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1. МРЛ  ИСТОК, сезона 2019/2020
ИЗВЕШТАЈ - Полусезона

1.  Припрема  за  такмичење :

 На  састанку  који  је  одржан,  12.09.2019.  године  били  су  присутни  представници  11
клубова.  Одсутан је  био  представник екипе КК  ЈАСТРЕБАЦ – Алексинац.  Комесар лиге
упознао је присутне да су се све екипе уредно пријавиле  и стекле дозволу за такмичење у
1.МРЛ ИСТОК. Променом правилника о такмичењу КСС ове године учествују 12 екипа у
такмичењу. Циљ је да се са мањи број екипа подигне квалитет такмичења. Пласман у
виши ранг такмичења остварује првопласирани клуб док у нижи ранг прелазе два (2)
најслабије пласирана клуба. 

 Лиценцирање свих екипа обављено је на време. Истичем одличну сарадњу са Тренерском
организацијим КСС, око провере уплата тренерских чланарина и поштовање правила око
броја селекција у клубу које може да води један тренер.

  У прелазном рок није било  интересивања као ранијих година и користило га је  10
клубова са 24 прелазака.

 Тестирање  службених  лица  (судија  и  делегата)  са  Региона  Јужне  и  Источне  Србије
обављено  је  у  Нишу,  22.09.2019.  год.  Уз  присуство председника СК Србије  Миодрага
Личине. Тестирање присутних судија ЈЕ било успешно. На основу захтева РКСЈС, КТ КСС
је дала сагласност да листе судија 1.МРЛ и 2.МРЛ  ИСТОК  буде заједничка. Одобрење СК
КСС да се могу  користити и судије са 2.МЛС и 1ЖЛС  НИЈЕ коришћено јер је важило
САМО за четири кола што доводи клубове у неједнак статус. После другог тестирања  и
разговора са комесаром 2.МРЛ ИСТОК, комплетирана је и судијска и делегатск листа.

   2.  ТАКМИЧЕЊЕ:
 За почетак  такмичарске сезоне  владало је велико интересовање међу свим учесницима.

Због мањег број  клубова  дошло до промене квалитета јер су се неки клубови боље
припремили са  новим играчима и тренерима.  То је  изазвало велико интересовања за
кошарку у многим малим срединама. 

 Договор  о  бољој  организацији  утакмица   која  су  добро  и  прецизно  дефинисана,  су
испоштована код већине  учесника. Проблем су неки делегати који сами то процењују и
зато комесар НЕМА благовремено праве информације са одиграних утакмица.Тумачења
обавезе  пријављивања  одигравања утакмице ПУ у Закона о спорту се свуда другачије
тумачи.  Повећан  је  број  примедби  на  суђење  од  стране  клубова.Снимке  са  многих
утакмица је прегледала СК РКСИС  и утврдила да многе примедбе не стоје као објективне.
Увођењем контроле суђења број примедби биће сигурно мањи.

    Све утакмице играју се у салама које испуњавају СВЕ услове предвиђене Пропозицијама.
Екипа КК Радник  - Сурдулица, игра у балон сали, која испуњава услове али има проблем
кондензације и грејања. Отварање нове хале у овом месту је поново одложено. Чинимо
све да обезбедимо да свака екипа има објективне и поштене услове за игру на сваком
терену. Тај услов смо у досадашњем такмичењу  у великој мери остварили. Потребно је
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мало више разумевања и спортског духа  и културе  код СВИХ учесника у такмичењу  а
нарочито код екипа које су домаћини јер домаћи терен  НИЈЕ више предност.  И зато
имамо проблем да домаћини НИСУ прави домаћини.

   Финансијска дисциплина НИЈЕ код свих екипа на потребном нивоу. Проблем наплате казни
постоји код КК Јастребац, КК Бор РТБ, КК Ниш, КК Јабланица и КК Радник. Проблем код
исплате службених лица имамо само код екипе КК Бор РТБ.

