
Записник са састанка клубова 1.ЖРЛ ЈУГ2  и Комесара Такмичења, 

Одржан 15.9.2022.године, амфитеатар Машинског факултета у Нишу 

 

Присутни: 

Генерални секретар : Александар Јоцић 

Комесар 1.ЖРЛ Југ2 : Игор Ђорђевић 

Дневни ред: 

1. Евиденција присутности представника клубова 
2. Упознавање са Пропозицијама такмичења и Усвајање календара такмичења,  
3. Извлачење такмичарских бројева  
4. Евиденција учешћа у КУП такмичењу 
5. Упознавање са пропозицијама за КУП такмичење 
6. Разно 

 

  

 На почетку састанка присутне је поздравио Комесар Такмичења, пожелео клубовима успешну 

сезону и добру сарадњу.  Комесар је отворио састанак и прочитао још једном Дневни ред. 

1. Извршена је евиденција представника клубова и утврђено да су  следећи представници 

клубова такмичара 1.ЖРЛ ЈУГ2 присутни. То су: 

ЖКК Гимназијалац (Пирот), КК Империјум баскет (Лесковац), КК Пробаскет 2020 

(Пирот), КК СУ Паланка 2021; 

Одсутни су: ЖКК Трстеник (Трстеник), ОКК Багдала (Крушевац), КК Хајдук Вељко 

(Неготин); 

2. Комесар је упознао такмичаре са Пропозицијама такмичења 1.ЖРЛ ЈУГ2. 

 

 Утакмице се играју према утврђеном Календару такмичења, у времену које одреди клуб 

домаћин. Клуб домаћин је дужан да 10 дана пре кола по Календару такмичења обавести Комесара о 

термину утакмице (дан и сат), као и спортском објекту где се игра утакмица. Почетак утакмице се 

може заказати: - Суботом од 13,00 до 21,00 часова, или; - Недељом од 12,00 часова до 20,00 часова, 

или; - Петком од 17,00 до 21,00 часова, или; - Радним даном у току недеље (Уторак, Среда, ако је 

тако одређено Календаром такмичења) од 17,00 до 21,00 часова. - Утакмица се може заказати и 

другим данима током недеље и у другој сатници него што је наведено, али уз сагласност обе екипе и 

са одобрењем Комесара. 

 Листу судија усваја Управни одбор КСС, на предлог Комисије за такмичење КСС. Делегирање 

судија за утакмице врши Комесар. Клубови не могу да траже изузеће судије. Утакмицу суде двоје 

судија. Помоћне судије за утакмицу делегира надлежна територијална судијска организација, осим у 

случајевима када их одређује Комесар. 

 Клубови су дужни да пре почетка такмичења обавесте Комесара о спортском објекту (терену) 

на ком ће играти утакмице као домаћини. Клуб може током такмичења због оправданих разлога 

променити спортски објекат (главни или резервни) за одигравање утакмица, о чему ће се обавестити 

Комесар без одлагања. Организатор (домаћин) утакмице не може да тражи одлагање редовне 

утакмице или промену домаћинства због заузетости сале (сајам, изложба и сличне манифестације) 

већ мора да одигра утакмицу у најближем месту где има одговарајући одобрени спортски објекат. 

 

 Пропозиције Такмичења и Календар Такмичења 1.ЖРЛ Југ2 усвојени су једногласно од стране 

присутних. 



 

3. Приступило се извлачењу такмичарски бројева. Представници клубова из Пирота су 

затражили да добију такмичарске бројеве који би омогућили да не играју своје утакмице 

истог викенда као домаћини због смањеног броја термина у хали. Присутни су то 

прихватили, тако да је ЖКК Гимназијалац добио број 1, а КК Пробаскет 2020 број 5. 

Присутни представници су извукли своје такмичарске бројеве, а за клубове који нису 

присутни, бројеве је извукао Комесар МК Такмичења Д. Васић. Бројеви су у Табели. 

Комесар је задужен да у најкраћем року достави распоред такмичења за целокупно 

првенство. Присутни су обавештени да најбоље две екипе из 1.ЖРЛ Југ1 и Југ2 играју 

Плејоф како би се дошло до екипе која се пласира у 2.ЖЛС. 

