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ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ СЕКТОР ТАКМИЧЕЊА 

 
 
 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

ЈУЛ ЈУЛ 2019 
03.06. - Рок за достављање сугестија за Пропозиције такмичења 

14.06. - Рок за доставу предлога Комесара такмичења ( РКС ) 

 - УО КСС – електронска седница 

 -  У току такмичење 3 X 3 

19.06. - Састанак са клубовима националних лига – анализа сезоне 

20.06. - Састанак Комсије за такмичење 

29/30.06 - Београдска клиника (УКТС) - обавезан семинар и тренерски дани 

01/15.07. - Рад Комисије за издавање дозвола за сезону (документација) 
 - У току преелиминарни редовни прелазни рок/члан 41 и 53 

Регистрационог Правилника 
- Редовне активности, издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

02. - 08.07. - Састанак са клубовима – Дозвола за сезону 

04.07. - УО КСС  

04.07. - Скупштина КСС 

10.07 - Рок достављње огледног примерка РКС  - Одлуке за одобрење 
захтева за учешће у такмичењу. ( Владимир Живановић ) 

12.07. - Крајњи рок за допуну документација клубова у процесу Дозвола за 

сезону, по закључку Комисије ДЗС 

15.07. - Решења Комисије за издавања дозвола за сезону 

23.07. - Рок за жалбу по Одлукама Комисије ДЗС 

( поука о правном леку наведена у решењу / одлуци, Комисија ) 

 - Анализа суђења у 3.МРЛ  

 - Припрема за судијски камп 2019 

 - Редовне активности 

 - Израда плана АКТИВНОСТИ 

 - Припрема предлога за УО КСС 

 - Спровођење закључака са састанка КТ КСС 

23.07. - Достављање Одлука и закључка КТ КСС - регионима 

 - Почетак рада на Пропозицијама засезону 2018/2019 и припрема предлога за 
УО КСС ( 1 МЛС , 1 ЖЛС, 2 ЖЛС , 2 МЛС , 1 МРЛ....МК КСС ) 

 - Израда образаца и упутстава за такмичење у сезони 2018/2019 

 - Предлог документа Организација сениорских и МК такмичења 

25.07 - Објављивања Решења, комисије за издавање дозвола за сезону и 
одобравање захтева за учешће у такмичењу – условно по одобрењу УО КСС 

31.07. - Састанак КТ КСС 
 - Рок за усвајање Пропозиција и Календара такмичења 
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ДАТУМ АКТИВНОСТ 

АВГУСТ АВГУСТ 2018 
 - Редовне активности, издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

- Припрема за септембарски редовни прелазни рок (27.08./03.09.) 
- Контрола свих образаца за редовни прелазни рок 

01.08. - Састанак са агенцијом за вођење статистике на утакмицама 

02.08. - Спровођење кампа за кошаркашке судије 

05.08. - Састанак Комисије за такмичење са Комесарима такмичења  

05.08. - Састанак СК ТК КСС – ближи термини и услови тестирања 

 - Рок за одлучивање УО КСС о поднетим жалбама на одлуке КДЗС 

07.08. - Позив Комесара, клубовима за евидентирање потврда учешћа у 
такмичењу у такмичарској сезони са задатим роком 10. Aвгуст 2019. 

09.08. - Рок Комесарима сениорских такмичења за доставу ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ 

ДЕЛЕГАТА сениорских рангова такмичења 2018/2019 

09.08. - Евиденција учешћа у сениорским зомским лигама КСС ( Комесари ) 

10.08. - Завршетак 3.МРЛ 

14.08. - Евиденција учешћа у такмичењу МК КСС–квалификације ( Комесари ) 

15.08. - Рок за достављање извештаја Комесара 3.МРЛ ( Комесари ) 

 - Извештај Комесара о евидентираним потврдама учешћа на основу: почетних 
табела 2019/2020, добијеним дозвoлама за сезону и одобреним пријавама за 
учешће у такмичењу, као и са завршеним такмичењем у 3.МРЛ 

16.08. - Састанак администратора базе података са оператoрима РКС  ради 

припреме за такмичарску сезону (први упис, прелазни рок и 

лиценцирање) 

16.08. - Упутство за редовни прелазни рок ( Н.Михаиловић) 

