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КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС - САСТАНАК 20. ЈУН 2019. Године, БЕОГРАД 
 
ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ 
 

1. Комисија за такмичење је на предлог председника Бранка Лозанова, донела закључак да се 
Извештаји Комесара такмичења морају радити на прописаним обрасцима. 

2. Задужује се Владимир Живановић, администратор КТ КСС, да сублимира доспеле сугестије 
и предлоге Комесара такмичења у делу измена и примене Пропозиција и такве достави КТ 
КСС. 

3. Задужује се Владимир Живановић, администратор КТ КСС, да објави почетне табеле табеле 
зимских сениорских лига, одмах након окончања процеса Издавања дозвола за сезону и 
одобрење захтева за учешће у такмичењу. 

4. Налаже се Миодрагу Личини и Срђану Стојановићу да припреме листу помоћних судија за 
лиценцирање ФИБА, за нови циклус лиценцирања. 

5. Налаже се Миодрагу Личини и Срђану Стојановићу да припреме и спроведу тестирање 
помоћних судија на зимским сениорским лигама, пре почетка такмичења у тим лигама. 

6. Комисија за такмичење није дала сагласност за именовање Бојана Голубовића за 
Комесара 1.МРЛ Исток. КТ КСС, упућује захтев РКСИС, да предложе новог кандидата за 
обављење фунције Комесара такмичења 1.МРЛ Исток. Рок за достављање предлога 01. 
Август 2019. године. 

7. КТ КСС овлашћује Бранка Лозанова да у сарадњи са Бојаном Поповићем и Владимиром 
Живановићем до 01. августа припреми Календар такмичења за такмичарску сезону 
2019/2020. 

8. КТ КСС предлаже УО КСС да редовни прелазни рок септембар 2019 буде од 27.08. до 
03.09.2019. године. Првостепене одлуке ће се објавити 06.09.2019.године. Рок за жалбе на 
објављене првостепене одлуке је 8 дана. Другостепене одлуке се објављују 16.09.2019. 
(понедељак) а рок од 8 дана за жалбе на првостепене одлуке  је претходно означен до 
13.09.2019. (петак). Лиценцирање играча ће се обавити 17./18.09.2019. 

9. Налаже се Комесарима такмичења да до 10. Августа 2019. године контактирају клубове 
учеснике и евендентирају њихово учешће у такмичењу. Самим чином подношења захтева за 
добијање Дозвола за сезону и одобрење пријаве за такмичење, сматра се да се клуб пријавио 
за такмичење у такмичарској сезони 2019/2020. 

10. Састанак са Комесарима такмичење одржаће се 05.августа 2019. године. 
11. Рок за уплату прве рате чланарине клубова је 12. Септембар 2019. године. Рок за уплату 

друге рате чланарине клубова је 01. Фебруар 2020. године. 
12. Рок за уплату чланарине службених лица је 01. Новембар 2019. године. 
13. Кошаркашки клуб Мега Визура је променила седиште клуба у Београд, тако да је сада 

матични регион овог клуба КС Београда. 
14. КТ КСС ће предложити да спортска удружења која подносе захтев за учлањење у КСС, а не 

учествују у систему такмичења, имају обавезу уплату чланарине сениорског клуба најнижег 
ранга такмичења. 

15. Делегирања службених лица за такмичење 3x3 треба да буде у надлежности КТ КСС, схосно 
одлуци УО КСС о надлежности делегирања и вођење такмичења. 
 

Комисија за такмичење КСС 
Председник, Бранко Лозанов 
 
Потпредседник за такмичења КСС, Душан Пројовић 
 
Одлуке и закључке доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- А/а. 

 


