Београд,
01. Октобар 2018. године
Број 284
У складу са Законом о спорту РС, члану 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској
седници одржаној 18. Септембра 2018. године донела следеће

Одлуке и Закључке
1. Сва службена лица (судије, делегати, помоћне судије, статистичари) са листа сениорских лига КСС као
и 1.МЛС (КЛС) су ОБАВЕЗНИ ДА СУДЕ УТАКМИЦЕ МК ТАКМИЧЕЊА КСС И РКС. Приоритет у ангажовању
су такмичења под окриљем КСС. Отказивање делегирања без оправданог разлога нису прихватљиви и
предвиђене су санкције за такве случаје, сходно Пропозицијама такмичења, неоправданог неодласка на
утакмицу. (допуна одлуке од 05.09.2018. године)
2. Захтев КК Пантери из Врања, да се у 2.МРЛ Исток уврсти клуб је супротан члану 11. став 2 Правилника
о такмичењу. КК Пантери из Врања није учествовао у такмичењу 3.МРЛ у такмичарској сезони
2018/2019 тако да нема права учешћа у 2.МРЛ Исток у такмичарској сезони 2018/2019.
3. Налаже се Комесарима такмичења сениорских лига да доставе краћи извештај о припреми сениорских
лига и одржаним састанцима са представницима клубова. Рок за достављање овог Извештаја о
припреми лига је 08.10.2018.
4. Усваја се листа статистичара коју је доставио Бранко Маркоски, након семинара одржаних у Београду,
Нишу, Крагујевцу и Новом Саду. (Листа у прилогу)
5. Постављено питање судијских дресова КСС лига. Евентуални спонзорски уговор.
6. Усваја се захтев судијске комисије да се судија Дарко Милановић уврсти на листу 2 МРЛ Запад 2.
Разлог је тај што се судија Дарко Милановић, након паузе из оправданах разлога (имао замрзнут
статус), враћа да суди на листу 2 МРЛ Запад 2.
7. Усваја се закаснели захтев бивше судије Тијане (Мрђа) Брнић, да након судијске каријере крене са
обављањем дужности делегата. Уважавајући све околности Тијана Мрђа ће аплицирати на листи
делегата 1 ЖРЛ Север.
8. Делегат Ковачевић Милутин уложио је жалбу да је касно обавештен за тестирање делегата за
такмичење 1 МРЛ Запад. Налаже се комесару Милошу Петронијевићу да достави извештај о
примедбама које је навео делегат Ковачевић Милутин.
9. Налаже се Комесарима такмичења да приликом одређивања ранг иста делегата имају у виду додатно
ангажовање делегата у такмичењу МК и раду РКС.
10. Редовни прелазни рок (“72 САТА”) 2018, за клубове ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ (1.МЛС) у сезони
2018/2019 је у току и траје до СРЕДЕ 03.октобра 2018 до 14,00 сати. Редовни прелазни рок “72 САТА”
могу да користе играчи који нису користили редовни прелазни рок 2018 (април или септембар).
Клубови могу да доведу ТРИ играча у редовном прелазном року “72 САТА”2018.
11. Усваја се предлог да тренинг/пријатељске утакмице у пред сезони суде само перпективне судије. Такса
да не буде обавезујућа, 1. али да не прелази 50% од таксе одговарајуће лиге, 2. чак можда укинути
таксе уопште, 3. националне лиге 1200 дин по судији + путни трошкови.

12. Ванредни прелазни рок за клубове сениорског ранга, почиње након одиграног првог кола клубова.
Упутство за коришћење Ванредног прелазног рока биће урађено и достављено Регионима 26.09.2018.
године, како би благовремено упознали клубове.
13. Сходно члану 46 Регистрационог правилника, усвојен је предлог је да прелазни рок за млађе
категорије траје под истим условима као и прелазни рок за сениорске клубове, након одиграног првог
кола а до 26.12.2018. године.
14. Дефинисати максимални број пионира/кадета међу МК играчима у наступу за сениорске екипе. Међу
укупно 16 МК играча у сениорској екипи, може бити највише лиценцирано 4 У15 пионира и највише 8
У16/У17 кадета.
15. Увести правило приликом лиценцирања МК у Ванредном прелазном року. Дозволити лиценцирање
само уколико има слободног места на лиценцном списку.
16. KT КСС констатује дa je судијскa комисијa доставилa Листe судија за националне лиге, као и за остала
такмичења КСС.
17. КТ КСС усвојила је предлог Судијске комисије КСС да се Семинар судија националних лига на
полусезони одржи у Ковину 05.01.2019. године.
18. КТ КСС разматрала је захтев РКС ИС и констатовала да је одлукама од 05.09.2018. године прописала
одлуком УО КСС почетак такмичења усвојеном одлуком.
19. КТ КСС је уједно констатовала и предложила Комесарима такмичења да за такмичарску сезону
2019/2020 знатно раније, а пре одлуке УО КСС контактирају клубове и предложе календар такмичења.
20. Комисија за такмичење препоручује Комиесарима сениорских лига да се путни трошкови службених
лица обрачунавају по цени 20 динара по пређеном километру. Остале одредбе остају на снази и
Комесар одобрава коришћење аутомобила, службеним лицима, водећи рачуна о финансијским
издацима клуба домаћина.
21. Налаже се комесарима који воде квалификације за попуну Квалитетних лига КСС, одмах након
одиграних квалификација доставе имена клубова учесника Јединствених квалитетних лига КСС.
22. Жреб такмичарских бројева за Квалитетне лиге КСС одржаће се у термину 09.10.2018. године, а ближа
објашњења биће дата у позиву клубовима.
23. КТ КСС ће у сарадњи са судијском комисијом и РКС ажурирати све податке, како би се у бази КСС
нашла сва службена лица са доступним подацима (судије, делегати, помоћне судије, статистичари).
24. Налаже се РКС да уради листе и адресар помоћних судија са свог РКС-а и усвоји листу кроз органе
РКС-а.
25. У изради је измена Правилника о службеним лицима, тако да евентуално сугестије и предлоге РКС
може доставити до 09.10.2018 године.
26. КТ КСС усвојила Извештај судијске комисије о кампу судија одржаном на Копаонику. На кампу учешће
узело 105 судија.
27. Комесари првог дела другог степена КУП-а дужни су да што пре контактирају клубове и евидентирају
учешће тих клубова у Куп такмичењу. Први део другог степена мора да се заврши до краја новембра.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС,
БРАНКО ЛОЗАНОВ
Одлуку доставити:
- Клубовима;
- Члановима Комисије за такмичење КСС;
- Регионалним кошаркашким савезима
- А/а.