19.08.  - Ажурирање базе – промена рангова клубова према почетним 

табелама ( Младен Ракић , Владимир Живановић и РКС ) 

19.08. - Достављање информације о терминима састанка са представницима 

клубова / информација о позиву за тестирања 

20.08 - Извештај Комесара о извршеним припремама за такмичарску сезону 
(Позив клубовима, достава информација, рокови...) ( Комесари ) 

22.08. - Обавезни семинар за статистичаре – ( Крагујевац ) од 17.00 

За РКС ЦС, РКС РКМ, РКС ЗС ( Бранко Маркоски и РКС ) 

23.08. - Обавезни семинар за статистичаре – ( Ниш ) од 17.00 СЦ ЧАИР 

За РКС ИС и РКС ЈС ( Бранко Маркоски и РКС ) 

24.08 - Обавезни семинар за статистичаре – ( Београд ) од 12.00 Факултет 
спорта  - БГД -  За РКС КСБ и РКС КСВ ( Бранко Маркоски и РКС ) 

26.08. - Завршетак прелиминарног редовног прелазног рока  / члан 41 и 53 
Регистрационог Правилника 

27.08. – 03.09. - Редовни прелазни рок – септембар / члан 41 тачка 3 Регистрационог 
правилника (27.08. – закључно са 03.09.) 

28.08. - Окупљање помоћних судија на РКС и једбодневни семинар и 
едукација у склопу припрема за наредну такмичарску сезону. 
(Регионални повереници за помоћне судије) 

29.08. - Предлог листа помоћних судија по групама и лигама 
29.08. - Објављивање резлтата са семинара статистичара ( Бранко Маркоски ) 

30.08. - Састанак СК КСС – Нови Сад 

31.08. - Због прелазног рока, препорука да субота (01.09.2019.) буде радни 
дан 
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ДАТУМ АКТИВНОСТ 

СЕПТЕМБАР СЕПТЕМБАР 2018 
02.09. - У току прелазни рок септембар 

03.09. - Завршетак редовног септембарског прелазног рока (14.00) 

03.09. - Ажурирање листа делегата и позив делегатима за тестирање 

03./04./05.09. - Рок за достављање рачуна клубовима за уплату прве рате чланарине 

клуба 

04.09. - Рок за слање документације прелазног рока у КСС 

05.09. - Крајњи Рок да документација буде у КСС – до 12.00 
05.09. - Достављање информације о терминима састанка са представницима 

клубова / информација о позиву за тестирања 

06.09. - Састанак радног тела за преглед документације са прелазног рока 
06.09. - Објављивање првостепених одлука у вези прелазног рока 
05.09. - Састанак КТ КСС – утврђивање ближих рокова 

07./08.09. - Семинар и тестирање судија и делегата – контролора са листа за сва 

сениорска такмичења у организацији КСС (Регионалне лиге)- Б.Лозанов 

09./16.09.  - Састанак са клубовима који су поднели пријаву за СЕНИОРСКА МУШКА/ЖЕНСКА 
такмичења (Пропозиције, календар, жреб такмичарских бројева, друге 
информације, жреба за Куп такмичење 1. степен) 

10./16.09. - Састанак са клубовима који су поднели пријаву за МК МУШКА/ЖЕНСКА 
такмичења (Пропозиције, календар, жреб такмичарских бројева, друге 
информације). Учесници квалификација за  Квалитетне лиге КСС ( ЈЛС , КЛС , 
ЖКЛС ) и Квалитетних међурегионалне лиге РКС (јуниори/ке, кадети/киње, 
пионири/ке, млађи пионири/ке ) и ЛИГЕ РКС 

12.09. - Рок за уплату прве рате чланарине клуба 
13.09. - Рок за жалбе по првостепеним одлукама прелазног рока 

 - Семинар и тестирање делегата 

14./15.09. - Семинар и тестирање судија са листа за сва сениорска такмичења у 

организацији КСС (Националне  лиге) – М.Личина 

14./15.09. - Обавезно тестирање помоћних судија (Срђан Стојановић и РКС поверен.) 

 

14./15.09. 