  Такмичење се одлично одвија и до сада НИЈЕ било неких великих проблема. Све утакмице
су одигране. Број досуђених ТГ играчима, тренерима и поднетих пријава знатно је мањи
него  ранијих  година   и  поред  смањења  броја  клубова.  Очекујем  да  ће  одлика  ТК  о
дуплирању казни утицати  и у наредним колима на понашање тренера и заменика.     

3. TАБЕЛА 1.МРЛ ИСТОК  ПОСЛЕ 11. КОЛА :   СЕЗОНА 2019/2020:

1 Бор  РТБ  Бор 11 9 2 931:785 20
2 Јабланица  Медвеђа 11 9 2 945:786 20
3 Радник  Сурдулица 11 8 3 882:776 19
4 Маринос  Ниш 11 7 4 841:785 18
5 Морава  Влад.Хан 11 7 4 858:823 18
6 Топличанин  Прокупље 11 7 4 922:896 18
7 Ртањ  Бољевац 11 5 6 850:894 16
8 Димитровград  Димитровград 11 5 6 873:850 16
9 Јуниор  Ниш 11 3 8 837:938 14

10 Ниш  Ниш 11 2 9 877:907 13
11 Младост Весна  Бела Паланка 11 2 9 753:974 13
12 Јастребац  Алексинац 11 2 9 755:850 13

 
 Због прекршаја Пропозиција такмичења, опоменути су и новчаним казнама кажњавани су по  

разним основама СВИ клубови осим екипе из Беле Паланке.. За  похвалу је понашање 
играча, тренера и службених  представника  екипе  КК Младост  Весна.

 У  следећој  табели  дат  је  приказ  броја  досуђених  дисциплинских  мера  према
клубовима,  играчима и  тренерима од стране службених лица и Комесара.  Због
прекршаја Пропозиција такмичења која су овде наведена,  изречене  су новчане казне  у
складу са одредбама Пропозиција такмичења.  

 Од 39 досуђен ТГ (од тога су 10 за flopping) и само 3 ДГ на 66 утакмици, тренери су добили 9
ТГ.  То је изузетно велики број (ЧЕТВРТИНА дисциплинских казни) који показује да су тренери
носиоци многих негативних дешавања на утакмицама и поред пооштрених новчаних казни.

Р.Б. КЛУБ ТГ ДГ Пријаве Организација
осталоИгр/фл Тренер Играч Тренер Играч Сл.лица

1. Бор  РТБ  Бор 1+1 1 чл.75

2. Јабланица  Медвеђа 1+1 2

3. Радник  Сурдулица 2

4. Маринос  Ниш 2 1

5. Морава  Влад.Хан 1+1

6. Топличанин  Прокупље 2 1 1

7. Ртањ  Бољевац 1+3 2

8. Димитровград  Димитро 2+1

9. Јуниор  Ниш 2+2 1

10. Ниш  Ниш 2 1 1 1

11. Младост Весна  Б.Паланка
12. Јастребац  Алексинац 3+1

УКУПНО 17+10 9 3 - 2 -



                    На мањем броју утакмица долази до вербалног вређања службених лица и противничке
екипе од стране гледалаца а понекад и од учесника утакмице. У Пропозицијама такмичења  ЈАСНО
пише шта се сме а шта не. Зато стално апелујем на спортско понашање, јер неконтролисани шутеви,
(не)намерно  ударање  играча,  приговарање,  свађе,  претње, вређање  службених  лица,  улазак  у
терен, само доноси НЕПРИЈАТНОСТИ И КАЗНЕ клубу у складу са Пропозицијама такмичења.

