КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
- КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
12.12.2019.године
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Састанак КТ КСС, 12. Децембар 2019. Године са почетком у 12,30 сати у
Кући кошарке (Сазонова 83, Београд)

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИKА
Комисија за такмичење Кошаркашког савеза Србије одржава састанак у проширеном
саставу, на захтев председника КСС Предрага Даниловића, а уз присуство
генералног секретара КСС Златка Болића. Састанком председава Душан Пројовић,
потпредседник КСС за такмичење.
Састанку присуствују: Бранко Лозанов - председник КТ КСС; Небојша Михаиловић члан КТ КСС задужен за регистрације; Миодраг Личина - члан КТ КСС задужен за судијска
питања; Владимир Живановић - администратор КТ КСС.
У складу са креираним дневним редом данашњег састанка, присуствују:
Бошко Аџић - координатор региона и 3x3 такмичења;
Раде Георгијевски - координатор Минибаскет такмичења;
мр Гордан Тодоровић, стручни сарадник КСС сектора за мушку кошарку;
Зоран Тир - стручни сарадник КСС сектора за женску кошарку;
Бојан Поповић - комесар сениорских и МК такмичења КСС;
Петар Димитријевић - администратор 3x3 такмичења;
Срђан Стојановић - члан СК КСС задужен за помоћне судије;
Петар Крал - администратор СК КСС;
Младен Ракић, ИТ сарадник КСС;
Остали присутни :
Душан Пројовић, потпредседник КСС
Златко Болић, Генерални секретар КСС
Позив за састанак Комисије за такмичење КСС упућен је благовремено члановима
Комисије и известиоцима о наведеним темама дневног реда који су предвиђени да присуствују
састанку.
Предлог дневног реда састанка Комисије за такмичење КСС који је претходно изложен
у званичном позиву, усвојен је без примедби и једногласно.

1.
УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА, ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА И ОДЛУКА И
ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНОГ САСТАНКА
Усвојени једногласно и без примедби.

2.

ДОДАТНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ / КВАЛИТЕТНА ЛИГА КСС - КАДЕТИ -

КК Динамик ВИП ПЕЈ остварио пласман у Триглав кадетску лигу Србије, кроз додатне
квалификације.

3.

ДОДАТНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ / КВАЛИТЕТНА ЛИГА КСС - КАДЕТКИЊЕ Квалификације нису одржане, јер није било заитресованих клубова.
У такмичарској сезони 2019/2020 Триглав женска кадетска лига Србије броји 10
клубова.

4.
ФИНАЛНИ ЗАВРШНИ ТУРНИРИ МК КСС - ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА
2019/2020
На основу иницијативе председника КТ КСС, припремљен је конкурс и образац за
пријаву за организацију финалних турнира МК.
Конкурс се објављује у календарској 2019 години. Рок за подношење СРЕДА 22. јануар
2020. године.
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У конкурсној документацији између осталог, један од критеријума је организација неког
од турнира ван Београда, као последица организације у Београду предходне 3 такмичарске
сезоне.
Сектор за женску кошарку доставио је предлог термина за завршницу финалног
турнира КСС у конкуренцији јуниорки (петак 24. – недеља 26. Април 2020. године).
На иницијативу клубова и стручних сарадника КСС, финални турнири МК КСС, финални
турнири у конкуренцији јуниора, кадета, пионира и јуниорки (Ф8) играће се за пласман од 5.
до 8. места. Овај предлог ће се додатно разрадити и ускладити са претходним формама МК
финалних турнира.

5.

КУП ТАКМИЧЕЊЕ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Први степен КУП такмичења и први део другог степена КУП такмичења КСС у
конкуренцији сениора је у надлежности Комесара регионалних лига.
Други део другог степена и Трећи степен КУП такмичења је у надлежности Комесара
националних лига - Бојана Поповића.
Координатор КУП такмичења КСС је Бранко Лозанов председник КТ КСС.
Суспендује се и брише новчана санкција КК Младост СП из првог дела другог степена
КУП такмичења КСС, због објективних разлога, познатих КТ КСС за неодигравање утакмице
са КК Нови Пазар.
УО КСС ће одредити домаћина финалног турнира КУП-а Радивој Кораћ, а на основу
приспелих пријава.
За организацију завршног турнира пријавили су се Регионални кошаркашки савез
Источна Србија са седиштем у Нишу, за организацију финалног турнира у Нишу и Град
Зрењанин за организацију финалног турнира у Зрењанину.

