
 

 

 

 
 

 
 

Београд,  

06. Септембар 2018. године 
 

Број 254 
 

У складу са Законом о спорту РС,  члану 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на 
електронској седници одржаној 05. Септембра 2018. године донела следеће  

 

Одлуке и Закључке 
 

1. Одлуком УО КСС број 630/2 од 10. Августа 2018. године усвојеном Календару такмичења све 
сениорске лиге КСС у мушкој конкуренцији морају да почну такмичење сходно тој Одлуци, 

последњег викенда септембра 2018. године (29/30.09.2018). 
Одлука се односи на 2.МЛС и 1.МРЛ у свим територијалним групама, као и за све лиге које броје 14 

и 12 клубова. 

Територијалне групе 2.МРЛ које броје 10 и мање клубова, могу почети најкасније 13./14.10.2018. 
године. 

 
2. Одлуком УО КСС број 631/2 од 10. Августа 2018. године усвојеном Календару такмичења сениорске 

лиге у женској конкуренцији морају да почну такмичење сходно тој Одлуци, последњег викенда 

септембра 2018. године (29/30.09.2018). 
Изузетак може да представља мањи број клубова од 12 (10 и мање), у такмичењу у 2.ЖЛС и 

територијалним групама 1.ЖРЛ Север, 1.ЖРЛ Југ А и 1.ЖРЛ Б. Почетак тих лига одређен је  
посебном Одлуком КТ КСС и оне могу почети најкасније 13./14.10.2018. године. 

 
3. Посебном Одлуком КТ КСС, за делегирање судија за национална такмичења (2.МЛС, 1.ЖЛС, 2.ЖЛС),  

именован је Миодраг Личина, ФИБА инструктор, председник судијске комисије КСС.  

 
4. Одлуком  КТ КСС број 3 од 16. Јануара 2018. године именује се председник КТ КСС Бранко Лозанов 

за координатора КУП такмичења КСС од првог степена такмичења. 
 

5. Сходно Одлуци УО КСС 670/2, по којој се омућава КК КЛИК и КК ЗЛАТАР да поднесу захтев за 

одобрење учешћа у такмичењу 1.МРЛ Запад, налаже се РКС Централна Србија/комесару 1.МРЛ 
Запад, да у складу са одлуком, организује такмичење 1.МРЛ Запад у такмичарској сезони 2018/2019 

на најцелисходнији начин, водећи рачуна о оправданим интересима клубова учесника. 
 

6. Сходно допису КК Полет Ратина, да одустаје од такмичења у 1.МРЛ Запад, налаже се РКС Западна 
Србија/комесару 1.МРЛ Запад да попуну лиге изврши сходно члану 9 Правилника о такмичењу КСС 

и Одлуци 672/2 УО КСС. 

  
7. Захтев РКС РКМ и КК КОПАОНИК из Бруса, да се у 2.МРЛ Запад 2 уврсти клуб Копароник из Бруса је 

супротан члану 11 став 2 Правилника о такмичењу. КК Копаоник није учествовао у такмичењу 
3.МРЛ у такмичарској сезони 2018/2019 тако да нема права учешћа у 2.МРЛ Запад 2 у такмичарској 

сезони 2018/2019.  

 
8. Одлуком КТ КСС, налаже се РКС Западна Србија да прихвати молбу ЖКК Дуга (Шабац) за учешће у 

квалификацијама за Јединствену лигу Србије у конкуренцији кадеткиња. 
Разлози захтева ЖКК Дуга су оправдани, јер одустајањем екипа у 2.ЖЛС (Милешевка, Челарево, 

Стара Пазова), за које је клуб сазнао касније, смањен је број термина и број утакмица, тако да је 

сада отворен простор за оптималан број утакмица за играчице те узрасне категорије. 



 

9. Одлуком УО КСС број 683/2 од 29. Августа 2018. године у вези лиценцирања сениорских екипа у 

такмичењу 1.ЖРЛ, клубови учесници у такмичарској сезони 2018/2019, могу лиценцирати само три 
(3) играчице пионирског узраста рођене 2004. и 2005. године, са обавезним лекарским прегледом 

сходно Закону о спорту РС. 
 

10. Налаже се Комесарима такмичења да спроведу тестирање делегата са својих листа најкасније до 

24.09.2018. године, узимајући у обзир усвојене Пропозиције такмичења. Семинар,тестирање 
делегата националних лига заказано  за 22.09.2018. године у Београду. 

 
11. На предлог Потпредседнице КСС за женску кошарку Ане Јоковић и сектора за женску кошарку од 

сезоне 2018/2019 дозвољено је играње зонске одбране и „pick and roll“ у узрасној категорији 
пионирки. Комисија за женску кошарку је свој предлог образложила мишљењем стручне комисије 

свог сектора. 