           Морамо да сарађујемо искрено и  још боље, да се међусобно више уважавамо и поштујемо па
ћемо таквим односом лакше и брже решавати све настале проблеме.  Дужност најодговорнијих људи
у клубу не огледа се само у резултатским достигнућима, већ исто тако и у васпитном раду као и
обезбеђивање услова на свакој утакмици за несметан рад службених лица. Ред на терену и око њега
је један од основних предуслова за добро суђење. Морамо да имамо осећај одговорности  и да
промовишемо спортско понашање и фер плеј  и  да  покажемо које  су  данас опште друштвене и
моралне вредности а то су пре свега поверење, поштовање, одговорност.
 На листи делегата 1МРЛ ИСТОК било је 11 спортских радника у складу са захтевом КТ КСС. У
задње две година дошло је до великих промена на лист делегата. Остало је само четири делегата.
Попуњен је број али без потребног квалитета. Радом већег броја делегата, НИСАМ задовољан, јер
било је пуно извештаја са погрешним  и непотпуним  подацима, недовољно квалитетно попуњени,
површно урађени. Многи од њих НЕМАЈУ ни знање ни ауторитета  код клубова и судија. Заборављају
да регуларност такмичења и извршавање задатих обавеза из Пропозиција  МОРА ДА БУДЕ ИЗНАД
СВЕГА. Скоро без отказа али је било пуно захтева за ослобађање  у појединим терминима (петак),
највише због радних обавеза. Укупно је дато четири незадовољавајућих оцена али је и поред тога
просек оцена изузетно висок. Ово је највећи просек у досадашњем такмичењу 1.МРЛ ИСТОК. Став
комесара је да овај просек није реалан и објективан. Делегат Матић Срђан – Лесковац, још НИЈЕ
измирио годишњу чланарину према КСС. А један је учинио са закашњењем.

4. СТЕПЕН  АНГАЖОВАНОСТИ  ДЕЛЕГАТА:

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕЛЕГИРАЊЕ ОТКА/ПОВ ЗАМЕНА УКУПНО ПРОСЕК ОЦЕНА
1. Митић Братислав - Ле 8 8 4,125
2. Николић Срђан - Врање 6 2 8 3,750
3. Марковић Зоран - Ле 7 7 3,714
4. Поповић  Милан - Зајечар 7 7 3,821
5. Ристић  Александар - Пк 7 7 3.571
6. Рајачић  Данијел - Ниш 7 1 6 3,542
7. Динуловић Драгана-  Ниш 6 6 4,042
8. Ћирић Драган - Б.Паланка 6 6 4,000
9. Арсић Иван - Бор 5 5 3,750

10. Арсић  Данијела - Врање 5 5 3,900
11. Матић  Срђан - Ле 2 1 1 4,000

УКУПНО 66 2 2 66 3,84
                
                После првог тестирања формирана је јединствена листа од 35  судија за 1. МРЛ, 2.МРЛ и
1.ЖРЛ ЈУГ. Наведени број судија дат је у ТРИ групе. Трећа група НИЈЕ судија 1. МРЛ ИСТОК. Знатно
је повећан  број отказа термина и немогућност суђења због разних приватних обавеза. (Путовање,
болест, радне обавезе, испити, физичка спрема, оцене суђења, казне итд.) Лично мислим да суђење
заслужује оцену ДОБАР.

5. СТЕПЕН  АНГАЖОВАНОСТИ  СУДИЈА :

Р.Б. ПРВА  ГРУПА ДЕЛЕГИРАН ОТКАЗ ЗАМЕНА УКУПНО Оцена
1.  Васић  Душан  - Ниш 11 11 4,14
2.  Цветковић Владица - Ле 10 1 11 3,91
3.  Ђорђевић Александар - Ле 10 10 3,90
4.  Маринковић Аца - Ле   9 9 4,17
5.  Милетић  Милош - Ниш  9 9 казна 3,84
6.  Стојановић Марко - Ниш  9 1 8 3,94



