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ПРВА МУШКA РЕГИОНАЛНА ЛИГА  – ИСТОК, сезона 2015/2016 
ИЗВЕШТАЈ  

 

1.  Припрема  за  такмичење : 

 

 На састанку који је одржан, 11.09.2015. године били су присутни представници 11 клубова. 
Клубови су прихватили Пропозиције такмичења и поједине измене из Регистрационог 
правилника(право наступа играча). Договорено је да се више пажње уложи код 
организације утакмица. Клубови су задовољни што се и ове сезоне нису мењале таксе 
службених лица. 

 Лиценцирање свих екипа обављено је на време. Истичем одличну сарадњу са Тренерском 
организацијим КСС, око провере уплата тренерских чланарина. 

 Тестирање службених лица (судија и делегата) са Региона Јужне и Источне Србије  
обављено је у Нишу, 20.09.2015. год. Уз присуство Председника Комисије за такмичење 
Бранка Лозанова и ФИБА судије Саше Маричића.  

2.  Такмичење : 

 

 За почетак  такмичарске сезоне  владало је велико интересовање међу свим клубовима и 
љубитељима кошарке на овим просторима. Појавила се једна нова генерација младих 
играча  и тренера.  Почетак такмичења је то и потврдио. Неколико клубова је показало да 
је  такмичарски и организационо спремно да се до краја бори за ПРВО место које води  у 
Другу мушку  лигу Србије.  

 Договор о бољој организацији утакмица  која су добро и прецизно дефинисана, су 
испоштована код већине учесника. Нов проблем имамо код честих повреда играча и зато је 
потребно да се још више инсистира и угради у Пропозиције такмичења  ОБАВЕЗНО 
присуству лекара на СВАКОЈ утакмици  (утакмица НЕ МОЖЕ да се игра без лекара). У току 
сезоне дошло је до промене закона о спорту и начина пријављивања одигравање утакмица 
код локалних Полицијских станица. 

 Све утакмице играју се у салама које испуњавају СВЕ услове предвиђене Пропозицијама. 
Екипа КК Радан  - Лебане, нема спортску халу у својој средини и своје утакмице игра у 
Лесковцу.   Имамо велики проблем код одигравања утакмица у зимском периоду у 
појединим халама које НЕМАЈУ обезбеђено грејање, (Сурдулица) или слабо грејање. Све 
смо учинили да обезбедимо да свака екипа има објективне и поштене услове за игру на 
сваком терену. Тај услов смо кроз такмичењу  у великој мери остварили. Потребно је још 
мало више разумевања и спортског духа код СВИХ учесника у такмичењу.  

 Кроз целу сезону, генерално гледано НИЈЕ било неких великих проблема и ако је дошло до 
пораста недисциплине, како међу играчима тако и од стране тренера.  У 23. колу утакмица 
МОРАВА – КЊАЖЕВАЦ, НИЈЕ одиграна, јер је екипи из Књажевца, истекао лекарски 
преглед. То је директно утицало на статус екипе из Књажевца у такмичењу. 
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* Знатно је порастао број ТГ код тренера или неспортског понашања заменика на клупи, због 
којих се санкционише тренер. Ово је било у сталном порасту и поред доследне примене 
одлуке Комисије за такмичење за дуплирање новчане казне  за поновљене ТГ тренерима. 
И у другом делу првенства дошло је до још већег пораст недисциплине код већине 
клубова. 

   3. КОНАЧНА  ТАБЕЛА  1. МРЛ  ИСТОК     сезона   2015 / 2016 : 

 

1 Ртањ  Бољевац 26 19 7 2162:1955 45 

2 Књажевац  Књажевац 26 19 7 1972:1728      44 (- 1) 