 
12. Одлуком УО КСС од 28. Августа 2018. године за члана судијске комисије КСС задужен за рад са 

помоћним судијама именован је Срђан Стојановић. Налаже се судијској комисији КСС и да преко 
свог члана, а у сарадњи са РКС направи листе помоћних судија за такмичарску сезону 2018/2019. 

Листе помоћних судија усвојиће органи РКС. 

 
13. Налаже се Бранку Маркоском да до почетка такмичења достави листу лиценцираних статистичара 

за такмичарску сезону 2018/2019. Само лиценцирани статистичари ће моћи да обављају фунцију 
статистичара на званичним утакмицама по прописаним таксама које је усвојио УО КСС. 

 
14. Рок за уплату прве рате годишње чланарине клубова је 07.09.2018. године. Регионални кошаркашки 

савезу су обавезни да подсете клубове са свог РКС а на ову обавезу , као и да скрену пажњу 

клубовима да је ванредни прелазни рок немогуће користити уколико клуб има било каквих обавеза 
према КСС и РКС. 

 
15. Сва службена лица (судије и делегати) са листа сениорских лига КСС као и 1.МЛС (КЛС) су 

ОБАВЕЗНИ ДА СУДЕ УТАКМИЦЕ МК ТАКМИЧЕЊА КСС И РКС. Приоритет у ангажовању су такмичења 

под окриљем КСС. Отказивање делегирања без оправданог разлога нису прихватљиви и предвиђене 
су санкције за такве случаје, сходно Пропозицијама такмичења, неоправданог неодласка на 

утакмицу. 
 

16. Налаже се комесарима такмичења упознају клубове са одређеним изменама Правилника о 

такмичењу и Регистрационог правилника који су усклађени са Законом о спорту РС и усвојени на 
Скупштини КСС 22. децембра 2018. године. Комесари су посебно одговорни да клубовима укажу на 

измене у Правилнику о такмичењу, Пропозицијама такмичења као и да играчи који су имали споран 
прелазак не могу бити на лиценци екипе до правоснажносзти одлуке органа који га доноси. 

Налаже се комесарима такмичења да на састанцима представника клубова обавесте клубове да ће 
се од такмичарске сезоне 2019/2020 у процесу издавања дозвола за сезону и одобравања захтева за 

учешће такмичењу, сходно Правилнику о такмичењу КСС и Законом о спорту, поред већ утврђених 

критеријума, спроводити и финасијски ферплеј, као и дуговање према трећим лицима. Такође 
Комесари су дужни да благовремено упозоре клубове на рокове подношења захтева који ће бити 

објављени благовремено. 
 

17. Налаже се комесарима такмичења да на састанцима представника клубова обавесте клубове да ће 

клубови одмах по завршетку такмичарске сезоне, по завршетку свог такмичења, бити у обавези да 
се изјасне о намери наступања у наредној такмичарској сезони (да ли испуњавају услове за 

такмичење у вишем рангу и слично). 
У случају да се у предвиђеном року не изјасне клубови, у потпуности ће се примењивати члан 36 

став 4, Правилника о такмичењу, посебно када клуб треба да пређе у два степена нижи ранг 
такмичења, а да се тај степен такмичења не организује. У конкретном случају клуб неће моћи да се 

такмичи са сениорском екипом у такмичарској сезони.  

 



 

18. Налаже се Комесарима МК КСС, који воде квалификације за попуну квалитетних лига КСС, да 

унапред обавесте клубове учеснике да ће се примењивати одредбе Пропозиција о заказивању 
утакмица млађих категорија викендом, а у складу са препоруком Министарства просвете и 

Министарства омладине и спорта, те да се утакмице млађих категорија не могу играти радним 
даном, осим у изузетним случајевима или када су тимови из истог места, па термин одигравања не 

ремети обавезе у школи. 

 
19. Налаже се Комесарима такмичењима да у својим саопштењима обавесте клубова да исти по 

завршетку сезоне могу у писаној форми доставити предлоге и сугестије у циљу унапређења 
такмичења. 

 
20. Налаже се РКС да приликом предлога комесара за такмичарску сезону 2019/2020 воде рачуна о 

потребном звању које је неопходно за обављање ове функције а сходно Закону о спорту. Рок за 

предлог комесара за такмичарску сезону 2019/2020 је 01. мај 2019. године. 
 

21. Препоручује се РКС да у сарадњи са Комесарима да што пре испитају могућност вођења статистике  
на 1.МРЛ лигама и livestream-a. 

 

22. Регионални кошаркашки савези да обавесте све учеснике у такмичењу да се информације о 
такмичењима КСС налазе на интернет страници www.lige.kss.rs  

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС, 

БРАНКО ЛОЗАНОВ 

  

Одлуку доставити: 

- Клубовима; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 

- Регионалним кошаркашким савезима 
- А/а. 

 