- Могући рок за ПОЧЕТАК предквалификација и квалификација РКС КСБ  

за Квалитетне лиге КСС (јуниори/кадети/кадеткиње) – ЈЛС, КЛС, ЖКЛС   

16.09. - Објављивање другостепених одлука  
16.09. - Формирање предлога листа судија и делегата контролора за сезону 

2018/19 (Регионалне лиге) ( Б.Лозанов , М.Личина ) 

20.09.  - Рок да РКС доставе преглед дуговања клубова на основу 1. рате чланарине 
клуба 

16./22.09  - Одлазак Комисије за издавање дозвола за сезону у клубове и провера 
исправности наведених докумената у захтеву дозвола за сезону. 

22.09. - Семинар и тестирање делегата са листа за сва сениорска такмичења у 
организацији КСС (Националне  лиге) – Б.Лозанов 

17./19.09. - Лиценцирање екипа пријављених за КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА Квалитетне 
лиге КСС, ( јуниорска, кадетска, кадеткињe) – ЈЛС, КЛС, ЖКЛС   

17/19.09. - Лиценцирање сениорских eкипа 

18.09.   - Објављивање резултата тестирања и семинара делегата 

- Објављивање резултата тестирања-семинара помоћних судија 

19.09. - Унос у базу дуговања клубова по првој рати чланарине осим клубова 1 МЛС 
 ( дуговања се уносе након редовног прелазног рока „72 сата“) 

19.09. - Припрема за прелазни рок 72 сата – сениори 1.МЛС 

19.09. - Формирање предлога листа судија и делегата контролора за сезону 

2018/19 (Националне лиге) 
20.09. - Достављање Записника са састанка са представницима клубова, 

учесницима у такмичењу у сезону 2019/2020 (комесари) 

20./22.09. - Почетак КУП такмичења 1.степен (1.коло првог степена) 

1.МРЛ/2.МРЛ/3.МРЛ/1.ЖРЛ 

20./22.09. - ПОЧЕТАК предквалификација и квалификација РКС за Квалитетне лиге 

КСС (јуниори/кадети/кадеткиње) – ЈЛС, КЛС, ЖКЛС   

20./22.09. - ПОЧЕТАК предквалификација и квалификација  за квалитетне 
међурегионалне лиге РКС (јуниори/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи 

пионири/ке) 
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21./22.09 - Допунски термин за обавезни семинар и тестирање за помоћне судије 

(РКС) 

24.09. - Објављивање резултата тестирања-семинара помоћних судија 

24.09. - Додатни рок за лиценцирање сениорских тимова уз наплату таксе 

28./29.09. - Друго коло КУП такмичења у 1. степену (осмина финала ) 

28./29.09. - Могући термин 2.коло квалификација РКС за Квалитне лиге КСС 
(јуниори/кадети/кадеткиње) – ЈЛС, КЛС, ЖКЛС   

27.09. - Тестирање ФИБА судија 

27.09. - Почетак СЕНИОРСКИХ ТАКМИЧЕЊА  

29.09. - ЗАВРШЕТАК КВАЛИФИКАЦИЈА РКС za  Квалитне лиге КСС 
(јуниори/кадети/кадеткиње) – ЈЛС, КЛС, ЖКЛС (за РКС који има мање од 8 екипа у 
узрасној категорији у квалификацијама ) 

 
 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

ОКТОБАР ОКТОБАР 2019 
01.10. - Ванредни прелазни рок за сва сениорска такмичења 

 - Редовне активности, издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

02.10. - Састанак Комисије за такмичење КСС 

03.10. - 3. коло првог степена Куп такмичења 

04.10. - Позив клубовима за Пријаву за 2. степен Купа 

05.10. - Почетак СЕНИОРСКИХ ТАКМИЧЕЊА  

06.10. - Крајњи рок за завршетак квалификација РКС КСБ за попуну квалитетне лиге КСС 
(јуниори/кадети/кадеткиње) – ЈЛС, КЛС, ЖКЛС – под изузетним околностима и 
изузетним разлозима (велики број утакмица, пријављених екипа...)  

