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1.  ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ:
 На састанку клубова 1МРЛ Исток, који је одржан у среду 20. септембра, присуствовало је 10 од 14

клубова учесника. Састанку је присуствоао и потпредседник КСС-а, г-дин Душан Пројовић. 
Комесар  такмичења  је  упознао  представнике  клубова  са  променама  и  допунама  тумачења
појединих чланова Пропозиција, као и са најзначајнијим променама ФИБА Правила игре. Такође,
клубови су упознати са новим одредбама Закона о спорту.
Велика полемика је вођена око члана 57. Пропозиција такмичења, где су представници појединих
клубова нагласили да се клубови финансирају од стране локалних самоуправа, и да та средства
нису редовна (посебно на почетку другог дела првенства), и у том смислу морамо бити обазриви
јер су последице овог члана драстичне.
Састанак клубова 1МРЛ Исток на полусезони одржан је у суботу 20. јануара 2018. године. На
састанку су били присутни представници само 3 (три) клуба учесника лиге. Остале екипе су путем
имејла, због организационих и финансијских разлога, најавиле недолазак.
Комесар такмичења је присутне представнике клубова упознао са новим одредбама Правилника о
такмичењу, који је усвојен у децембру 2017. године и који сада представља један доста детаљнији
и обимнији документ. Такође, представници клубова су упознати са свим одлукама и закључцима
које је КТ КСС-а донела на састанку одржаном на полусезони. Представници клубова, који нису
присуствовали састанку на полусезони, су добили све ове информације током наше међусобне
комуникације око доласка на састанак.
Присутни представници клубова (КК Прокупље, КК Морава, КК Југбаскет) су највећи део састанка
водили полемику око, по њиховим тврдњама, нерегуларности лиге. Наиме, они сматрају да су на
исход појединих утакмица судије својим одлукама директно утицале и изразили су незадовољство
делегирањем појединих судија на својим утакмицама. Нагласио сам им да по чл. 22 Пропозиција
такмичења клубови не могу да траже изузеће службених лица, да је Судијска комисија КСС једина
надлежна да креира листу судија и преко својих представника на РКСИС и РКСЈС врши контролу
суђења. Такође, обавестио сам присутне представнике да сам, по њима спорне четири утакмице,
проследио Судијској комисији КСС-а на експертизу.   

 Лиценцирање екипа и тренера обављено је на време и без икаквих проблема – више од половине
клубова је лиценцирање завршило пре почетка састанка и ту непознаница за клубове није било.
/

 Тестирање службених лица (судија и делегата) је одржано 24. септембра у Нишу. Спроведено је
од стране регионалних повереника Радојковић Мирослава и Стојановић Александра. Стручни део
тестирања реализовао је председник Судијске комисије КСС-а, г-дин Мирослав Личина.
Од  позваних  20  судија,  њих  16  је  успешно  положило  тестирање.  Након  поновног  тестирања,
одржаног  након  4.  одиграног  кола,  листа  судија  је  комплетирана.  Сви  позвани  делегати  су
успешно положили тестове Правила игре и Пропозиција такмичења. 
Тест физичке припремљености судија на полусезони одржан је у недељу 21. јануара 2018. год. у
Лесковцу. Тестирање је спроведено од стране регионалних координатора за суђење. Од двадесет
позваних судија, њих 15 је успешно положило тестирање, њих 2 су оправдано одсуствовали док је
3 судија пало на тесту физичке спреме. 
На семинару су  се  комесари 1МРЛ Исток и 2ЖЛС Југ осврнули на протекли део сезоне, из угла
службених лица. Такође, представник СК КСС-а, г-дин Маринко Голубовић, је одржао предавање
на тему „Принципи контроле суђења“. Сва службена лица су успешно урадила видео-тест.
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2.  ТАКМИЧЕЊЕ:
 Владало је велико интересовање клубова за почетак и сам ток лиге јер је велики број клубова

