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ЗAПИСНИК 

СА САСТАНКА КЛУБОВА 3.МРЛ  
2018 

 

Присутни представници клубова: КК Бабушница, КК Младост Весна, КК Маринос, 

КК Тријумф. 

 

Остали присутни: Јоцић Александар - генерални секретар РКСИС 

 Ивковић Никола - комесар лиге 

  Васић Душан – комесар МК 

 

Састанак представника клубова Летње лиге отворио је генерални секретар РКСИС-а 

Александар Јоцић, који је поздравио присутне представнике клубова и изразио 

задовољство великим одзивом представника на састанак. Такође, констатовао је да, 

ове сезона имамо 4 клуба која се такмиче, од којих је 3 клуба у конкуренцији и 1 клуб 

ван конкуренције. 

Комесар лиге Ивковић Никола је поздравио присутне и захвалио на доласку свих 

учесника лиге на састанак. Такође је пренео присутним представницима информацију 

да је КК Хајдук Вељко, због проблема са финансирањем одустао од такмичења у 

3.МРЛ. Исто тако, закључио је да ће због броја клубова у конкуренцији, лига имати 

велики такмичарски значај. 

Након тога, комесар је предложио следећи дневни ред, који је једногласно усвојен. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Систем и Пропозиције такмичења 

2. Усвајање Календара такмичења 

3. Извлачење такмичарских бројева 

4. Разно (чланарина, таксе, лиценцирање, право наступа и др.) 
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1.  Систем и Пропозиције такмичења : 

Комесар лиге упознао је присутне да су све екипе стекле право наступа у Летњој лиги и 

дао основне информације о лиги, као петом рангу сениорског такмичења. Клубови су 

такође упознати, да по Правилнику о такмичењу КСС (шема сениорског такмичења), 

један клуб пролази у виши ранг такмичења. Отворила се дискусија о попуни Друге 

мушке регионалне лиге Исток, као вишег ранга такмичења, пошто је у прошлој сезони 

наступало мање екипа него што је прописано Правилником. Комесар и генерални 

секретар су децидно појаснили, да само један клуб по пласману прелази у виши ранг, а 

да све евентуалне допуне захтевају одобрење Комисије за такмичење КСС-а. 

Клубови су упознати да су Пропозиције такмичења за ову сезону имале одређене 

промене. Клубовима је посебно скренута пажња на обавезу нaступа играча са важећим 

лекарским прегледом и да екипе на утакмици морају да имају тренера са важећом 

лиценцом. Затим су клубови упознати са новим одредбама Закона о спорту, које се 

односе на организовање редарске службе, пријаве утакмица МУП-у и обезбеђивање 

дежурног лекара тј. санитетског лица на утакмицама. 

Након кратке и коректне дискусије, клубови су се сложили да смо сви обавезни да 

поштујемо пропозиције такмичења. 

 

2.   Усвајање календара такмичења : 

Комесар лиге је упознао клубове да ће се такмичење одвијати као јединиствена лига, 

по двокружном бод систему. Летња лига ће почети за викенд 12./ 13. маја а завршити 

се за викенд 16./17. јуна.  

Клубови су једногласно прихватили календар такмичења. 

 

3.   Извлачење такмичарских бројева: 

Пре извлачења такмичарских бројева, комесар је упознао присутне са захтевом КК 

Бабушница да у првом колу буде гост. Сви присутни представници су једногласно 

прихватили изнете захтеве. 

Екипе су извукле следеће такмичарске бројеве: 
 

1. КК Маринос - Ниш 3. КК Бабушница - Бабушница 

2. КК Тријумф - Ниш 4. KK Младост Весна – Б.Паланка 

 

Након извлачења бројева, у 1. и 2. колу састају се: 
 

ПРВО КОЛО (6./7.мај) ДРУГО КОЛО (13./14.мај) 

КА Маринос – КК Младост Весна КК Младост Весна  –  

КК Бабушница 

КК Тријумф – КК Бабушница КК Маринос – КК Тријумф 

 

Клубови су обавезни да ОДМАХ писмено пријаве место одигравања и термине својих 

утакмица у прва два кола, у складу са чланом 6. Пропозиција такмичења, као и 

евентуалне сталне термине. 

 

 



 

4.  Разно: 

Комесар лиге је упознао клубове да се таксе службених лица нису мењале у односу на 

прошлу сезону и обавестио да се листе службених лица налазе на сајту РКСИС-а. 

Такође је нагласио, да је учињен максимални напор да се листама службених лица 

лига територијално покрије. 

Комесар је изразио задовољство да је 2 од 4 клубова завршило лиценцирање играча 

до почетка састанка и да ту непознаница није било. 

Генерални секретар РКСИС-а, Александар Јоцић апеловао је на представнике клубова 

да се у новој сезони још доследније поштује финансијска дисциплина и обавезе 

клубова које се односе на Пропозиције такмичења (чланарина, казне и др.), а посебно 

финансијске обавезе према службеним лицима и да ту неће бити толеранције.. 

Представници клубова су прихватили све информације и сложили се да неће бити 

проблема у домену поштовања финансијске дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                У Нишу, 05.05..2018. године     Комесар такмичења 
     Никола Ивковић, с.р. 

 

 