3 Куршумлија  Куршумлија 26 17 9 2097:2040 43 

4 Прокупље  Прокупље 26 15 11 2080:1990 41 

5 Димитровград  Димитровград 26 14 12 1855:1820 (+11) 40 

6 Јабланица  Медвеђа 26 14 12 1990:1908 (+10) 40 

7 Сокобања  Сокобања 26 14 12 1986:1994 (- 21) 40 

8 ОКК Јуниор  Ниш 26 13 13 2112:2048 39 

9 Зоне Бојс  Блаце 26 12 14 1994:2016 (+11) 38 

10 Морава  Влад.Хан 26 12 14 1701:1863 (- 11) 38 

11 Радник  Сурдулица 26 10 16 1768:1822 36 

12 Радан  Лебане 26 8 18 1853:1955 (+22) 34 

13 Јастребац  Алексинац  26 8 18 1909:2098  (-22) 34 

14 Младост Весна  Бела Паланка 26 7 19 1860:2102 33 
 

 Табела  код  екипа  са истим  бројем  бодова, одређена према Правилима игре – ФИБА 

 

     На основу  члана 14. Правилника о такмичењу КСС пласман у 
виши ранг :  2. мушку лигу Србије  остварила је екипа : 

 

КК РТАЊ – Бољевац    
Наведеној екипи честитамо пласман у виши ранг такмичења. 

 

  На основу члана 14. Правилника о такмичењу КСС,  статус, члана ПРВЕ мушке 
регионалне лиге – ИСТОК за сениоре,  на основу пласмана у Такмичарској сезони 
2015/2016, изгубиле су екипе  КК Радан – Лебане, КК Јастребац - Лесковац и КК 
Младост Весна – Б. Паланка, које прелазе у Другу мушку регионалну лигу - ИСТОК 

  На основу члана 15. Правилника о такмичењу КСС, број клубова који из 2МРЛ улази 
у виши ранг ПРВУ мушку регионалну  лига у одговарајућу територијалну групу је 
одређен шемом сениорских такмичења. Члан 11. Правилника о такмичењу КСС.  Од 
Такмичарске сезоне 2016/2017, НОВИ чланови ПРВЕ мушке регионалне лиге ИСТОК 

су  КК МЛАДОСТ – Зајечар  и КК ВЛАСОТИНЦЕ – Власотинце. 

   На основу члана 13. Правилника о такмичењу КСС  и Саопштења број 27 из  2. 
мушке лиге  КСС  на основу пласмана у сезони 2015/2016   екипа КК Ниш – Ниш и 
КК Здравље – Лесковац,  прелазе у нижи ранг ПРВУ мушку регионалну лигу  ИСТОК. 

              Због прекршаја Пропозиција такмичења, опоменути су и новчаним казнама кажњавани су по 
разним основама СВИ клубовиа. За  похвалу је понашање играча, тренера и службених  
представникаа  само клуба  КК Ртањ – Бољевац и КК Димитровград.  

 

    У следећој табели дат је приказ броја досуђених дисциплинских мера према 
клубовима, играчима и тренерима од стране службених лица и Комесара.  Због 
прекршаја Пропозиција такмичења која су овде наведена,  изречене  су новчане казне  у складу 
са одредбама Пропозиција такмичења. Све прекршаје по извештајима делегата сам 
квалификовао на прави начин.  
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      Ту нисам добио ниједну примедбу, али јесам на висину НОВЧАНИХ казне. Од 115 
досуђених ТГ на 181 утакмица , тренери су добили 39 ТГ.  То је изузетно велики број (трећина 
дисциплинских казни) који показује да су тренери носиоци многих негативних дешавања на 
утакмицама и поред пооштрених новчаних казни.У екипама КК Куршумлија и КК Радник и  
високе новчане казне НИСУ утицале на неспортско понашае њиховог играча или  тренера. 