6.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 1.МЛС/СУПЕРЛИГА (ТАКМИЧАРСКИ ДЕО)

Директор такмичења 1.МЛС (КЛС), доставио је предлог календара такмичења за
Суперлигу и плеј оф.
Календар је у сагласности са препоруком ФИБА да се национална лигашка такмичења
заврше до 12. јуна 2020. године.
Календар се прослеђује сектору за мушку кошарку да изнесе свој став о истом.

7.

ИЗВЕШТАЈ КОМЕСАРА СЕНИОРСКИХ ЛИГА (ПОЛУСЕЗОНА)

Сходно Одлуци УО КСС 509/2 од 04. Јула 2019. године Комесари су дужни да доставе
извештаје о првом делу сезоне. Рок за доставу је 5 дана након завршетка полусезоне.
Обавезну форма обрасца доставиће администратор ТК КСС Владимир Живановић.
Извештај обавезно мора да садржи степен ангажовања службених лица у полусезони.

8.

САСТАНАК СА КОМЕСАРИМА СЕНИОРСКИХ ЛИГА (2020.ГОДИНЕ)

Обавезни састанак ТК КСС са Комесарима такмичења одржаће се пре почетка другог
дела првенства.
Тачан термини и место биће накнадно одређени, а оријетациони термин је након 10.
Јануара 2020. године.
Председник КТ КСС предложиће дневни ред састанка.

9.

ВАНДРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК (ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2019)
Ванредни прелазни рок - 287 прелазака
Ванредни прелазни рок МК - 592 преласка
Ино преласци – 170 преласка
АБА преласци - 34 преласка
Странци - 9 преласка
Укупно - 1.122 преласка
Септембар - 2798 преласка
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Ванредни прелазни рок за лиге КСС траје до 26. Децембра 2019. године.
Ванредни прелазни рок за 1.МЛС (КЛС) траје до 17. Фебруара 2020. године.
У прелазним роковима није било жалби на пререгистрацију играча.

10.

НАКНАДА ЗА РАЗВОЈ - ЗАХТЕВ КК ФОКА - КРАГУЈЕВАЦ

Поводом дописа и ургенције КК Фока из Крагијевца од 09. Новембра 2019.год и захтева
накнаду за развој а поводом потписивања првих професионалних уговора игача Јовановић
Луке и Миленковић Луке, ТК КСС обавештава клуб КК Фока да је Регистрациони правилник
који регулише тај основ накнаде донешен 22. Децембра 2017. године са изменама и допунама
20. Јуна 2018. године, и ступо је на снагу 8 дана по објављивању на сајту КСС.
Наведени играчи су преласке из клуба КК Фока остварили уз потврду оверену потписом
и печатом овлашћеног лица клуба члана КСС из кога играч одлази да је регулисано
обештећење.
Играчи Миленковић Лука и Јовановић Лука су остварили прелазак у сезони 2016/2017,
у септембарском прелазном року под бројевима преласка 05/67 и 04/469.
Увидом у базу играча утврдили смо да су поменути играчи наступали за КК „Фока“ пре
доношења Регистрационог правилника који регулише накнаду, за развој играча и то члан 59,
тако да је клуб остварио накнаду на обештећење по предходном Правилнику који је био тада
на снази.
Печатом и потписом овлаћеног лица клуба, клуб члан КСС а је потврдио да је обештеће
за играче регулисано за играча Миленковић Луку 06. Септембра 2016. године, а за играча
Јовановић Луку 04. Септембра 2019. године.
Клуб КК „Фока“ је већ једном остварио право за накнаду за развој за играче у
прелазном року септембар 2016 и клуб то право не може поново остварити, што јасно и
децидно пише у последњем ставу члана 59 Регистрационог Правилника.

11.

ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ

Обавештење прослеђено помоћним судијама Београда о висини уплате чланарине.
Срђан Стојановић, члан СК КСС задужен за помоћне судије доставио је извештај о
тестирању помоћних судија.
Помоћне судије које ће радити 1.МЛС (КЛС) селектиране су на основу предлога
Стојановића члана СК КСС.
Помоћне судије са листе Друге мушке лиге Србије, WABA лиге и Прве женске лиге
Србије, а такође је задржан одређен број помоћних судија који су до сада били на листи КЛС
лиге.
Све помоћне судије које су се нашле на листи 1.МЛС (КЛС) су крајње профисонално и
одговорно приступили обавезама и показали висток степен ангажовања и посвећености у
раду, а саим тим оправдали очекивања.
13. Децембар 2019.године рок за помоћне судије да предају потписане уговоре са КЛС.

12.

ТЕСТИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

Обавезно тестирање судија на полусезони одржаће се 11./12.01.2020. године по
распореду који је достављен Регионима.
Националне лиге / 11.01.2020. - Ваљево
1.МРЛ, 2.МРЛ Север, 1.ЖРЛ Север - 12.01.2020.
1.МРЛ Запад, 2.МРЛ Запад 1, 2.МРЛ Запад 2, 1.ЖРЛ Исток 1 / 11.01.2020. - Краљево
1.МРЛ, 2.МРЛ Исток, 1.ЖРЛ Југ 2 / 12.01.2020. - Лесковац
1.МРЛ, 2.МРЛ Центар / 12.01.2020. - Београд

13.

ФИБА ОПЕРАТЕРИ

На основу дописа ФИБА да се за време одржавања предолимпијског турнира у
Београду, одржи обука за ФИБА видео оператере. КТ КСС предлаже кандидате Петра Крала и
Немању Ковачевића.
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14.

ЧЛАНАРИНА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

До одлуке Комисије за такмичење КСС, остаје на снази суспензија службених лица која
у предвиђеном року нису измирила наведено потраживање за текућу сезону 2019/2020.
Одлука је изведена на основу правовремено донете Одлуке УО КСС.

15. САГЛАСНОСТ ПОВОДОМ ЗАХТЕВА РКСИС ЗА КОНТРОЛУ СУЂЕНАСЕНИОРСКА ТАКМИЧАРСКА КАТЕГОРИЈА:
КТ КСС, даје сагласност РКСИС, које је надлежно за вођење такмичења у 1.МРЛ Исток
да спроводи контроле суђења на утакмицама тог такмичења, са предложеним контролорима.
РКСИС из сопствених средстава ће финансирати контроле суђења, у циљу
квалитетнијег суђења и едукације судија.

16.

МИНИ БАСКЕТ

Све активности у вези са Минибаскетом реализују се преко сектора за такмичење КСС
у складу са Одлуком УО КСС, уз неопходно укључење и информисање Регионалног
кошаркашког савеза који је ресорно задужен да делује на одређеној територији.
Препорука Регионима да учине све у складу са својим могућностима и подрже
одржавање 20. јубиларног турнира ,,Рајко Жижић''.
Препорука је да Раде Георгијевски приликом организовања Минибаскет турнира,
уједно одржи и показне тренинге за децу тог узраста и тренере који спроводе ове активности.

17.

3x3

У току је припрема за објављивање конкурса за локалне организире турнира у 2020
години.

18.

ЈУНИОР НБА

У наредној години планирано је укључивање 60 школа кроз 2 формиране лиге, а и
потписан је нови уговор (трајање 4 године). Циљ је повећати број школа - учесница из Ниша
и Новог Сада. Период одржавања Јуниор НБА март - април 2020.

19.

РАЗНО

Састанак са представницима Привредне Коморе Србије - иницирано је склапање
сарадње.
Одређени број клубови исказао је примедбу на суђење и поднели захтев за
експертизом. На националним лигама се воде контроле и клубови су добили мишљење
контролора суђења.
Неопходно је ажурирати Правилник о делегатима.
Предложено је да се Квалитетне лиге КСС суде по механици 3 ПО.
Изанаћи могућност да се Квалитетне лиге КСС финансирају комплетно.
Такса коју је упалтило ЖКК Краљево за регистрацију треће стране играчице користиће
се за развој женске кошарке.
Посебно се скреће пажња РКС о прописаним таксама и значајним правилима приликом
лиценцирања страних државњана.
Извод из записника је састављен на основу сагласности Бранка Лозанова, председника
КТ КСС и присутних чланова Комисије да се све изречено изведе из записника састанка (12.
Децембар 2019.године).

Бранко Лозанов, председник КТ КСС
Душан Пројовић, потпредседник КСС за такмичење
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