
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Београд, 31. Јули 2019. године. 
 

САСТАНАК СА КОМЕСАРИМА СЕНИОРСКИХ И МК ТАКМИЧЕЊА 
КУЋА КОШАРКЕ, 05. Август 2019. године у 12.00 сати 

 
ДНЕВНИ РЕД 

 
1. Отварање састанка, 

- Упознавање са одлукама Комисије за такмичењe 
- Упознавање са одлукама Комисије за Издавање дозвола за сезону 
- Припреме за наредну такмичарску сезону 

- Почетне табеле (документ у прилогу), 
- Календар такмичења (мушкарци и жене), упознавање са најранијим почетком 

и најкаснијим завршетком (документ у прилогу), 
- Септембарски прелазни рок, 27. Август до 03. Септембар 2019. године, 

припрема и упознавање са обавезама, (Одлука УО КСС 509/2 у прилогу) 
- Рок за евиденцију потврде учешћа клубова за сениорска и МК такмичења је 

16. Aвгуст 2019. године уз услов да клуб добио дозволу за сезону, 
(обрасци у прилогу) 

- Рок за измирење првог дела чланарине 2019/2020, је 12. Септембар 2019. 
године. 

- Упознавања са документима: 
o Правилник о такмичењу (документ у прилогу), 
o Регистрациони правилник (документ у прилогу), 
o Пропозиције такмичења (документ ће бити достављен накнадно), 
o Организација сениорских такмичења (документ у прилогу), 
o Организација МК такмичења (документ у прилогу), 
o Организација квалификација за јуниорску, кадетску и женску кадетску 

лигу Србије (документ у прилогу), 
o Ограничење права наступа и лиценцирања (документ у прилогу), 
o Категорија годишта и боја лиценци (документ у прилогу), (Oдлука УО 

КСС 206/2, 207/2 у прилогу) 
o Таксе службених лица (документ у прилогу), 
o Вредност бода 120.00 динара (Oдлука УО КСС 208/2 у прилогу), 
o Чланарине клубова сезона 2019/2020 (документ у прилогу), 

- Обавезе Комесара 
- До ПЕТКА 09. Августа 2019 године да доставе позив - информацију 

клубовима за ПРИЈАВУ ЗА СЕНИОРСКА ТАКМИЧЕЊА 2019/2020. 
- До ПОНЕДЕЉКА 02. Септембра 2019. године да доставе ПРЕДЛОГ 

ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА за такмичење које воде.  
- Достава предлога система такмичења посебно МК такмичења уколико има 

спајања више региона 
- Дуговања клубова (пресек дуговања). 

 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК 