 
 

РБ КЛУБ ТГ ДГ Пријаве Организација 

Остало   Играч Тренер Играч Тренер Играч Сл.лиц 

1. КК Куршумлија 12 5 3  1  1 

2. КК Димитровград 2 1      

3. КК Младост Весна 4 3 7  1   

4. КК Радник 13 2 5  1  3 

5. КК Књажевац 6 5 1  1  1 

6. КК Радан 9 1     1 

7. КК Ртањ 3 1      

8. КК Морава - 3      

9. КК Јастребац 6 4 1  1  1 

10. КК Јабланица 6 -      

11. ОКК Сокобања 4 3 4  1   

12. ОКК Јуниор 3 6 5     

13. КК Зоне бојс 3 3     3 

14. КК Прокупље 5 2      

 УКУПНО: 76 39 26 - 6  10 

      
                    На мањем броју утакмица долази до вербалног вређања службених лица и противничке 
екипе од стране гледалаца. Такође су присутне и нереалне амбиције код појединих клубова, који 
несразмерним притиском на службена лица покушавају да утичу на резултат, а тиме и на свој 
пласман. У Пропозицијама такмичења  ЈАСНО пише шта се сме а шта не. Зато стално апелујем на 
спортско понашање, јер неконтролисани шутеви, (не)намерно ударање играча, приговарање, свађе, 
претње, вређање службених лица, улазак у терен, само доноси НЕПРИЈАТНОСТИ И КАЗНЕ клубу у 
складу са Пропозицијама такмичења. 

 

                  Морамо да сарађујемо искрено и  још боље, да се међусобно више уважавамо и 
поштујемо па ћемо таквим односом лакше и брже решавати све настале проблеме.  Дужност 
најодговорнијих људи у клубу не огледа се само у резултатским достигнућима, већ исто тако и у 
васпитном раду као и обезбеђивање услова на свакој утакмици за несметан рад службених лица. Ред 
на терену и око њега је један од основних предуслова за добро суђење. Морамо да имамо осећај 
одговорности  и да промовишемо спортско понашање и фер плеј и да покажемо које су данас опште 
друштвене и моралне вредности а то су пре свега поверење, поштовање, одговорност. 
  На листи делегата било је 16 спортских радника од којих су неки по одлуци Судијске комисије 
обављали и дужност контролора. Листа за ову Такмичарску сезону је доста обновљена. Применом 
Правилника о раду делегата,  због примене старосне границе. На првом тестирању није прошло 
неколико делегата. Једна колегиница је на породиљском боловању. Радом једног броја делегата, ове 
године НИСАМ задовољан, јер било је пуно извештаја са погрешним подацима или површно 
урађени. Заборављају да регуларност такмичења и извршавање задатих обавез МОРА ДА БУДЕ 
ИЗНАД СВЕГА. Један делегат је скинут у току такмичења због несавесног рада. Тако да је листа 
званично бројала 14 делегата.  Отказа НИЈЕ било много али је било пуно захтева за ослобађање од 
обавеза у појединим терминима а код већег броја, немогућност обављања дужносту у току недеље. 
Зато сматрам да број од 16 делегата НИЈЕ велики. Укупно је дато седам незадовољавајућих оцена 
али је и поред тога  просек оцена изузетно висок. Ово је највећи просек у досадашњем такмичењу 
ПРВЕ сегионалне лиге ИСТОК. Став Комесара је да овај просек није реалан и објективан.  
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4. Степен  ангажованости  делегата : 

 