Р.Б. ДРУГА  ГРУПА ДЕЛЕГИРАН ОТКАЗ ЗАМЕНА УКУПНО просек
7.  Суботић  Немања - Ниш 8 8 3,63
8.  Стаменковић Милош - Грд 8 8 3,88
9.  Стаменковић Михајло - Ле 7 7 казна 3,79
10.  Ристић  Радован  -  Ле 7 7 3,57
11.  Марковић  Данко  -  Ле 6 6 3,83
12.  Крстић  Дарко - Ниш 6 6 4,17
13.  Николић  Милан - Врање 5 5 3,60
14.  Митровић  Иван  -  Ниш 5 5 3,50
15.  Михајловић Никола - Ле 5 2 3 3,50
16.  Марковић  Марко - Ниш 4 4 3,63
17.  Шипетић  Богдан - Ниш 3 3 казна 3,50
18.  Вуловић  Милан – Ниш 3 3 казна 3,33
19.  Филиповић  Предраг - Ниш 3 3 3,67
20.  Даниловић Ђорђе - Ле 2 1 3 тестирање 3,83
21.  Милошевић  Михајло - Ниш 1 1 2 3,75
22.  Аврамовић  Милош  -  Зајеч 1 1 тестирање 3,00

УКУПНО 132 3 3 132 3.84

6.  Организација  и спровођење такмичења :

 Имам одличне  услове  за  рад   и  одговорне  сараднике   у  канцеларији  РКСИС у  Нишу.  Рад у
канцеларији  заснива  се  на  доследном  поштовању  свих  прописа  које  доноси  КС  Србије  на
међусобној  сарадњи и СВЕ донете одлуке се базирају на тим вредностима. Та дневна ажурност
се  најбоље  показала  код   СТАЛНОГ  (ванредног) ПРЕЛАЗНОГ  РОКА  који  је  скоро
свакодневно захтевао издавање НОВИХ лиценци играча и клубова. 

 Постојало  је  ВЕЛИКО интересовање за  коришћење ванредног  прелазног  рока  и  то
право искористило је 10 клубова са 24. играча.

 Лично сматрам да су направљене измене  у Пропозиција  такмичења  довеле до тога да НЕМА
довољно могућности у њима за сакционисање свих могућих случајева који могу да се догоде на
утакмици.  (Раније  је  то  било)  Због  тих  измена  различито  се  тумаче  одређена  неспортска
понашања, јер Пропозиције након измена не пружају могућност за изрицање одговарајуће казне
и  зато  морамо  да  се  позивамо  на  Дисциплински  правилник  КСС.  То  доводи  до  тога  да  ми
комесари различито тумачима одређена неспортска понашања и друге случајеве из такмичења.

 Све утакмице се снимају  и ту имам  ОДЛИЧАН  однос  ВЕЋИНЕ клубова према овој обавези.
Снимци са утакмица су врло тражени међу тренерима и судијама. Постоје неколико клубови који
нередовно шаљу снимак или је снимак лошег квалитета.

 Локална средства информисања  у многим срединам одлично прате  догађања у Првој мушкој
лиги – ИСТОК. Клубови су  врло задовољни што захваљујући КС Србије,  извештаје  са  својих
утакмица могу да прате и у Спортском журналу.

 Регион  Источне Србије има и свој сајт који је одлично посећен и који се свакодневно ажурира са
новим  информацијама.  Примедба  се  односи  да  на  сајт  КСС  не  могу  да  виде  издата
Саопштења, већ само на Регионалном сајту

 Сви клубови учесници у  такмичењу у  току лиценцирања добили су  од КС Србије  по  пет (5)
кошаркашких лопти МОЛТЕН  Но7.

 Све  финансијске  обавезе  за  изречене  казне  клубови  доста  редовно  измирују.  У  последњих
неколико  кола  дошло  је  до  пораста  броја  изречених  казни  и  ОДМАХ је  дошло  до  пада
поштовања финансијске дисциплине код већине клубова. Нема сумње да клубови или појединци
(углавном тренери), који су због неспортског понашања, кажњени, траже на све могуће начине
да  избегну  или одложе плаћање казне.  Мислим да СВИМА нама у  кошарцитреба  мало више
поштовања према организацији под чијим окриљем радимо.  Не  смемо да  имамо људе изнад
система или да „тргујемо“ ситнијим или крупнијим компромисима. Одлуке МОРАЈУ да се поштују. 

