
 

 
 
 
 
 
 
Београд, 29. септембар 2020. године 
Број 109 

 
У складу са чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  

седници одржаној 25. септембра 2020. године донела следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. КК Ртањ из Бољевца се дописом од 16. септембра 2020. године обратио захтевом за 
понављењем извлачења група, а као разлог навели су Одлуку УО КСС 212/2 од 02. 
јуна 2020. године те да није испоштована одлука о подели у територијалним групама. 
Комисија за такмичење је имала увид у допис КК Ртањ, допис којим се Комесар 
такмичења обратио клубу и нашла, да је Комесар поступио у складу са закључком 
клубова на самом састанку. 
Комесар је образложио разлоге и нашао за сходно да је регуларност такмичења у 
приоритетном интересу, као и да не постоји превелика разлика у километражама да 
су другачије подељене групе, поготову што се такмичење одвија у групама од по 7 
екипа. 
С` обзиром да се приступило извлачењу такмичарских бројева и да сви клубови 
приступили извлачењу, примедбе након састанка и након одређивања група не могу 
бити разлог поновног сазивања састанка и поновног извлачења. 
Од 14 клубова учесника у такмичењу, само се КК Ртањ из Бољевца обратио дописом и 
то након одржаног састанка. У истом положају су били сви клубови учесници 
такмичења и прихватили су поделу група, као и такмичарске бројеве. 
 
КТ КСС сматра да је довољно изјашњење Комесара такмичења и да је 
Комесар донео одлуку сублимирајући препоруке УО КСС из одлуке 212/2 од 
02. јуна 2020. године, уважавајући мишљење клубова на састанку и водећи 
рачуна о квалитету и регуларности такмичења. 

 
2. КК 021 из Новог Сада доставио је Комисији за такмичење решење из АПР-а о промени 

имена клуба. Клуб је Решење доставио 25. септембра 2020. године. 
КТ КСС у складу са чланом 13 Регистрационог правилника смтра да је промена имена 
клуба правно могућа и даје рок КК 021 из Новог Сада да достави: 

- Захтев о промени имена клуба, 
- Захтев и обавештење Комисији за издавање Дозволе за сезону о промени 

имена клуба и затражи промену Решења, као и да доставе евентуалне 
промене у односу на чињенично стање приликом добијања Дозволе за 
сезону, 

- Одлуку органа клуба о промени имена клуба, 
- Измене и допуне Статута клуба. 
 

КТ КСС овим закључком обавештава Комесара такмичења Прве женске лиге 
Србије (1.ЖЛС) о промени имена клуба КК 021 у ЖКК Војводина 021.  
ЕБР клуба, ПИБ и матични број остају исти, како је наведено и у Решењу 
АПР а од 16. септембра 2020. године. 

 



3. КТ КСС се дописом обратио КСВ од попуни упражњеног места у Првој мушкој 
регионалној лиги Група Север. 
КСВ је доставио Одлуку органа КСВ о попуни лиге са пратећом документацијом. 

 
КТ КСС донела је Одлуку у складу са предлогом КСВ о попуни лиге, те клуб 
који ће попунити Прву мушку регионалну лигу Север је Кошаркашки клуб 
Велика Кикинда. 

    
4. КТ КСС налаже РКС-има и Комесарима такмичења, који воде квалификације за 

Квалитетне лиге КСС одмах по окончању квалификација доставе имена екипа 
учесника, адресар и извештај о спроведеним квалификацијама, са обавезним бројем 
пријављених екипа за квалификације и резултатима свих утакмица. 
 

5. КТ КСС се дописом обратио КСВ о предлогу Комесара сениорских такмичења, као и 
Комесара МК такмичења КСС за КСВ. 
Предложени кандидати испуњавају све услове сходно одлуци УО КСС о 
критеријумима за избор Комесара. 
КСВ је доставио сву потребну документацију кандидата Александра Родића за 
Комесара сениорских такмичења, и Бојана Ненина за Комесара такмичења млађих 
категорија. 
 
КТ КСС предлог КСВ сматра основаним и прослеђује на усвајање Управном 
одбору КСС. 

 
6. КТ КСС сходно препоруци УО КСС са последњег састанка, налаже РКС Јужна Србија 

да достави предлог Комесара такмичења млађих категорија која се воде из РКС Јужна 
Србија. Рок за достављање предлога комесара је петак 02. октобар 2020. године. 
Одлуком УО КСС 440/2 од 17. августа 2020. године предложени кандидат РКС ЈС није 
добио сагласност УО КСС, а сходно наведеној одлуци РКС Западна Србија и РКС КСВ 
доставили су предлоге Комесара за такмичења у сезони 2020/2021. 

 
7. КТ КСС констатује да је септембарски прелазни рок одржан у складу са 

Регистрационим Правилником, Одлукама УО КСС и околностима у којима се нашла 
читава организација услед ванредних мера које су на снази. 
КТ КСС је утврдила чињенично стање и констатовала да је документација стизала на 
време, да је уредна и да је било могуће реализивати овако велики број 
пререгистрације играча. 
 

8. КТ КСС усвојила и објавила упутство за ванредни прелазни рок сениори/мк.  
 

