/ЈУГ, од којих је територијална група ЈУГ подељена на две 
лиге. Лиги Југ 2 припадају клубови са територије регионалних савеза источне, јужне и централне 
Србије. Након лигашког дела, по две најбоље пласиране екипе 1ЖРЛ Југ 1 и 2, остварују пласман 
у плејоф, који почиње 23/24.марта. Пласман у виши ранг такмичења остварује првопласирани клуб 
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у плејофу, док пласман у нижи ранг остварују две (2) најслабије пласирана клуба.  
Представници клубова су констатовали да су променом ранга лиге, са националног на регионални 
ниво, њима доста умањују шансе за финансирање од стране локалне самоуправе. 
Клубови су, у наставку састанка, упознати са одређеним изменама Пропозиција такмичења, 
Правилника о такмичењу и Регистрационог правилника који су усклађени са Законом о спорту 
(термини за заказивање утакмица, редарска служба, лекар, висина казни). Такође, клубови су 
упознати са ограничењима права наступа и лиценцирањем у предстојећој сезони (катеогрије, 
годишта, термини лиценцирања екипа, могућност лиценцирања У15 пионирки за сениорске 
селекције). Сви потребни обрасци и документација везана за лиценцирање екипа је прослеђена 
клубовима путем имејла. 
Након краће дискусије, клубовима је још посебно скренута пажња на обавезу нaступа играча са 
важећим лекарским прегледом и да екипе на утакмици морају да имају тренера са важећом 
лиценцом, коме је утврђена здравствена способност за обављање стручног рада у спорту, у 
складу са Законом о спорту 
Комесар лиге је упознао клубове да ће се такмичење одвијати као јединиствена лига, по 
двокружном бод систему и да по одлуци УО КСС, којом је усвојен Календар такмичења свих 
сениорских лига, лиге са мање од 10 клубова могу да почну до 13/14.октобра. Након краће 
дискусије, једногласно је договорено да лигашки део такмичења почне 13/14.октобра а да се 
заврши 9/10.марта. У договору са комесаром 1ЖРЛ Југ 1, договорено је да плејоф почне за викенд 
23/24.марта.   
 

2. Жребање такмичарских бројева: 

Пре жребања такмичарских бројева, представници ЖКК Гимназијалац су затражили да дириговано 
добију такмичарски број 2, због заузетости хале у Пироту на почетку другог дела лиге. Такође, 
представник КК Сврљиг је замолио да добије такмичарски бро 1, из организационих разлога 
такође на почетку другог дела лиге. Сви присутни представници су једногласно  прихватили 
предлоге. 
 
Екипе су извукле следеће такмичарске бројеве: 

1. КК Сврљиг 5. КК Систем 2000 

2. ЖКК Гимназијалац 6. КК Зицер 

3. ОКК Багдала 7. ОКК Параћин 

4. КК Трстеник 8. КК Ртањ 

Након извучених такмичарских бројева, у 1. и 2. колу састају се: 

ПРВО КОЛО (13/14.октобар) ДРУГО КОЛО (20/21.октобар) 

КК Сврљиг – КК Ртањ КК Ртањ – КК Систем 2000 

ЖКК Гимназијалац – ОКК Параћин КК Зицер – КК Трстеник 

ОКК Багдала – КК Зицер ОКК Параћин – ОКК Багдала 

КК Трстеник – КК Систем 2000 КК Сврљиг – ЖКК Гимназијалац 

Клубови су обавезни да ОДМАХ писмено пријаве место одигравања и термине својих утакмица у 
прва два кола,  у складу са чланом 8. Пропозиција такмичења, као и евентуалне сталне термине. 
 
 
 



3. Разно: 

Комесар лиге је упознао клубове да ће таксе службених лица у предстојећој сезони бити мање у 
односу на прошлу сезону, јер се ради о лиги регионалног ранга. Такође, клубови су обавештени да 
ће листе службених лица бити доступне на сајту РКСИС-а, након тестирања службених лица од 
стране Судијске комисије КСС.  
Приступило се жребању парова за Први степен КУП такмичења КСС. 

 

                     У Нишу,                                 Комесар лиге 
                13.9.2018.год.                            Бојан Голубовић с.р. 

                                                                                                  