07./11.10. - Лиценцирање екипа учесника – Квалитетних лига КСС 

(јуниори/кадети/кадеткиње) – ЈЛС, КЛС, ЖКЛС   

08.10. - Састанак Комесара са клубовима учесницима Квалитетних лига КСС – 

ЈЛС, КЛС, ЖКЛС (јуниори, кадети, кадеткиње)  

08./11.10. - Промоција Рода и Триглав квалитетних МК лига КСС – ЈЛС, КЛС, ЖКЛС – 
извлачење такмичарских бројева 

10.10. - 4. коло првог степена Куп такмичења 

12.10. - Рок за достављање пријава за учешће у 2. степену КУП такмичења 

12.10. - Почетак такмичења у Квалитетним лигама КСС – ЈЛС, КЛС, ЖКЛС 
(јуниори/кадети/кадеткиње)  

12./13.09. - Завршетак квалификација за квалитетне међурегионалне лиге РКС 

(јуниори/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи пионири/ке)  

15.10. - Састанак Комесара са клубовима учесницима Квалитетних међурегионалних лига 
РКС (јуниори/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи пионири/ке) 

15.10. - Састанак Комесара са клубовима учесницима Регионалних  лига РКС  

15./19.10. - Лиценцирање свих екипа учесника – Квалитетних међурегионалних лига 

РКС (јуниори/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи пионири/ке) и 
Регионалних лига РКС 

19.10.  - Почетак такмичења у Квалитетним међурегионалним лигама РКС  

јуниори/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи пионири/ке 

19.10. - Почетак такмичења у лигама РКС 

20.10. - Завршетак квалификација РКС КСБ за квалитетну лигу РКС КСБ 

(јуниори/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи пионири/ке)  

22.10. - Састанак Комесара са клубовима РКС КСБ учесницима Квалитетне 
међурегионалне лиге РКС КСБ (јуниори/ке , кадети/киње, пионири/ке, 

млађи пионири/ке) 

22.10. - Састанак Комесара са клубовима учесницима Регионалних  лига РКС КСБ  

22./25.10. - Лиценцирање екипа учесника – Квалитетне међурегионалне лиге РКС 

КСБ (јуниори/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи пионири/ке) и 

Регионалних лига РКС КСБ 

22./26.10. - Организација финалних турнира КУП-а и Објава КОНКУРСА ЗА 

- ОРГАНИЗАТОРА ФИНАЛНИХ ТУРНИРА КУП-А 
- ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАЛНИХ МК М/Ж ТУРНИРА КСС 
- ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАЛНИХ КУП М/Ж ТУРНИРА КСС 

22./27.10. - Одлазак Комисије за издавање дозвола за сезону у клубове и провера 
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исправности наведених докумената у захтеву дозвола за сезону. 
23.10. - Завршетак 1. степена КУП такмичења 

27.10. - Почетак такмичења у Квалитетним међурегионалним лигама РКС КСБ 
(јуниори/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи пионири/ке) 

26.10. - Почетак такмичења у лигама РКС КСБ 

27./28.10. - Поправно тестирање службених лица са листа за сениорске рангове 
такмичења 

 
 
 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

НОВЕМБАР НОВЕМБАР 2019 
01.11. - Рок за уплату чланарина службених лица 

01.11. - Почетак КУП такмичења 2. Степен по завршетку првог степена 

04./05.11. - СК КСС обилазак РКС РКМ  у Новом Пазару и организација и 
спровођење семинара 

11.11. - СК КСС обилазак РКС ЈС и РКС ИС и организација и спровођење 

едукације 

12/23.11. - Састанак комисије за издавање дозвола за сезону, надзор и провера 

клубова по издатим дозволама за сезону 

12.11. Састанак КТ КСС и Састанак СК ТК КСС 

15.11. Састанак КТ КСС  

18.11. - СК КСС обилазак РКС ЗС и организација и спровођење едукације 

12./14.11. - Ванредни прелазни рок за МК играче – Регионалне МК лиге 

 - Редовне активности, издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

25.11. - СК КСС обилазак РКС ЦС и организација и спровођење едукације 

27.11. - Рок за доношење одлуке о организаторима по објављеним конкурсима 

за организаторе финалних турнира Купа (М/Ж, други и трећи степен) 

 - Редовне активности, издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

 - Организација и спровођење обуке за звања помоћни судија и судија 

 - Семинар-посебна обука перспективних судија са листа савезног ранга 

такмичења 

 - Семинар-посебна обука перспектвиних судија са листа регионалног 

ранга такмичења 

 - Анализа суђења у такмичењима у организацији КСС 

30.11.  

