
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Поштовани, 
 

Због учесталих питања око могућности играња у квалитетним лигама КСС и квалитетним лигама РКС 
достављам вам извод Правилника о такмичењу који у члану 38 тачно дефинише наступ у лигама МК КСС. 

 
Члан 38. 

Клуб може да учествује у сениорским такмичењима у ингеренцији КСС уколико у складу са законом, 

овим Правилником и пропозицијама такмичења: 
1) има учлањене или уговором ангажоване спортисте (играче); 

2) има ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности; 
3) им обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему; 

4) има одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства; 

5) има осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских активности и 
делатности; 

6) није у сукобу интереса са другим клубовима учесницима такмичења; 
7) нема дуговања према КСС и РКС; 

8) испуњава друге  услове утврђене пропозицијама такмичења. 
Клуб који је регистрован као спортско привредно друштво може учествовати у такмичењима у 

ингеренцији КСС ако испуњава услове из става 1. овог члана и ако се спортским активностима и делатностима 

бави као својом претежном делатношћу. 
Сматра се да су услови из ст. 1. тач. 1)-5) и ст.  2. овог члана испуњени уколико је надлежни спортски 

инспектор решењем утврдио да клуб испуњава услове за обављање спортских активности и делатности, у 
складу са Законом о спорту. 

 

На услове за учешће клубова у МК такмичењима сходно се примењују услови из става 1. овог члана, 
ако овим Правилником није другачије утврђено. 

У квалитетним МК лигама КСС за јуниоре/кадете могу да учествују само клубови који имају сениорске 
екипе у 1.МЛС, 2. МЛС и 1.МРЛ. 

У квалитетним МК међурегионалним лигама за јуниоре/кадете могу да учествују само клубови који 
имају сениорске екипе у 1.МЛС, 2. МЛС , 1.МРЛ, 2 МРЛ и 3 МРЛ. 

 

Желим да напоменем да је тај члан усвојен на Скупштини 22.12.2017. године и НИЈЕ МЕЊАН од тада. 
Код пионира и млађих пионира нема ограничења у вези рангова клубова. Наравно клуб мора бити 

регистрован у АПР-у, да је члан КСС а и да му је одобрена пријава за учешће. То значи да клубови 
2.МРЛ, 3.МРЛ или клубови без сениора не могу да учествују у квалификацијама и да играју то такмичење. 

 

КВАЛИТЕТНЕ ЛИГЕ РКС (МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ) 
У конкуренцији ЈУНИОРА и КАДЕТА могу играти клубови 1.МЛС (КЛС), 2.МЛС и 1.МРЛ, 2.МРЛ, 3.МРЛ. То 

значи да клуб без сениора не може да игра то такмичење. Како се пионири и млађи пионири не 
помињу нигде, за такмичење у тим узрасним категоријама, нема ограничења у рангу клуба. 

Наравно клуб мора бити регистрован у АПР у , да је члан КСС а и да му је одобрена пријава за 

учешће. 
 

Надам се да је ово образложење довољно и да неће бити више питања на ту тему. 
 

С поштовањем 
 

Душан Пројовић, Потпредседник за такмичење КСС 

 