исказао интересовање за пласман у виши ранг, па је самим тим и такмичарски значај био велики.
Клубови су се показали као врло добри организатори утакмица, па већих проблема није ни било. 
Од седам стављених примедби на суђење од стране клубова, након утакмица, само је једна била
основана и судија је кажњен негативном оценом. Поједини клубови су упутили захтев да дискове
са 4 утакмица проследим Судијској комисији на експертизу, што сам и учинио.
Након одиграног 8. кола, добио сам отворено писмо од стране екипе КК Морава из Владичиног
Хана, у којем су они дали осврт на поједине ситуације са утакмице и догађаје везане за до тада
одигране утакмице у лиги. Сматрам да као Комесар са клубовима треба да комуницирам једино о
питањима везаним за организацију утакмица. 
У другом делу сезоне, борба за прво место је изгубила примат у односу на борбу клубова из доњег
дела табеле да побегну из зоне испадања. Ту се до последњег кола водила битка око пласмана за
последња два места на табели. 
Од пет стављених примедби на суђење у другом делу сезоне од стране клубова, након утакмица,
само је једна била оправдана, по мишљењу делегата, и судије су кажњене негативном оценом.
Видео-контролори  СК  КСС-а  су  погледали  утакмице  из  првог  дела  сезоне,  које  су  клубови
акцентовали као спорне, оценили суђење позитивним оценом на све 4 утакмице и нагаласили да
судије нису утицале на крајњи исход утакмица.
Судијска комисија КСС-а, је на полусезони, усвојила предлог РКСИС-а о увођењу контроле суђења
на утакмицама 1МРЛ Исток у другом делу сезоне, а све с циљем едукације судија, праћења и
унапређења младих судија као и регуларности такмичења. У сваком колу, на предлог Комесара и
сагласност регионалног координатора, праћене су утакмице „видео-контролом“ или „контролом на
лицу места“. Праћене су 2,3 утакмице по колу, зависно од потребе и све су оцењене позитивним
оценама од стране контролора СК КСС-а.
Такође, на полусезони је отворен званичан Јутјуб канал РКСИС-а, на коме су додате све утакмице
1МРЛ Исток из сезоне 2017/2018. Потреба за канал се показала оправданом, јер у само једној
полусезони канал има 8843+ прегледа и преко 1400 сати гледања утакмица.

 На територији 1МРЛ Исток, постоји проблем у појединим срединама око тумачења ПУ везаним за
пријављивање утакмица по Закону о спорту
/

 Све утакмице су одигране у салама које испуњавају услове по Пропозицијама 1МРЛ Исток. Највећи
проблем представља чињеница да се половина сала викендом не греје (углавном су то школске
сале или балон-сале које је немогуће загрејати). Примедбе клубова по овом питању није било.
/

 Финансијска дисциплина  - након неколико сезона, сви клубови су приликом пријаве за такмичење
у августу месецу, измириле сва дуговања по питању чланарина и казни према КСС-у. Такође, само
једна екипа није измирила прву рату чланарине за текућу сезону. Казне из такмичења и таксе
службених лица клубови измирују редовно.
Због проблема око финансирања клубова, од стране локалних самоуправа, дошло је до проблема
око измирењи казни из такмичења у датим роковима. Таксе службених лица клубови су измирили
редовно у прописаним роковима.

 Дисциплина на терену – на 91 одиграних утакмица, досуђено је 54 ТГ, 2 ДГ и била је само једна
пријава службених лица на понашање играча након утакмице. Сматрам ово великим успехом, јер
је просек у односу на претходне сезоне спуштен. Само на једној утакмици се десила ситуација које
је могла довести до туче, и њу су судије правилно решиле.
На 180 одиграних утакмица, досуђено је 105 ТГ, 4 ДГ и поднето је 5 пријава од стране службених
лица на понашање играча након утакмице. Сматрам да овај број ТГ може бити мањи јер су, у
појединим срединама, исти играчи/тренери виновници неспортског понашања.

       



3. КОНАЧНА ТАБЕЛА – 1МРЛ Исток - сезона 2017/2018:

1.  Ртањ  Бољевац 26 23 3 2158:1752 49
2.  Бор РТБ  Бор 26 17 9 2169:2042 43
3.  Јуниор  Ниш 26 16 10 2181:2106 42
4.  Ниш  Ниш 26 15 11 2142:1986 41
5.  Прокупље  Прокупље 26 16 10 2071:1976 41 (-1)
6.  Морава  Владичин Хан 26 15 11 2003:2013 41
7.  Радник  Сурдулица 26 14 12 1816:1805 39 (-1)
8.  Јабланица  Медвеђа 26 13 13 1930:1964 39
9.  Димитровград  Димитровград 26 13 13 1997:1897 39

10.  Сокобања  Сокобања 26 12 14 2054:2051 38
11.  Јастребац  Алексинац 26 11 15 1907:1952 37
12.  ЈУГБАСКЕТ Врање 26 9 17 1880:2085 35
13.  Младост Весна  Бела Паланка 26 4 22 1803:2149 30
14.  Радан  Лебане 26 4 22 1743:2076 30

