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ЗAПИСНИК 
СА САСТАНКА КЛУБОВА ПРВЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ ИСТОК 

 

Присутни представници клубова: КК Ртањ, КК Прокупље, КК Димитровград, КК Радник, КК Морава, 
ОКК Јуниор, КК Јабланица, КК Ниш, КК Младост Весна и КК Југбаскет  

Оправдано одсутни представници: КК Јастребац, ОКК Сокобања, КК Радан, КК Бор РТБ 

Остали присутни:   Пројовић Душан – потпредседник КСС  
                                 Парлић Урош – председник РКСИС 
                                 Јоцић Александар - генерални секретар РКСИС  
                                 Голубовић Бојан - комесар лиге                             
                                 Стефановић Милица - технички секретар РКСИС 

Састанак представника клубова Прве мушке регионалне лиге - Исток отворио је генерални 
секретар РКСИС-а Александар Јоцић, који је поздравио присутне представнике клубова, објаснио 
зашто је састанак клубова заказан радним даном и изразио задовољство одзивом представника за 
састанак. Такође, свим учесницима је пожелео успешну сезону и фер и спортско такмичење. 
Потпредседник КСС-а Душан Пројовић је на почетку састанка поздравио све присутне и указао да 
КСС жели, његовим присутством на састанку, да укаже поштовање РКСИС-у и клубовима који 
учествују  у овом такмичењу. Такође је додао, да је КСС и ове сезоне, преко спонзора, обезбедио 
лопте за клубове који учествују у такмчењу.   
Након тога, комесар је предложио следећи дневни ред, који је једногласно усвојен. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Систем и Пропозиције такмичења 
2. Усвајање Календара такмичења 
3. Извлачење такмичарских бројева 
4. Разно (чланарина, таксе, лиценцирање, право наступа и др.) 

1. Систем и Пропозиције такмичења : 

Комесар лиге упознао је присутне да су све екипе стекле право наступа у Првој мушкој 
регионалној лиги – Исток, и дао основне информације о лиги, као трећем рангу сениорског 
такмичења. Клубови су такође упознати, да по Правилнику о такмичењу КСС (шема сениорског 
такмичења), пласман у виши ранг такмичења  остварује првопласирани клуб, док пласман у нижи 
ранг остварују два (2)  најслабије пласирана клуба. 
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Клубови су, у наставку састанка, упознати са променама и допунама тумачења појединих чланова 
Пропозиција такмичења за ову сезону, као и најзначајнијим променама ФИБА правила игре. 
Отворила се дискусија о члану 57. Пропозиција, који се односи на извршавање финансијских 
обавеза по изреченим казнама клубова. Представници клубова КК Ниш, КК Прокупње, КК Радник и 
КК Димитровград су узели учешће и нагласили да се клубови финансирају од средстава локалне 
самоуправе и да та средства нису редовна и у том смислу морамо бити обазриви јер су последице 
не поштовања овог члана драстичне. Генерални секретар РКСИС и потпредседник КСС су 
децидно појаснили, да се финансијска дисциплина и овај члан мора поштовати и да је циљ КСС-а, 
овим чланом Пропозиција, да се утиче на клубове и њихове представника да број казни из 
такмичења сведу на минимум .  
Након дискусије, клубовима је још посебно скренута пажња на обавезу нaступа играча са важећим 
лекарским прегледом и да екипе на утакмици морају да имају тренера са важећом лиценцом. 
Затим су клубови упознати са новим одредбама Закона о спорту, које се односе на организовање 
редарске службе, пријаве утакмица МУП-у и  обезбеђивање дежурног лекара тј. санитетског лица 
на утакмицама.  

2. Усвајање календара такмичења : 

Комесар лиге је упознао клубове да ће се такмичење одвијати као јединиствена лига, по 
двокружном бод систему. Након краће дискусије. предложено је да први део првенства почне за 
викенд 7/8. октобра, да се заврши 23/24. децембра. и да се одигра ванредно коло у среду 8. 
новембра. Други део првенства би кренуо 27/28. јануара и завршио 21/22. априла 
Клубови су једногласно прихватили календар такмичења, као и да се редовно коло лиге одигра у 
термину Купа Радивоја Кораћа. 

3.  Извлачење такмичарских бројева: 

Пре извлачења такмичарских бројева, представници клубова КК Радник, КК Ниш и ОКК Јуниор су 
затражили да у првом колу буду домаћини, због разлога организационе природе. Сви присутни 
представници су једногласно  прихватили изнете захтеве. 
Екипе су извукле следеће такмичарске бројеве: 

1. КК Радник 8. КК Младост Весна 

2. КК Прокупље 9. КК Ртањ 

3. ОКК Јуниор 10. КК Димитровград 

4. КК Ниш 11. КК Јабланица 

5. КК Радан 12. КК Бор РТБ 

6. КК Југбаскет 13. КК Морава 

7. ОКК Сокобања 14. КК Јастребац 

Након извучених такмичарских бројева, у 1. и 2. колу састају се: 

ПРВО КОЛО (7/8.октобар) ДРУГО КОЛО (14/15.октобар) 

КК Радник – КК Јастребац КК Јастребац – КК Младост Весна 

КК Прокупље – КК Морава КК Ртањ – ОКК Сокобања 

ОКК Јуниор – КК Бор РТБ КК Димитровград – КК Југбаскет 

КК Ниш  - КК Јабланица КК Јабланица – КК Радан  

КК Радан  - КК Димитровград КК Бор РТБ – КК Ниш 

КК Југбаскет – КК Ртањ КК Морава – ОКК Јуниор 

ОКК Сокобања – КК Младост Весна КК Радник – КК Прокупље 



Клубови су обавезни да ОДМАХ писмено пријаве место одигравања и термине својих утакмица у 
прва два кола,  у складу са чланом 6. Пропозиција такмичења, као и евентуалне сталне термине. 

4. Разно: 

Комесар лиге је упознао клубове да се таксе службених лица нису мењале у односу на прошлу 
сезону и обавестио да ће листе службених лица бити доступне на сајту РКСИС-а, након тестирања 
службених лица од стране Судијске комисије КСС.  
Комесар је изразио задовољство да је више од половине клубова завршило лиценцирање играча 
до почетка састанка и да ту непознаница за клубове није било.  
Потпредседник КСС-а Душан Пројовић је упознао клубове са информацијом да ће доћи до неких 
промена у систему Куп такмичењу, и да ће проходност ка другом степену бити већа за клубове са 
региона. Такође је подсетио клубове да су таксе службених лица за Куп такмичење на нивоу 
Летње лиге и позвао све клубове да се у што већем броју пријаве за Куп такмичење. 
Генерални секретар РКСИС-а, Александар Јоцић апеловао је на представнике клубова да се у 
новој сезони још доследније поштује финансијска дисциплина и обавезе клубова које се односе на 
Пропозиције такмичења (чланарина, казне и др.), а посебно финансијске обавезе према 
службеним лицима и да ту неће бити толеранције.. Представници клубова су прихватили све 
информације и сложили се да неће бити проблема у домену поштовања финансијске дисциплине. 

 

 

 

                     У Нишу,                                 Комесар лиге 
           25.септембар 2017.год.                            Бојан Голубовић с.р. 

                                                                                                  060/4-2222-77 

                                                                                                   bojan.golubovic@rksis.rs 
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