РБ ИМЕ  И  ПРЕЗИМЕ Делегира Отка/Пов Замена УКУПНО Просек оцена 

1. Глигоријевић  М.   (Ле) 14  1 15 3,768 / Контр 

2. Вуловић  М.            (Ни) 14   14 3,732 / Контр 

3. Станчев  З.              (Пи) 14   14 3,446 / Контр 

4. Стефановић  М.      (Ни) 14   14 3,678 

5. Голубовић  Б.         (Ни) 13   13 3,731 / Контр 

6.  Милутиновић  В.   (Књ) 13   13 3,846 

7. Милосављевић Н.  (Пк) 13 1  12 3,688 / Контр 

8. Николић С.              (Вр) 12 1 1 12 3,958 

9. Ђелевић  С.             (Пи) 12   12 3,875 

10. Миловановић  И.    (Ни) 12 1  11 4,000 / Контр 

11. Марковић  З.           (Ле) 12 2 1 11 3,932 / Контр 

12. Ћирић Д.                 (БП) 11   11 4,000 

13. Лазовић  И.             (Ле) 10  2 12 3,812 

14. Плоскић  В.             (Бо)        10   10 3,550 / Контр 

15. Ристић  А.               (Пк) 8   8 3,844 

16. Динуловић Д.         (Ни) -   - - 

 УКУПНО 182 5 5 182 3,790 

   
                 На листи ПРВЕ мушке Регионалне  лиге - ИСТОК било је 21 судија, што је НЕДОВОЉНО за 
овај ранг такмичења. У односу на предходну сезону, недостајало је осам (8) судија са великим 
искуством, НИСУ коришћене судије са 2ЛС (један изузетак). Морам да истакнем да у ниједном 
тренутку нисам имао на располагању целу лист.  Знатно је повећан  број отказа термина и 
немогућност суђења због разних приватних обавеза. (Путовање, болест, радне обавезе, испити, 
физичка спрема итд.) Лично мислим да суђење заслужује оцену ДОБАР. Одређене групе судија, 
судили су и ДРУГУ лигу Србије за сениорке ЈУГ и ДРУГУ регионалну лигу за сениоре ИСТОК.  

 

5. Степен  ангажованости  судија  : 

 

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Делегиран Отказ Замена Укупно 
Оцена  

делегата 
Остало 

Првa  група  :       

1.  Цветковић  В.         (Ле)       28  1 29 3,948  

2.  Васић  Д.                (Ни) 26  2 28 4,128  

3.  Здравковић  С.        (Ни) 26  1 27 4,018  

4.  Милетић  М.          (Ни) 23 2  21 3,881  

5.  Маринковић  А.     (Ле)       22  1 23 4,065 Тестирање 

6.  Петров  А.              (Ле)       20   20 3,600  

7.  Ристић  Т.               (Ни) 20   20 3,850 Контрола 

8.  Симоновић М.       (Ни) 19 1  18 3,882 Тестирање 

9.  Марковић  Д.         (Ле) 17  1 18 3,472 Контрола 

10.  Павловић И.           (Бљ) 14   14 3,750  

Друга  група  :       

11.  Закић  С.                 (Ни) 19     19 3,789 Казна 

12.  Стојановић  М.       (Ни) 19 2  17 3,794 Казна 

13.  Ђорђевић  В.          (Ле) 16  1 17 3,706  
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14.  Ристић Л.                (Ни) 15   15 3,500 Контрола 

15.  Ђорђевић  А..          (Ле) 12  1 13 3,615 Контрола 

16.  Даниловић  Ђ.        (Ле) 12 2 1 11 3,454 Контр/Тести 

17.  Ристић А.                (Не)  8  1 9 3,388 Контрола 

НОВИ   на  листи Делегиран Отказ Замена Укупно 
Оцена  

делегата 
Остало 

18.  Живковић  А.        (Ни) 16 3  13 3,653  

19.  Суботић Н.           (Ни) 12 1  11 3,636  

20.  Јевтић М.              (Бљ) 11   11 3,409 Контрола 

21.  Пиљевић  А.         (Бо)  9   9 3,611 Играч 1.ЖЛС 

СУДИЈЕ  са  2.КЛС       

1. Крстић  С.             (Ал) -  1 2 4,00     

    УКУПНО 364 11 11 364   
 

 У полусезони  одлуком Регионалних кординатора дошло је до промене на листи у оквиру група.   

 

3. Организација  и спровођење такмичења : 

 

 Имам одличне услове за рад  и вредне сараднике  у канцеларији РКСИС у Нишу.Рад у 
канцеларији заснива се на доследном поштовању свих прописа које доноси КС Србије на 
међусобној  сарадњи и СВЕ донете одлуке се базирају на тим вредностима. Та дневна 
ажурност се најбоље показала код  СТАЛНОГ (ванредног ) ПРЕЛАЗНОГ РОКА који је 
скоро свакодневно захтевао издавање НОВИХ лиценци играча и клубова.  

