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РЕГИОНАЛНИМ КОШАРКАШКИМ САВЕЗИМА 
 

Поштовани, 
 
КТ КСС  је утврдио критеријуме за избор Комесара такмичења, које предлаже УО КСС на 

усвајање и који ће важити од сезоне 2019/2020, па је потребно је да обратите пажњу на 
следеће: 
 

КРИТЕРИЈУМЕ ЗА КАНДИДАТУРЕ КОМЕСАРА ТАКМИЧЕЊА 
 

1. Општи и Посебни Критеријуми за кандидатуру Комесара 
 

Општи критеријуми за кандидовања Комесара: 
• Спортска биографија и лична биографија, 
• Године старости Комесара, до 65 година година у години када почиње такмичење у 

сениорској лиги коју води. 
• Звање оперативни менаџер у спорту (од сезоне 2020/2021 ово ће бити 

ОБАВЕЗУЈУЋИ услов) 
• Присуство Комесара на судијским/делегатским семинарима које организује СК КСС и 

КТ КСС пред почетак такмичарске сезоне, 
• Способност да стриктно и доследно спроводи Пропозиције такмичења, Правилник о 

такмичењу, Регистрациони правилник, Дисциплински правилник и остала 
нормативна акта КСС,узинајучи у обзир и спортске разлоге и чињенично стање, 

• Самосталност у доношењу одлука и потребан углед и ауторитет код учесника у 
такмичењу, клубова, службених лица.... 

• Да не смеју бити у сукобу интереса у складу са чл. 33. и 92. Закона о спорту 
 

Посебни Критеријуми за кандидовање Комесара су следећи: 
• ВС или ВСС, 
• Оспособљеност самосталног рада на рачунару (програми word и excel) за израду 

Саопштења, 
• Активно учешће/рад у кошарци од најмање 5 година, 
• Способност самосталне израде Извештаја по налогу Комисије за такмичење 
• Уредност и квалитет (писменост, прецизност,јасноћа) писања Саопштења и  

извештаја 
 

Комесар не може бити кандидован и у следећим случајевима: 
• Ако је Комесар кривично кажњаван или се против њега води кривични поступак 
• Ако је Комесар дисциплински кажњаван или се против њега води дисциплински 

поступак пред органима КСС. 
• Ако се налажи на листи службених лица у такмичењима која су у надлежности КСС и 

која води КСС. 
  
 Комесари су дужни да у сваком тренутку одговоре и на додатне захтеве КТ 

КСС и Потпредседника за такмичење КСС. 
 

НАПОМЕНА: КТ КСС ће у наредном периоду доставити опширнији документ 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАНДИДАТУРУ ЗА КОМЕСАРА ТАКМИЧЕЊА, који ће се 
примењивати од сезоне 2020/2021. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК 


