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Записник са састанка клубова МК РКСИС 
 
 

Састанак клубова МК РКСИС одржан је у Нишу 12.06.2016. у прeс-центру Хале Чаир.  
Присутни представници клубова: КК Ниш, КК Тимок, ОКК Јуниор, ЖКК Студент, ОКК Константин, КК Златара, КК 

Пирот, КК Димитровград, ОКК Нибак. 
Најавили недолазак: КК Младост, КК Ртањ, КК Јуниор, КК Хајдук Вељко, КК Наисус. 
Остали присутни: Александар Јоцић, Генерални секретар РКСИС, Маринко Голубовић, Комесар МК РКСИС, Зоран 

Стеванић, Заменик преседника РКСИС, Небојша Крстић, Комесар 1МРЛ-Исток, Милица Стефановић, Технички 
секретар РКСИС. 

 
Састанак клубова МК РКСИС организован је са циљем да се анализира тренутно стање такмичење МК у оквиру 

РКСИС и предложе решења за његово побољшање. Иницијатива за промене система такмичења МК РКСИС 
покренута је пре неколико сезона, а на састанку клубова МК у септембру 2015. донета је одлука да се овакав састанак 
одржи по заврштку управо завршене сезоне 2025/26. 

За састанак клубова припремљен је полазни материјал који је достављен свим клубовима који су учествовали у 
такмичењу МК у претходној сезони. Један број клубова је пре састанка упутио своја мишљења, сугестије и предлоге, 
које су анализиране и предочене учесницима састанка. 

Комесар МК је обавестио учеснике састанка да ће сви евентуални закључци у вези измена система такмичења 
бити достављени Подпредседнику КСС за такмичење и Комисији за такмичење КСС и могу се применити тек после 
добијене верификације.     

Предложени дневни ред је усвојен једногласно. 
 

1. Систем такмичења МК РКСИС 
 

После дискусије, усвојено је да се такмичење МК РКСИС у МУШКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ од наредне сезоне 
организује на следећи начин: 

- Квалификације за јединствене лиге КСС у категоријама јуниора и кадета, у прве три недеље октобра (3 кола), 
НЕМА ПРОМЕНА 

- У мушкој конкуренцији спојити Први и Други степен такмичења у Квалитетну лигу РКСИС у категоријама 
јуниори, кадети и пионири, од четврте недеље у октобру до краја марта (расположиво 20 недеља, без 
среда). Сваки клуб има право да пријави САМО ЈЕДНУ екипу. Победник Квалитетне лиге у категорији 
пионира остварује пласман у Трећи степен такмичења МК (Финални турнир КСС). 

- Остале пријављене екипе у категоријама јуниори, кадети, пионири, као и све екипе млађих пионира, играју 
Јесење Првенство РКСИС, по досадашњем систему такмичења, Први део од четврте недеље у октобру до 
краја децембра (10 кола) и Други део од треће недеље у јануару до краја марта (10 кола). 

- Екипе које се кроз Квалификације не пласирају у јединствене лиге КСС у категоријама јуниора и кадета, имају 
право да наставе такмичење у Квалитетној лиги РКСИС или у Јесењем првенству РКСИС, према сопственом 
избору 

- Пролећно Првенство РКСИС у категоријама јунири/ке, кадети/киње, пионири/ке, млађи пионири/ке, са 
годиштима која важе у наредној сезони, од краја марта до краја маја (10 кола), НЕМА ПРОМЕНА. 

По окончању пријављивања екипа почетком септембра, Комесар МК ће утврдити конкретан предлог начина 
одигравања такмичења МК РКИС у наредној сезони (групе, календар) и предочити га клубовима на састанку пред 
почетак сезоне, који ће се одржати средином септембра.  

После краће дискусије, усвојено је да се такмичење МК РКСИС у ЖЕНСКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ и даље организује 
на досадашњи начин, потпуно у складу са Правилником о такмичењу КСС. Сваки предлог измене постојећег система 
такмичења захтева договор са РКСЈС и верификацију Комисије за такмичење КСС. 

 

2. Минибаскет 
 

После дискусије, усвојено је да се УКИНЕ лигашки систем такмичења у минибаскету. 
У оквиру РКСИС биће формирана Комисија за минибаскет која ће се бавити развојем минибаскета и у сарадњи 

са клубовима организовати такмичења по фестивалском принципу, уз примену свих одговарајућих ФИБА правила и 
прописа КСС. 
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3. Разно 
 

3.1. Лиценцирање играча није могуће обављати изван одредби Регистрационог правилника и посебних одлука 
Комисије за такмичење КСС. Само на половини јесењег дела сезоне, у јануару месецу, могућа је доселекција, 
односно пребацивање играча унутар клуба.  

3.2. Од стране клубова поднет је предлог о покретању иницијативе за промену Регистрационог правилника КСС у 
делу увођења "ланчаног обештећења", како би клубови који су учествовали у стварању играча, код сваког 
преласка истог из клуба у клуб имали право на одређени проценат од плаћеног обештећења. 

 
У Нишу 14.06.2016. Комесар МК такмичења 
 Маринко Голубовић, ср 