 Морамо да имамо и разумевање за оне КОРЕКТНЕ клубове који имају проблем код финансирања
од стране локалне самоуправе. 



 Договор да клубови  НЕ МОГУ  да користе ванредни прелазни рок ако НИСУ  платили
прву рату чланарине је испоштован.

 Сви клубови су на почетку такмичења имали тренере са одговарајућим лиценцама за
такмичарску сезону.                                                                         

 Поново се ове године појавио проблем исплате  службених  лица због проблема са
финансирањем  у  својим  локалним  срединама. Такве  проблеме  имамо  мање  у
Алексинцу и нарочито  изражене у Бору

 Суспендовани клубови на основу договања из такмичења: 

Р.
Б.

НАЗИВ КЛУБА ЕВ. БР. ДУГОВАЊЕ - ОСНОВ
КАЗНА

НАПЛАЋЕНО - ОСНОВ
КАЗНА Остатак дуга

1. Ниш  Ниш 07346 42.000,00 - 42.000,00

2. Топличанин  Прокупље 08005 36.000,00 36.000,00 -

3. Јабланица  Медвеђа 08258 30.000,00 - 30.000,00

4. Ртањ    Бољевац 07285  30.000,00 30.000,00

5. Радник  Сурдулица 08266 24.000,00 - 24.000,00

6. ОКК Јуниор  Ниш 07503 24.000,00 24.000,00 -

7. Маринос   Ниш 07037 24.000,00 24.000,00 -

8. Јастребац  Алексинац 07023 18.000,00 4.000,00 14.000,00

9. Бор РТБ   Бор 07056 12.000,00 - 12.000,00

10 Димитровград  Димитро 07282 12.000,00 6.000,00 6.000,00

11 Морава  Влад.Хан 08062 6.000,00 6.000,00 -

12 Млад. Весна Б.Паланка 07273 - - -

УКУПНО: 258.000,00 130.000,00 128.000,00

Укупни трошкови службених лица по екипама и просек по утакмици:
   -  Највећи део увећаних трошкова су путни тошкови судија. Цела судијска листа је из ДВА града
(Ниш – Лесковац),  а имамо клубове који су удаљени  од тих средина  100 – 150 км па и више. Због
тога клубови који су близу Нишу и Лесковцу имају мање трошкове. Ако би имали судије у осталим
центрима то би знатно смањили путне трошкове. Од ове године отварањем магистралних путева
клубови имају и трошкове путарине.

Р.Б. НАЗИВ КЛУБА БРОЈ УТАКМИЦА УКУПНО ПРОСЕК по
утакмици

1. Ртањ  Бољевац 6 122.180,00 20.360,00
2. Бор  Бор 6 117.680,00 19.610,00
3. Јабланица  Медвеђа 6 102.540,00 17.090,00
4. Маринос  Ниш 6 101.000,00 16.840,00
5. Младост Весна  Бела Паланка 6 100.980,00 16.850,00
6. Топличанин Прокупље 6 100.120,00 16.690,00
7. Димитровград  Димитровград 5 98.840,00 19.770,00
8. Радник  Сурдулица 5 87.860,00 17.570,00
9. Морава  Влад.Хан 5 86.220,00 17.245,00

10. Јастребац  Алексинац 5 83.140,00 16.630,00
11. Ниш  Ниш 5 77.520,00 15.510,00
12. ОКК Јуниор  Ниш 5 73.080,00 14.620,00

УКУПНО:

У Нишу,  30.12.2019                                                            Комесар лиге: Небојша  Крстић               
e-mail: nebojsa.krstic@rksis.rs