Пласман екипа са истим бројем бодова одређен према Правилима игре ФИБА.
На основу члана 9. Правилника о такмичењу КСС пласман у виши ранг: ДРУГУ МУШКУ ЛИГУ СРБИЈЕ  
остварила је екипа : КК РТАЊ Бољевац.
На основу члана 9. Правилника о такмичењу КСС, статус члана ПРВЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ Србије, 
на основу пласмана у Такмичарској сезони 2017/2018, изгубиле су екипе 
КК РАДАН Лебане и КК МЛАДОСТ ВЕСНА Бела Паланка. На основу члана 9. Правилника о 
такмичењу КСС  и Саопштења 27, прелазе у нижи ранг: ДРУГУ МУШКУ РЕГИОНАЛНУ ЛИГУ Србије.

Примедбе на изречене казне - НЕМА

РБ КЛУБ ТГ ДГ Пријаве Организација
осталоИграч Тренер Играч Тренер Играч Сл.лица

1.  Ртањ  Бољевац 3 4
2.  Прокупље  Прокупље 11 6 1 3 (чл.39)
3.  Морава  Владичин Хан 1 2
4.  Јуниор  Ниш 4 3 1
5.  Радник  Сурдулица 7 3 3
6.  Бор РТБ  Бор 6 5 1 1 (чл.39)
7.  Јабланица  Медвеђа 5 1
8.  Сокобања  Сокобања 3 2 1
9.  Ниш  Ниш 5 4

10.  Димитровград  Димитровград 6 1
11.  ЈУГБАСКЕТ  Врање 8 1 1 5 (чл.39)
12.  Радан Лебане 3 1
13.  Јастребац  Алексинац 2 4 1
14.  Младост Весна  Бела Паланка 4 2

УКУПНО 66 39 4 5

На листи делегата било је 12 спортских радника од којих су неки по одлуци Судијске комисије
обављали и дужност контролора. Листа, по мом мишљењу, броји оптималан број имена. Сви делегати
са  листе  су  искусни кошаркашки радници,  са  вишегодишњим стажом на  листи  1МРЛ Исток.  Своје
обавезе извршавају на време и дужности професионално, у складу са Пропозицијама такмичења.
4. СТЕПЕН АНГАЖОВАНОСТИ ДЕЛЕГАТА:

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕЛЕГИРАЊЕ ОТКАЗ/ПОВЛ ЗАМЕНА УКУПНО ПРОСЕК
ОЦЕНА

1. Милосављевић Небојша 18 18 3.71
2. Глигоријевић Михајло 18 /1 17 3.82
3. Миловановић Ивана 17 /1 1 17 3.53
4. Плоскић Владимир 17 17 3.65
5. Вуловић Милован 16 1 17 3.66
6. Стефановић Милица 17 1/ 16 3.73
7. Марковић Зоран 13 13 3.96
8. Николић Срђан 14 14 3.77
9. Динуловић Драгана 14 1/ 13 3.85

10. Милутиновић Влада 13 1/ 12 3.79
11. Лазовић Иван 12 1 13 3.79
12. Ћирић Драган 13 13 3.96

УКУПНО 182 3/2 3 180 3.77



      Листу судија чине 20 имена, од којих су 3 нова на листи. Комплетну листу судија сам добио тек
након поновног тестирања. У периоду између два тестирања, док листа није била комплетна, а због
повреда и пословних обавеза више судија је отказало утакмице, делегирао сам као замене двојицу
судија са листе 2МЛС.

Могу слободно да констатујем, да смо након неколико сезона, коначно добили квалитетне нове
судије на листи, што се и види кроз њихов темпо делегирања. Судије на листи, се максимално труде да
свој посао обаве професионално, али лично сматрам да ту има простора да се тај ниво још више
подигне. Посебно се то односи на вид и начин комуникације са клубовима, тренерима и играчима у
току утакмице.

У другом делу сезоне имао сам листу од 15 судија на располагању. Након поновног тестирања
листи  је  додато  још  једно  име.  Један  од  проблема  приликом  делегирања  службених  лица  је
неадекватна пропорција између броја судија и броја клубова са оба региона. Већи део сезоне сам имао
на располагању само 4 судија са РКСЈС-а. 

Недовољан број судија на листи и константно делегирање на три лиге (2МРЛ Исток, 2ЖЛС Југ),
ствара  код  службених  лица  велику  дозу  летаргије  према  лиги,  утакмицама,  клубовима.  Оцене  не
показују реалну ситуацију са терена, посебно код судија „староседеоца“ на листи.