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

ДЕЦЕМБАР ДЕЦЕМБАР 2019 
 - Редовне активности , издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

03./07.12. - СК КСС обилазак РКСЗС  у Чачку и организација и спровођење семинара 

10./15.12. - Спровођење испита за звања помоћни судија и судија 

23.12. - Завршетак првог дела СЕНИОРСКИХ/МК лига КСС 

24./27.12. - Анализа суђења у првом делу такмичења 

25./27.12. - Организација семинара у полу-сезони сенорских лига у организацији 
КСС 

26.12. - Завршетак Ванредног прелазног рока 

28.12. - Крајњи рок за измене лиценцних спискова играча 

 - Усвајање предлога  плана и програма рада на летњим камповима (СК 
КСС) 

30.12. - Објављивање комплетног записника Ванредног прелазног рока, квота... 

- Контрола спискова лиценце екипа и ванредног прелазног рока 

 
 
 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

ЈАНУАР ЈАНУАР 2020 



7 

 

 - Редовне активности, издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

08.01. - Рок за достављање Извештаја Комесара такмичења о завршеној 

полусезони на предвиђеним обрасцима 

14.01. - Састанак КТ КСС са Комесарима сениорских и МК такмичења 

10./15.01. - Обавезни састанак Комесара са представницима клубова на 

полусезона 

11./12.01. - Тестирање и семинар судија, делегата-контролора и тренера зимских 

сениорских лига КСС 

16./ 17.01. Састанак СК КСС 
- Анализа суђења у такмичењима у организацији КСС 
- Тестирање ФИБА судија 
- Припрема за ФИБА лиценцирање судија циклус 2019/21 

16.01. - Завршетак другог дела Другог степена КУП такмичења 

18.01. - Почетак другог дела сениорских и МК такмичења (ЈЛС/КЛС/ЖКЛС) 

18.01. - Почетак другог дела сениорског такмичења 

18.01. - Почетак другоg дела МК такмичења у квалитетним мегурегиналним 
лигама РКС и лигама РКС 

20./21.01. - СК КСС обилазак РКСЦС у Крагујевцу и организација и спровођење 
семинара 

27./31.01. - Извлачење парова за Трећи степен Купа Радивоја Кораћа 

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

ФЕБРУАР ФЕБРУАР 2020 
 - Редовне активности, издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

03.02. - Рок за уплату другог дела чланарина сениорских/МК клубова 

 - Семинар-посебна обука перспективних судија са листа савезног 

ранга такмичења 
- Семинар-посебна обука перспектвиних судија са листа регионалног 

ранга такмичења 

04.02. - Састанак Комисије за такмичење 

14./15.02. - СК КСС обилазак РКС ИС и ЈС у Нишу и Лесковцу и организација и 
спровођење семинара 

13./16.02. - ФИНАЛНИ ТУРНИР КУПА РАДИВОЈА КОРАЋА 

20.02. Састанак СК КСС 
- Анализа суђења у такмичењима у организацији КСС 
- Анализа суђења на КУПу Радивој Кораћ 
- Припрема за камп 2019 

 - Припрема организације ЛЕТЊИХ такмичења КСС 2019 

26.02. - Завршетак Другог степена Куп такмичења сениорке 

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

МАРТ МАРТ 2020 
 - Ванредни прелазни рок по завршетку регуларног дела такмичења 

1.МЛС лиге за учеснике СУПЕР ЛИГЕ 

- Редовне активности, издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

 Састанак СК КСС 

- Организација и спровођење обуке за звања помоћни судија и судија 
- Обилазак КСБ и организација и спровођење семинара 
- Објављивање конкурса за полагање испита за звања регионални и 
национални судија 

 - Завршетак редовног лигашког такмичења - сениорке 

02./06.03. - Извлачење парова за Трећи степен Купа Милана Циге Васојевића 

02.03. - Позив клубовима за подношење захтева за издавање дозвола за 

сезону и одобравање пријава за такмичење 

03.03. - Почетак рока за подношење захтева за дозволу за сезону и 

одобравање пријава за учешче у такмичењу 

12.03. - Састанак КТ КСС 

14./15.03 - ФИНАЛНИ ТУРНИР КУПА МИЛАНА ЦИГЕ ВАСОЈЕВИЋА 

20.03. Састанак СК КСС 



8 

 