 Постојало је ВЕЛИКО интересовање за коришћење ванредног прелазног рока и 
то право искористило је 13 клубова са 26. играча. 

 Лично сматрам да у Пропозиција за такмичења има довољно могућности за сакционисање 
свих могућих случајева који могу да се догоде на утакмици. 

 Све утакмице се снимају  и ту имам ОДЛИЧАН однос ВЕЋИНЕ клубова према овој 
обавези. Снимци са утакмица су врло тражени међу тренерима и судијама. Постоје 
неколико клубови који нередовно шаљу снимак или је снимак лошег квалитета. 

 Локална средства информисања  у многим срединам одлично прате  догађања у Првој 
мушкој лиги – ИСТОК. Клубови су врло задовољни што захваљујући КС Србије, извештаје 
са својих утакмица могу да прате и у Спортском журналу. 

 Регион  Источне Србије има и свој сајт који је одлично посећен и који се свакодневно 
ажурира са новим информацијама. Примедба се односи да на сајт КСС не могу да 
виде издата Саопштења, већ само на Регионалном сајту 

 Листа делегата је ове године доста промењена и подмлађена. Приступ код већине НИЈЕ 
задовољавајући. Резултати на првом тестирању нису били много за похвалу. Код већине 
недостаје иницијатива, сналажење, ауторитет и површност у писању извештаја са много 
грешака. Непотпуни и непрецизни описи догађаја. Свима је најлакше да одговорност за 
одлуке и казне пребаце на Комесара. 

 Листа судија је такође претрпела велике измене. Доста је квалитетних судија престало или 
одустало од суђења. На листи после другог тестирања имам 21 судију али и тај је број само 
номиналан а стваран је много мањи, због територијалне заступљености, квалитета, болест, 
казни, отказа итд.  У ЈЕДНОМ колу 1.МРЛ ИСТОК и 2.ЖЛС – ЈУГ, потребно је  22 
судија, тако да већи број судија суди по ДВЕ утакмице у колу, што није добро (и 
судијама и клубовима) Можда је потребно коришћење  слободних судија који 
припадају Регионима Јужне и Источне Србије а који суде и налазе се на листама 
2МЛС. За то ми је била потребна сагласност Судијске комисије. Одговор на ово 
питање НИСАМ добио после предходног извештаја. 
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 Сви клубови учесници у такмичењу у току лиценцирања добили су од КС Србије по четири 
(4) кошаркашких лопти МОЛТЕН  Но7. 

 У последњих неколико кола дошло је до пораста броја изречених казни и ОДМАХ је дошло 
до пада поштовања финансијске дисциплине код већине клубова. Нема сумње да клубови 
или појединци (углавном тренери), који су због неспортског понашања, кажњени, траже на 
све могуће начине да избегну или одложе плаћање казне. Мислим да СВИМА нама у 
кошарцитреба мало више поштовања према организацији под чијим окриљем радимо. Не 
смемо да имамо људе изнад система или да „тргујемо“ ситнијим или крупнијим 
компромисима. Одлуке МОРАЈУ да се поштују.  

 Морамо да имамо и разумевање за оне КОРЕКТНЕ клубове који имају проблем код 
финансирања од стране локалне самоуправе. У многим клубовима је ове године урађена 
ревизија и надзор над финансијским пословањем. 

 Договор да клубови  НЕ МОГУ  да користе ванредни прелазни рок ако НИСУ 
редовно извршавали финансијске обавезе  НИЈЕ ПОШТОВАН. Наплата годишње 
чланарине НИЈЕ задовољавајућа у овом тренутку. 

 Завршена је  наплата годишње чланарине за службена лица. Не мали број НИЈЕ извршио 
ову своју обавезу у датом року, како судије тако и делегата. (Да ли такви треба да буду на 
листи, ако је рок био око 30 дана.)  Треба пронаћи начина да се део ове чланарине ВРАТИ 
регионалном савезу ради финанирања одређених програмских акција у овој области које 
планира НОВА судијска комисија  Већ се види ВЕЛИКИ помак у раду нове Комисије за 
суђење. Интензитет рада и активности су за сваку похвалу. Сада је најважније почети што 
пре са обновим судијског кадра као и обновити судијску опрему. 

