
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 14. Март 2023. године 
Број 25 

 
У складу са чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је нa eлектронској седници 
одржаној 14. Марта 2023. године донела следеће 
 

ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧКЕ 
 

1. ИМЕНОВАЊЕ КОМЕСАРА ЗА МИНИ КУП МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ 
- У периоду од 19. - 20. Март 2023. године у Нишу ће се одржати МИНИ КУП за 

пионирке, 
- Именује се Душан Васић, комесар МК КСС такмичења из РКСИС за комесара такмичења, 
- На поменутом такмичењу учествују Црвена звезда мтс, Арт Баскет, Краљево и  домаћа 

селекција Студент, 
- Налаже се Душану Васићу да спроведе такмичење по добијеној сатници, 
- Организатор МИНИ КУП-а за пионирке је КСС, 
- Комесар може користити расположива службена лица са региона, 
- Утакмице се играју по механици суђења (2ПО), 
- Након одржавања турнира комесар је дужан да достави образац за исплату 

службених лица (делегата, судија, помоћних судија и статистичара) са обавезним 
подацима. 

 
2. АПРИЛСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК 
- Термин редовног прелазног рока Април 2023, 18 - 19. Април 2023. Године. 

 
3. КОМЕСАРИ ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ТАКМИЧЕЊА 
- Рок за достављање предлога комесара за летња сениорска такмичења, понедељак 

27. март 2023. Године, 
- Рок за достављање предлога комесара за зимска сениорска такмичења  и МК такмичења 

је понедељак 08. мај 2023. Године. 
 

4. ФИНАЛНИ ТУРНИРИ МК КСС 
- Утврђује се текст конкурса за организацију финалних турнира МК КСС, по усвојеном 

календару такмичења. 
- Рок за пријаву на конкурс је понедељак 10. април 2023. Године. 

 
5. СУДИЈСКА КОМИСИЈА КСС 
- На предлог в.д. председника СК КСС предлаже се именовање регионалних стручних 

сарадника СК КСС за рад и едукацију са младим судијама, а по програму СК КСС: РКС 
КСВ - Дејан Димитријевић, РКС КСБ Звездан Јанковић, РКС ЦС Синиша 
Јовановић, РКС ЗС Јовица Пеулић, РКС ИС Стефан Здравковић и РКС ЈС 
Михајло Глигоријевић. 

- Регионални стручни сарадници имају право на хонорар у износу од 15.000,00 динара, 
шест месеци у току године, који исплаћује КСС. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

- Стручни сарадници су у oбавези да достављају месечне извештаје о раду, као и 
годишњи извештај. 

- Налаже се администратору КТ КСС да достави биографије предложених кандидата. 
 

6. КОМЕСАРИ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ТАКМИЧЕЊА 

 

- Налаже се комесарима такмичења да још једном обавесте клубове о техничким 
нормативима и условима играња у непосредно вишем нивоу  такмичења, 

- Налаже се центрима за вођење такмичења и комесарима такмичења у такмичарској 
сезони 2023/2024, да одмах и без одлагања, након именовања, утврде услове у салама 
у којима ће се одржавати такмичење у такмичарској сезони 2023/2024 и о томе доставе 
извештај, а најкасније до 15. јуна 2023.године, 

- Обавезују се комесари сениорских такмичења која се воде из канцеларија РКС, да по 
завршетку такмичења доставе, ажуриране завршне табеле, а на основу спортских 
резултата, 

- Налаже се комесарима такмичења да одмах по завршетку такмичења доставе посебан 
извештај у коме ће навести утакмице  које су регистроване службеним резултатом, као 
и да наведу разлоге регистације истих. 
 

7. ПРЕЛАЗНИ РОК СЕПТЕМБАР 2023 
 

- Утврђује се предлог одржавања редовног прелазног рока Септембар 2023, и то 
понедељак 21.08. - петак 01.09.2023. године. 

- Почетак и крај редовног прелазног рока Септембар 2023, (понедељак 21.08. -  петак 
01.09.2023.), усаглашен je са терминима за објаву првостепених и другостепених 
одлуке, за клубове међународне регионалне лиге, са почетком квалификација за млађе 
катагорије у такмичењу Квалитетних лига КСС и Квалитетних лига РКС. 

- Након утврђивања предлога, исти проследити РКС у на изјашњавање. 
 
 
Комисија за такмичење КСС,  
Бранко Лозанов - Председник 
 
Кошаркашки савез Србије 
Душан Пројовић - Потпредседник за такмичења 
 