 

1. ЖКК ГИМНАЗИЈАЛАЦ Пирот 

2. слободан  

3. КК ИМПЕРИЈУМ БАСКЕТ Лесковац 

4. ЖКК ТРСТЕНИК  Трстеник 

5. КК ПРОБАСКЕТ 2020 Пирот 

6. КК ХАЈДУК ВЕЉКО Неготин 

7. ОКК БАГДАЛА Крушевац 

8. КК СУ ПАЛАНКА 2021  Смедеревска Паланка 

 

КАЛЕНДАР  И  РАСПОРЕД  ТАКМИЧЕЊА: 
 

1. коло 15/16.10.  1:8 2:7 3:6 4:5 

2. коло 22/23.10.  8:5 6:4 7:3 1:2 

3. коло 29/30.10.  2:8 3:1 4:7 5:6 

4. коло 05/06.11.  8:6 7:5 1:4 2:3 

5. коло 12/13.11.  3:8 4:2 5:1 6:7 

6. коло 19/20.11.   8:7 1:6 2:5 3:4 

7. коло 26/27.11.  4:8 5:3 6:2 7:1 

8. коло 03/04.12.  8:1 7:2 6:3 5:4 

9. коло 10/11.12.  5:8 4:6 3:7 2.1 

10. коло 04/05.12.  8:2 1:3 7:4 6:5 

11. коло 04/05.02.2023.  6:8 5:7 4:1 3:2 

12. коло 11/12.02.  8:3 2:4 1:5 7:6 

13. коло 18/19.02.  7:8 6:1 5:2 4:3 

14. коло 25/26.02.  8:4 3:5 2:6 1:7 

  

 



  

 Таксе службених лица по Одлуци УО КСС бр.593/2 : судија – 2000,00 дин; делегат – 1500,00 

дин; помоћни судија – 1000,00 дин. 

 Путни трошкови се обрачунавају према званичном ДАЉИНАРУ и износе 25 динара по 

пређеном километру,  плус путарине. Службена лица немају право на дневницу. 

 

4. Присутне екипе нису заинтересоване за учешће у КУП Такмичењу у сезони 2022/23. 

5. Није било потребе. 

6. Представник КК Пробаскет прокоментарисао је како очекује фер и поштено суђење на 

утакмицама лиге. Сматра да не треба да се шаљу недовољно искусне судије да суде 

утакмице 1.ЖРЛ Југ2. Комесар је одговорио да се са судијама ради на нивоу СК КСС и 

да на Листи судија нема неискусних јер су сви прошли суђење макар 2 сезоне у МК 

Такмичењима. Такође, рекао је да увек води рачуна да утакмице од значаја суди бар 

један судија са Листе 1.МРЛ. Представник КК СУ Паланка прокоментарисао је да би 

због њихове удаљености требало да се користе судије са Листа РКСЦС као и прошле 

сезоне, што је Комесар прихватио и обећао да ће упутити допис ТК КСС да одобри 

коришћење судија из РКСЦС. 

Комесар је обавестио присутне да је пре састанка на мејл РКСИС стигао допис 

Предрага Станошевића из КК Систем 2000 из Смедеревске Паланке. Допис је прочитан 

присутнима. У њему се помиње како ће представници КК Систем 2000 пратити 

Такмичење 1.ЖРЛ Југ2 , снимати и обавештавати органе КСС о евентуалним 

пропустима Комесара Такмичења и КК СУ Паланка 2021. Комесар је присутнима рекао 

да му је драго што се лига прати и од клубова који не учествују јер то значи да смо 

поставили стандарде које не могу сви да испрате и самим тим се квалификују за 

Такмичење 1.ЖРЛ Југ2 па могу само да прате и гледају. Обећао је да ће наставити са 

позитивним вођењем лиге без обзира на било какве инсинуације и подметања која би 

могла да се догоде. 

 

 Комесар Такмичења је упознао присутне са Протоколом организације утакмица у ванредним 

околностима. Сви учесници у организацији и спровођењу утакмица дужни су да се придржавају свих 

прописаних мера Владе Републике Србије. 

 

 

 

 

У Нишу, 15.9.2022.        Комесар Такмичења 

           

          Ђорђевић Игор 

 

 

 

 

  


	КАЛЕНДАР  И  РАСПОРЕД  ТАКМИЧЕЊА:

