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ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ
1. КТ КСС формира радно тело за преглед документације са прелазног рока. Састав радног тела
чине Славица Стипац Гацић из Новог Сада, Милица Стефановић из Ниша, Урош
Матић из Краљева. Конститутивна седница и преглед документације 05. Септембра 2019.
године у 13.00 сати. РКС се обавезује да обавести именоване чланове о термину састанка и
обезбеди долазак на исти.
2. У складу са обавезом објављивања почетних табела и што боље припреме за такмичење КТ
КСС, предлаже УО КСС да уважи жалбе клубова на одлуке Комисије за издавање Дозвола за
сезона у колико постоји основ за то.
3. У складу са Правилником о такмичењу КСС, КТ КСС позива екипе 3x3, да се учлањују у
КСС, по процедури каква је прописана Статутом КСС, а преко матичног РКС-а.
4. Екипе 3x3 такмичења које су чланови КСС имају обавезу да пре почетка такмичарске сезоне
поднесу захтев за учешће на међународним такмичењима, сходно Закону о спорту и
Правилником о такмичењу. Пре почетка сезоне КТ КСС ће предложити УО КСС да се изда
генерално одобрење за све турнире који су у календару ФИБА такмичења, док ће се за друга
такмичења сагласност издавати по доспећу захтева.
5. На основу дописа РКСИС, уважава се констатација РКСИС, да предложени комесар Комесар
који није добио сагласност КТ КСС не треба да буде предложен и за Комесара 1.ЖРЛ Југ 2.
6. Због кратког рока за достављање квалитетног предлога за Комесара, оставља се рок РКС
Источна Србија до 05. Септембра 2019. године да доставе нови предлог Комесара
такмичења. Налаже се администрацији РКС Источна Србија да уради припрему за такмичење
у 1.МРЛ Исток и 1.ЖРЛ Југ 2, сходно документима коју ће добити од КТ КСС (достава
материјала, евиденција пријава, обавештавање клубова...).
Одговоран за спровођење ове Одлуке је Генерални секретар РКСИС или особа коју
овласти за спровођење ових активности. У случају да РКС Источна Србија не достави
предлог Комесара такмичења, КТ КСС ће одредити ВД Комесара такмичења за такмичарску
сезону 2019/2020.
7. КТ КСС је утврдило критеријуме за избор Комесара од такмичарске сезоне 2020/2021 и он
ће бити обавезујући приликом предлога кандидата за наредну такмичарску сезону.
8. Након достављања предлога репрезентативних сектора, задужује се Владимир Живановић
да уради предлог Календара такмичења КСС.
9. КТ КСС ће предлог календара такмичења упутити на УО КСС на усвајање, са терминима
почетка и завршетка зимских сениорских лига КСС, док ће КТ КСС детаљан предлог
календара такмичења проследити Комесарима такмичења, који ће исти предложити
клубовима на састанку.
10. Није дозвољено померање завршних МК турнира КСС, због учешћа клуба на позивним
и пријатељским међународним турнирима.
11. Утакмице квалитетних лига КСС морају се играти викендом (субота и недеља), како играчи
не би изостајали са наставе. Изузетак може да представљају утакмице клубова из истог
места, које се могу играти у термину након 20.00 сати или уколико клуб учествује у
међународном или регионалном такмичењу за које има сагласност КСС-а, као и обавезе
према националним селекцијама.
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12. Пласман на завршницу КУП такмичења у женској конкуренцији остварује се искључиво кроз
КУП такмичење. Клубови 1.ЖЛС (10) и 2.ЖЛС (12) су обавезни да учествују у КУП
такмичењу, док клубови 1.ЖРЛ по пријави, до проходности у Други степен Куп такмичења и
то 1.ЖРЛ Север (4), 1.ЖРЛ Југ 1 (3) и 1.ЖРЛ Југ 2 (3).
13. КТ КСС предлаже да проходност у КУП такмичењу у мушкој конкренцији остварују клубови
међународне регионалне лиге (АБА ј.т.д.) и клубови који остваре пласман кроз други степен
КУП такмичења КСС.
14. КТ КСС констатује да нема дуговања клубова по основу чланарина и казни КСС и РКС.
15. Предлаже се да семинар судија и делегата регионалних лига буде одржан у термину 07./08.
тј. 14./15. Септембар 2019. године. Коначан термин одредиће СК КСС.
16. Предлаже се да семинар судија националних лига буде одржан у термину 14./15.
Септембар 2019. године. Коначан термин одредиће СК КСС.
17. Утврђује се термин тестирања делегата националних лига 22. Септембар 2019. у
Београду.
18. Налаже се Бранку Маркоском да изврши обавезно тестирање статистичара, објави резултате
тестирања и утврди листе и адресар статистичара за такмичарску сезону 2019/2020, и то у
следећим треминима:
- 19.08.2019 Нови Сад
- 22.08.2019. Крагујевац
- 23.08.2019. Ниш
- 24.08.2019 Београд
- 29.08.2019. Објављивање резултата
- 03.09.2019. Листа и адресар статистичара за сезону 2019/2020
19. Налаже се СК КСС Миодрагу Личини и Срђану Стојановићу да у сарадњи са регионалним
сарадницима и регионалним канцеларијама изврши обавезно тестирање помоћних судија и
то у следећим терминима:
- 28.08.2019. обавезно окупљање помоћних судија на нивоу РКС и једнодневни
семинар
- 14./15.09.2019. обавезно тестирање помоћних судија
- 18.09.2019. објављивање резултата тестирања помоћних судија
- 21/22.09. допунски рок за тестирање помоћних судија
- 24.09.2019. листа и адресар помоћних судија за сва такмичења КСС
Помоћне судије из Владичиног Хана ће се тестирати у Нишу или Београду.
20. Сваки РКС, који нема лице одређено за рад са помоћним судијама, има рок до 20. Августа
2019. године да предложи кандидата који ће сарађивати са СК КСС у вези помоћних судија.
21. Састанак са оператерима на бази одржаће Младен Ракић у термину након 20. Августа
2019. године
22. КТ КСС покренуће иницијативу да се надлежност усвајања финасијског извештаја и
спортских правила КСС пренесе на УО КСС.
23. Састанак са Комесарима такмичење одржаће се 05. Августа 2019. године, са почетком
у 12.00 сати у Кући кошарке.
24. Председник и администратор КТ КСС, у консултацијама са председником СК КСС Миодрагом
Личином припремиће предлог такси за службена лица за такмичарску сезону 2019/2020.
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25. Комесари такмичења су дужни да доставе предлог листе делегата за такмичење које воде
до 17. Септембра 2019. године, водећи рачуна о критеријумима из Правилника о
делегатима.
26. Комплетна коренспондеција у свим сегментима у вези такмичења ОБАВЕЗНО мора да иде
преко Комисије за такмичење и администратора комисије. Свака друга коренсподенција
сматраће се приватном и представља груби прекршај чланова КТ КСС.
27. Коренсподенција сектора такмичења према РКС врши се искључиво преко регионалних
канцеларија и Генералним секретаром РКС и председником РКС, који морају бити
обавештени о свакој активности путем званичне маил адресе РКС а.
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.
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