- Активности на организацији кампа 2019 

- Анализа суђења на КУП-у Милан Цига Васојевић 
- Лиценцирање судија - ФИБА циклус 2019/21 
- Објављивање конкурса за организацију и спровођење испита за  Националне и 
Регионалне судије 

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

АПРИЛ АПРИЛ 2020 
05.04. - Завршетак такмичења у Квалитетним лигама КСС - ЈЛС, КЛС, ЖКЛС 

(јуниори/кадети/кадеткиње)  

05.04. - Завршетак такмичења у Квалитетним међурегионалним лигама РКС 

(јуниори/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи пионири/ке) 

10./12.04. - Полуфинални турнири квалитетних међурегионалних лига РКС - 
ПИОНИРИ 

10.04. почетак Финалних турнира 

26.04. - Завршетак такмичења у лигама РКС 

26.04. - Завршетак СЕНИОРСКИХ лига КСС 

26.04. - Завршетак такмичења у лигама РКС 

27./28.04. - Априлски прелазни рок – Април 2020 

28.04. Састанак СК КСС 
- Спровођење испита за звања помоћни судија и судија 
- Обилазак РКС ЗС и организација и спровођење семинара 
- Анализа суђења у такмичењима у организацији КСС 
- Припреме за такмичења 3.МРЛ и 2.ЖРЛС, семинар и тестирање судија  
- Припрема за камп 2019 
- Семинар судија 3х3 

28./29.04  

29.04. - Рок за достављање извештаја Комесара сениорских и МК такмичења 

са ранг листама делегата 

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

МАЈ МАЈ 2020 
 - Решавање Захтева за раскид Уговора и захтева за утвђивње статуса 

играча или клуба 
- Давање правних тумачење члановима КСС 

- Редовне активности, издавање ЛОЦ-а и коресподенција са ФИБА 

04./05.05. - Лиценцирање сениорских екипа за такмичење 3.МРЛ и 2.ЖРЛС 

18.05. - Почетак сениорског такмичења 3.МРЛ и 2.ЖРЛС 

20.05. - РОК за завршетак Финалних турнири МК КСС 

20.05. - Крајњи рок за подношење захтева за издавање дозвола за сезоне и 
одобравање пријава за учешче у такмичењу 

 - Финале јуниор НБА 

22.05. Састанак СК ТК КСС 
- Формирање ранг листа судија за сва сениорска такмичења у организацији КСС 
сезона 2018/19 

- Спровођење испита за звања Регионални и Национални судија 
- Припрема за Камп 2019 
- Анализа суђења на финалним турнирима МК 
- Турнири РКС 2005 и 2006 годиште / суђење и анализа 

23.05. Састанак ТК КСС 

- Извештаји Комесара такмичења 
- Регистрациона проблематика 
- Судијска проблематика 

 
 
 
 
Напомена : 
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 Носиоци активности су обавезни да доставе документ са прегледом , 
садржајем, сатницом и местом одржавања ктивности и упознају РКС са обавезама 
које треба да спроведу на терену. 
 

 Такође је потребно назначити да ли нека активност има и носица под 
активности и навести лице које је спроводи 
 

Рок за доставу овог документа је 29.07.2019. 
 

1. Семинар и тестирање делегата  - Бранко Лозанов 
2. Семинар и тестирања службених лица (судије, контролори, помоћне судије) 

– Миодраг Личина, 
3. Семинар, тестирање и листу статистичара  - Бранко Маркоски 
4. Упутство за прелазни рок  - Небојша Михајловић, Милан Тасић 
5. Активности Комисије за издавање Дозвола за сезону  - Јасмина Бранковић 
6. Активности ИТ сектора – Младен Ракић 
7. Извештаји Комисија за одобравање захтева за пријаву за такмичење – 

председници комисија РКС 
8. Организација састанака са комесарима, састанака комесара са 

представницима клубова и координација активности – Владимир 
Живановић 

9. Евиденција дуговања клубова  - Александра Милисављевић 
10. Координатор региона  - Бошко Аџић 

 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, 
Председник Комисије за такмичење КСС, 
 
          Душан Пројовић 
                            Потпредседник КСС 