Увођење система контрола утакмица је показао једну дозу позитивног ефекта на службена лица,
посебно код млађих колега.   

5. СТЕПЕН АНГАЖОВАНОСТИ СУДИЈА:

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕЛЕГИРАН ОТК/ПВ ЗАМЕНА УКУПНО ОЦЕНА 
ДЕЛЕГАТА

ОСТАЛО

Првa  група:
1. Васић Душан 28 1/1 1 27 3.98
2. Маринковић Александар 26 1/ 25 4.12
3. Цветковић Владица 22 /1 21 3.90 казна
4. Стојановић Марко 26 1 27 3.72
5. Павловић Иван 23 23 3.50 .
6. Ристић Тијана 23 1/ 22 3.57 казна
7. Закић Стеван 20 1/ 19 3.79 откази
8. Ђорђевић Александар 22 1/ 21 3.66 казна
9. Марковић Данко 6 6 3.67 тестирања

Кречковић Милан 1 1 2.5 2МЛС
Ђорђевић Владимир 1 1 3 2МЛС

Друга група:
10. Милетић Милош 21 1 22 3.55
11. Суботић Немања 19 1/1 17 3.71 Казна
12. Пиљевић Александра 17 17 3.76
13. Ристић Анита 7 7 3.50 тестирање
14. Стаменковић Михајло 18 18 3.44
15. Даниловић Ђорђе 6 6 3.25 тестирања
16. Јевтић Милош 5 5 3.40 тестирања
17 Живковић Александар 16 16 3.75 тестирање

НОВИ на листи:
18. Милошевић Саша 22 22 3.77
19. Стаменковић Милош 16 16 3.81 тестирање
20. Станковић Жарко 21 1/ 1 21 3.71 повреда

УКУПНО 364 7/3 6 360 3.59

6. ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА:
 Услови за рад комесара, техничка подршка и сарадници у канцеларији РКСИС у Нишу су одлични

и на највишем могућем нивоу  
 Медијско  покривање  лиге  –  је  редовно,  локалног  карактера.  РКСИС  има  свој  сајт  који  се

благовремено  и  редовно  ажурира  неопходним  информацијама  и  Саопштењима,  везаним  за
такмичење.

 Визија унапређења вођења такмичења – клубови требају  снимке са утакмица да шаљу путем
мејла, као на 2МЛС; да се отвори нпр. Јутјуб канал лиге, на коме би се утакмице додавале одмах у
недељи након одиграног кола. Транспарентност лиге би нагло скочила, а узевши у обзир да би
клубови и службена лица знала да су утакмице јавно доступне, ниво професионалности код свих
би се подигао
Отварање званичног Јутјуб канала лиге, оправдало је све горе наведене претпоставке. Највећи
проблем представља чињеница да већина клубова и даље шаље снимке утакмица ЦД-ом.
 



 Које новине треба увести у такмичењу – видео контролу утакмица од стране контролора Судијске
комисије КТКСС, у сваком колу, уз консултације са Комесаром
На предлог РКСИС-а, и сагласност СК КСС-а, на полусезони је уведен систем контроле утакмица.
Потребно је укинути оцењивање судија од стране делегата на 1МРЛ Исток и то препустити само
контролорима СК КСС-а. Евентуално, расписати позив да се повећа број контролора на лиги, са
адекватним квалификацијама, како би покривеност лиге била максимална. 

 Остала запажања - сарадња са клубовима, по питању свих аспеката такмичења, је била на високом,
завидном нивоу и на том нивоу остала до краја сезоне.

 Листа делегата – мора постојати флексибилнија али константна проходност делегата,  како ка
вишим тако и ка нижим лигама

 Листа судија – судије са листе 1МРЛ Исток не би требало да суде утакмице 2МРЛ Исток, јер се то
негативно одражава на њихов однос према лиги/утакмицама

 Навести шта су клубови све добили у току такмичења – КСС је и ове сезоне обезбедио лопте за
све клубове учеснике лиге

 Одредити време уплате казни – клубови се труде, и у томе успевају, да максимално испоштују
рокове плаћања казни. Само у 3 случаја, али у договору са Комесаром, рок за плаћање казни је
пробијен али је договор испоштован.
У другом делу сезоне долази до кашњења приликом измирења казни из такмичења, код појединих
клубова.  Разлог  томе  је  раскорак  који  постоји  између  периода  трајања  лиге  и  финансирања
спортских клубова од стране локалних самоуправа.