9. КТ КСС констује да су сви клубови и службена лица националних лига извршила ПЦР 
тестирања, а помоћне судије серолошки тест. 
 

10. КТ КСС закључује да су поједини региони прилагодили Протокол организације 
утакмица степену такмичења које им је поверено уважавајући Протокол организације 
утакмица националних лига и препорука кризног штаба. 
 

11. Комисија за такмичење апелује на клубове и службена лица да подигну степен 
одговорности код свих учесника такмичења, да се придржавају мера и препорука 
Кризног штаба, а све у интересу заштите здравља спортиста и свих учесника 
такмичења. Једино одговорним приступом можемо помоћи свима, као и да се 
такмичење одвија у што бољим условима. 
 



12. КТ КСС је утврдила предлог листе службених лица за такмичарску сезону 2020/2021, 
а на основу предлога Комесара такмичења и Правилника о делегатима који је усвојио 
УО КСС и упутила на усвајање УО КСС. 

 
13. КТ КСС још једном подсећа РКС да доставе пресек дуговања клубова по првој рати 

чланарине, како би се иста евидентирала јер измирење прве рате је један од услова 
коришћења Венредног прелазног рока. 
 

14. Комисија за такмичење КСС усвојило је предлог судијске комисије КТ КСС: 
 

- Одобравају се сви захтеви РКС/комесара 1.МРЛ да користе по потреби 
такмичења судије са листе националних лига (2.МЛС, 1.ЖЛС и 2.ЖЛС) из 
свог РКС у сезони 2020/2021, 

- Одобравају се захтеви комесара 1.МРЛ да листа судија за такмичења 1.МРЛ 
и 2.МРЛ буде јединствена. При делегирању судија треба водити рачуна да 
без обзира на квалитет судије, само судија који има најмање звање 
„Регионални судија“ може да буде делегиран на утакмицу 1.МРЛ, 

- Утакмице од значаја у оквиру 1.МРЛ на којима ће бити делегиране и судије 
са листе националних лига (2.МЛС, 1.ЖЛС и 2.ЖЛС) биће делегиране тако 
да један судија буде са листе националних лига, а други судија са листе 
1.МРЛ. Делегирање двојице судија са листе националних лига на једну 
утакмицу 1.МРЛ је неприхватљиво, 

- Задужују се Регионални координатори за суђење да из свог РКС-а одреде 
по 6 судија са звањем „Национални судија“, који су уједно и кандидати за 
напредовање на листу судија националних лига (2.МЛС, 1.ЖЛС и 2.ЖЛС) 
сезона 2021/2022, најкасније до четвртка 24. септембра 2020. до 12,00 сати 
и ту листу доставе комесару 1.МРЛ и СК КТ КСС. Поред тога комесари 
1.МРЛ ће доставити попуњен образац са подацима судија из свог РКС (у 
прилогу овог дописа), комесару 2.МЛС/1.ЖЛС/2.ЖЛС, најкасније до 
понедељка 28. септембра 2020. године до 12,00 сати,  

- Циљ овакво сачињених листа и начина делегирања судија је вертикална 
проходност ради обезбеђивања пре свега адекватног квалитета суђења на 
свим нивоима такмичења, а истовремено омогућавање развоја младих 
судија којима би се обезбедио адекватан број утакмица у току сезоне са 
искуснијим и квалитетнијим колегама, при чему ће се водити рачуна и о 
висини путних трошкова колико год је то могуће, 

- Делегирање судија за утакмице 2.ЖЛС врши председник СК КТ КСС, 
- Лица која делегирају судије ће редовну комуникацију одржавати петком (8 

дана пред термин одигравања утакмица наредног кола 2.ЖЛС/1. МРЛ) и 
одредити судије са „међу-листа“ за коло за које треба делегирати судије  
укључујући и тежину утакмица, као и групу слободних судија за евентуалне 
замене, 

- Комесари 1.МРЛ треба да воде рачуна да не предлажу исте судије комесару 
2.ЖЛС за утакмице које се играју у периоду од две недеље (нпр. један исти 
судија да не суди истој екипи два пута за редом или једној истој екипи два 
пута за редом када је домаћин или гост, изузев у посебним случајевима), 

- Лица која делегирају судије ће се међусобно обавештавати  о делегирању 
судија за утакмице 2.ЖЛС/1.МРЛ али и о евентуалним заменама судија које 
уследе након „договора петком“ како би се обезбедили предуслови за 
несметано делегирање у складу са тачкама: 3, 5, 7 и 8 овог протокола. 

- Лица која делегирају судије ће се међусобно договарати о тежини 
утакмица свих такмичења и према потреби тежина утакмица квалитативно 
делегирати судије за свако такмичење, водећи једнако рачуна о потребама 
свих такмичења за које свих пет лица делегирају судије. 



КТ КСС апелује на клубове на разумевање и сарадњу, јер у овој 
такмичарској сезони могуће је да дође до одређених измена у формуларима, 
администрацији, одредбама, а све у складу са препорукама које добија КСС од 
надлежних органа. 

 
Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Одлуке доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Клубовима 
- А/а. 