 Поново се ове године појавио проблем исплате  службених  лица због проблема 
са финансирањем у својим локалним срединама. Одређени клубови због 
поштовања законских норматива код коришћења буџетских средстава у својим 
срединама, новчана средства службеним лицима уплаћују тек неколико дана по 
одиграној утакмици а има случајева где је тај рок и знатно дужи. Такве 
проблеме имамо у Књажевцу, Сурдулици, Блацу и нарочито у Сокобањи. 

Сви клубови су на почетку такмичења имали тренере са одговарајућим лиценцама за 
такмичарску сезону.                                                                                                       

              ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

            СУСПЕНДУЈУ СЕ СВИ КЛУБОВИ, сениорских такмичења који НИСУ извршили 
своје финансијске обавезе по основу годишњих чланарина и казни сходно чл.25 Правилника 
о такмичењу КСС 

 

              СУСПЕНДОВАН КЛУБ  ГУБИ СТАТУС  АКТИВНОГ КЛУБА. (нема право учешћа  

у текућим и наредним такмичењима, губи утакмице сл. резултатом због чега може бити 
искључен из даљег такмичења, НЕМА право на коришћење прелазних рокова, НЕМА 
право на прву регистрацију и пререгистрацију играча,НЕМА право на лиценцирање 
играча, тренера и пратилаца екипе НЕМА право на припајање, спајање, и поделу клуба, 

НЕМА право на вршење било какве активности) 

 На крају сезоне молим клубове да ако имају предлоге за измену или допуне 
Пропозиција такмичења КСС, Правилиника о такмичењу КСС, Правилника о 
регистрацији и преласцима играча или примедбе и сугестије на систем 
такмичења, да их доставе Канцеларији Региона Источне Србије у Нишу или 
Комисији за такмичење КСС до 20.05.2016. године. У вашем допису треба да буду 
наведене конкретне примедбе и обавезно предлог, како да се реши оно на шта се 
ставља примедба. 
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Укупни трошкови службених лица по екипама и просек по утакмици : 

  

р.б Клуб Бр.ут. укупно просек  р.б. Клуб Бр.ут укупно просек 

1.  Ртањ 13  207.860 15.990  8.  Јабланица 13 185.940 14.303 

2.  Димитровград 13 196.040 15.100  9.  Радник 13 184.535 14.195 

3.  Морава 13 191.850 14.760  10.  Јастребац 13 184.420 14.190 

4.  Књажевац 13 190.590 14.660  11.  Радан 13 180.930 13.920 

5.  Куршумлија 13 188.670 14.515  12.  Младост Весна 13 179.905 13.840 

6.  Сокобања 13 187.950 14.460  13.  Прокупље 13 178.850 13.760 

7.  Зоне бојс 13 186.320 14.335  14.  Јуниор 13 167.480 12.890 
 

          Из наведене табеле  види се да је већина клубова имала мало MАЊЕ трошкове за 
службена лица,  због промене накнаде за путне трошкове (15,00 дин по пређеном км) у 
односу на  предходну Такмичарску сезону. 
 

 На крају и ове успешне сезоне, захваљујем се на поверењу, сарадњи и 
разумевању свим клубовима, службеним лицима, ТК КСС и председнику 
Б.Лозанову, судијској камисији КСС, Удружењу судија Ниша и  Канцеларијама КС 
Источне Србије - Ниш и Јужне Србије – Лесковац, Агенцији ТАБОО – Крагујевац, 
Спортском Журналу као  и  бројним средствима јавног информисања у локалним 
срединама. 

 
 
 

 

           У Нишу, 26.04.2016. год.                                                  Комесар лиге: 

                                                                                                   Небојша Крстић 

                                                                                                 e-mail: nebojsa.krstic@rksis.rs  
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