 Разумевање за кога – поједини клубови имају проблем приликом плаћања казни из такмичења јер
та средства не могу да правдају код локалних самоуправа. 

 Наплата чланарине – /
 Исплата  службених  лица  –  само  на  две  утакмице,  службена  лица  нису  исплаћена  за  време

утакмице, али јесу у прописаном року.
Дошло је до повећања броја утакмица које се нису исплаћивале на дан одигравања,  али сви
рокови прописани Пропозицијама такмичења су испоштовани.

 Чланарина службених лица – сва службена лица су измирила чланарину према КСС-у у датом року
 Ванредни прелазни рок  – активности везане за ВПР је било скоро након сваког кола. Само две

екипе нису оствариле ниједан прелазак. Од укупно 39 додавања/скидања са лиценци, 24 су биле
ВПР.

 Тренерске лиценце – без икаквих проблема и примедби

Суспендовани клубови на основу договања из такмичења: 

РБ НАЗИВ КЛУБА ЕВ. БР. ДУГОВАЊЕ - ОСНОВ
КАЗНА

НАПЛАЋЕНО - ОСНОВ
КАЗНА

1.  Ртањ  Бољевац 07285 35.000 9.000

2.  Прокупље  Прокупље 08135 71.000 48.000

3.  Морава  Владичин Хан 08062 9.000 9.000

4.  Јуниор  Ниш 07503 25.000 25.000

5.  Радник  Сурдулица 08266 37.000 12.000

6.  Бор РТБ  Бор 07056 51.000 14.000

7.  Јабланица  Медвеђа 08258 9.000 5.000

8.  Сокобања  Сокобања 07027 14.000 14.000

9.  Ниш  Ниш 07346 26.000 26.000

10.  Димитровград  Димитровград 07282 10.000 10.000

11.  ЈУГБАСКЕТ  Врање 08026 37.000 33.000

12.  Радан Лебане 08256 7.000 7.000

13.  Јастребац  Алексинац 07023 37.000 14.000

14.  Младост Весна  Бела Паланка 07273 12.000 12.000
УКУПНО: 380.000 238.000



Укупни трошкови службених лица по екипама и просек по утакмици:

РБ НАЗИВ КЛУБА БР. УТАКМИЦА УКУПНО ПРОСЕК

1.  Ртањ  Бољевац 12 218.950 18.246

2.  Прокупље  Прокупље 13 207.360 15.950

3.  Морава  Владичин Хан 13 215.860 16.605

4.  Јуниор  Ниш 13 192.330 14.795

5.  Радник  Сурдулица 13 207.830 15.987

6.  Бор РТБ  Бор 12 207.840 17.320

7.  Јабланица  Медвеђа 13 213.800 16.446

8.  Сокобања  Сокобања 13 211.990 16.307

9.  Ниш  Ниш 13 190.850 14.680

10.  Димитровград  Димитровград 13 223.280 17.175

11.  ЈУГБАСКЕТ  Врање 13 222.300 17.100

12.  Радан Лебане 13 206.550 15.888

13.  Јастребац  Алексинац 13 206.290 15.868

14.  Младост Весна  Бела Паланка 13 209.230 16.095

УКУПНО: 180 2.934.460 16.302

ПРИМЕДБЕ/ПРЕДЛОГ ПРОПОЗИЦИЈА ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ :

ЧЛАН 19.
Тренер, службени представник и други чланови екипе немају право да током утакмице комуницирају са делегатом

и судијама. Они су овлашћени једино да пре утакмице ставе евентуалне примедбе само на организацију утакмице.
Делегат је дужан да ове примедбе обавезно констатује у свом извештају.

Тренер и помоћни тренер је једини представник екипе који може комуницирати са помоћним судијама за време
игре према Правилима игре.

Тренер може у току утакмице да стави примедбу на рад и објективност помоћних судија и то делегату утакмице,
који о томе обавештава првог судију.

Све примедбе које сам добио од стране клубова се односе на суђење. Сматрам да оценом суђења треба да се
бави надлежни орган КТ КСС-а. Зато бих у означеном делу текста пропозиција додао „пре, током и након утакмице“.

Такође, у прилог овој чињеници иде и део Пропозиција којим је детаљно описана процедура ЖАЛБЕ (чл. 45-51),
којим је и остављена могућност екипе да се на прописан начин жали на суђење.

             У Нишу, 30.4.2018.год.                                       Комесар лиге: Бојан Голубовић
                                                                                        имејл: bojan.golubovic@rksis.rs
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