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Београд, 16. Јануар 2018. године 
 

У складу са Законом о спорту РС,  чл. 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на 
састанку одржаном 10.11.2017. године и 11.01.2018. донела следеће  
 

З   А   К   Љ   У    Ч    К    Е 
 

1. Рок за уплату друге рате годишње чланарине клубова је 09.02.2018. године. 
Секретаријати КСС и РКС су дужни да одмах о томе обавесте клубове и доставе им рачуне 
за плаћање. 
 

2. Плеј оф 2.ЖЛС у сезони 2017/2018 је од посебне важности, сходно новом Правилнику о 
такмичењу и измени начина играња у женској сениорској конкуренцији од сезоне 
2018/2019. Плеј оф у сезони 2017/2018 се игра сходно упутсту КТ КСС (документ у 
прилогу). Комесар Плеј офа 2.ЖЛС је Бошко Бугарчић. 
 

3. Од такмичарске сезоне 2018/2019 сходно новом Павилнику о такмичењу, клубови ће бити 
у обавези да приликом пријаве за такмичење изврше уплату прве рате чланарине, као 
услов да се пријава за такмичење узме у разматрање. 
 

4. Налаже се комесарима такмичења на састанцима клубова у полусезони упознају клубове 
са одређеним изменама Правилника о такмичењу и Регистрационог правилника који су 
усклађени са Законом о спорту РС и усвојени на Скупштини КСС 22.12.2018. године. 
Комесари су посебно одговорни да клубовима укажу на измене у Правилнику о 
такмичењу. 
 

5. На предлог председника КТ КСС Бранка Лозанова, да се уместо Слободана Орцевића за 
члана судијске комисије задуженог за помоћне судије именује Срђан Стојановић, 
наложено је  председнику Судијске комисије КСС Миодрагу Личини да одмах обави 
разговор са чланом судијске комисије задуженог за помоћне судије Орцевићем о његовом 
даљем ангажовању и евентуалној замени члана судијске комисије, и достави предлог КТ 
КСС. 
 

6. Налаже се комесарима такмичења да обавесте клубове да ће се од такмичарске сезоне 
2018/2019 издавати дозволе за сезону, сходно Правилнику о такмичењу КСС и Законом о 
спорту. 
 

7. КТ КСС предлаже УО КСС да се накнада за путне трошкове повећа са 15,00 на 20,00 РСД. 
 

8. Констатовано је да су сви комесари доставили извештаје са полусезоне и да у циљу 
јавности у раду и транспаретности  исти се објаве на сајту такмичења. 
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9. Налаже се комесару 1.МРЛ Запад Милошу Петронијевићу да примењује Пропозиције 
такмичења које дефинишу рок за измирење дуговања и да му није потребна никаква 
сагласност КТ КСС за примену Пропозиција такмичења, те да самосталност у раду 
представља и сам квалитет и ауторитет комесара који води такмичење. 
 

10. Налаже се комесарима такмичењима да у својим саопштењима обавесте клубове да исти 
по завршетку сезоне могу у писаној форми доставити предлоге и сугестије у циљу 
унапређења такмичења. 
 

11. Налаже се комесарима такмичења 1.ЖЛС/2.МЛС да пренесу клубовима информацију да ће 
се статистика сениорских лига водити по новом програму и да су дужни да пошаљу 
статистичаре на едукацију која ће се одржати 08.02.2018. у Нишу и 09.02.2018. у 
Београду. 
 

12. Рок за измирење годишње чланарине службених лица за такмичарску сезону 2018/2019 је 
понедељак 03.12.2018. године. 
 

13. На лични захтев, због именовања на фукцију председника КСБ и члана УО КСС, престаје 
чланство у Комисији за такмичење КСС, Бошку Аџићу. 
 

14. Налаже се РКС да приликом предлога комесара воде рачуна о потребном звању које је 
неопходно за обављање ове функције а сходно Закону о спорту. 
 

15. Налаже се РКС да у сарадњи са комесарима такмичења да што пре испитају могућност 
вођења електронског записника на лигама, како би примена таквог начина вођења 
записника била применљива од сезоне 2018/2019. 
 

16. Налаже се комесарима МК КСС, који воде квалификације за попуну јединствених 
квалитетних лига КСС да унапред обавесте клубове учеснике да ће се примењивати 
одредбе Пропозиција о заказивању утакмица млађих категорија викендом, а у складу са 
препоруком Министарства просвете и Министарства омладине и спорта. 
 

17. Примећено је да поједини комесари нису на најбољи начин анимирали клубове са свог 
РКС-а и приступили организацији првог степена КУП-а КСС. Имали смо јако мали број 
пријављених екипа у првом степену КУП-а КСС. Слаб одзив екипа може да представља и 
недостатак ауторитета комесара пред клубовима у такмичењу које је најважније за КСС. 

 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 

БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

       

Доставити: 
- Клубовима; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима 
- А/а. 

 


