
 

 
 
 
 
 
 
Београд, 31. Август 2021. 
Број 45 

 

У складу са  чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  
седници одржаној 30. Августа 2021. године донела следеће 

 

 

ОДЛУКЕ 
 
 

1. Налаже се Кошаркашком савезу Војводине и Комесару такмичења Прве 
мушке регионалне лиге Север, да попуну Прве мушке Регионалнелиге 
Север изврши сходно члану 2 и члану 9 Правилника о такмичењу КСС. 
У такмичарској сезони 2021/2022 у Првој мушкој регионалној лиги Север 
(1.МРЛ Север) упражњено место Кошаркашког клуба 03008 Омладинац 
Нови Бановци, који се изјаснио да у такмичаркој сезону 2021/2022. неће 
наступати  у Првој мушкој регионалној лиги Север (1.МРЛ Север), заузима 
Кошаркашки клуб 02239 Велика Кикинда из Кикинде, на основу пласмана 
из такмичарске сезоне 2020/2021, сходно Правилнику о такмичењу КСС. 
 
- Кошаркашки савез Војводине и Комесар такмичења Прве мушке регионалне лиге 

Север (1.МРЛ Север), обавестили су потпредседника КСС и Комисију за такмичење 
да је 03008 КК Омладинац Нови Бановци, обавестио Комесара такмичења, да нису 
у могућности да учествују у такмичарској сезони 2021/2022 у сениорском 
такмичењу, а посебно у такмичењу Прве мушке регионалне лиге Север (1.МРЛ  
Север). 
 

- Сходно члану 2 и члану 9 Правилника о Такмичењу КСС, пласман у ниши ранг 
остварује за један клуб мање из такмичења у Првој мушкој регионалној лиги 
Север (1.МРЛ Север), у конкретном случају 02239 КК Велика Кикинда. 

 
- Налаже се Комесару такмичења Прве мушке регионалне лиге Север (1.МРЛ 

Север), да сходно одредби из тачке 1, достави нове почетнe табелe за такмичење 
у Првој мушкој регионалној лиги Север (1.МРЛ Север). 

 
2. Редовни прелазни рок  (“72 САТА”) 2021 године, за клубове ПРВЕ МУШКЕ 

ЛИГЕ СРБИЈЕ (1.МЛС) у сезони 2021/2022 почиње по завршетку 
септембарског прелазног рока 2021/2022 и траје до СРЕДЕ 29. Септембра 
2021. године до 14,00 сати. 
 
- Редовни прелазни рок “72 САТА” могу да користе играчи који нису користили 

редовни прелазни рок 2021/2022 (април, прелиминарни или септембарски 
прелазни рок). Клубови могу да региструју ТРИ играча у редовном прелазном 
року “72 САТА” 2021/2022. 

 
3. Клубови зимских сениорских лига (1.МЛС, 1.ЖЛС, 2.МЛС, 2.ЖЛС, 1.МРЛ, 

1.ЖРЛ и 2.МРЛ), након одиграног првог кола (клуб мора одиграти прво 
коло) могу користити Ванредни прелазни рок. 

 



- Ванредни прелазни рок за клубове 1.МЛС, траје до 04. марта 2022. године до 
14.00 сати. 

 
- Ванредни прелазни рок за клубове 1.ЖЛС, 2.МЛС, 2.ЖЛС, 1.МРЛ, 1.ЖРЛ и 2.МРЛ 

траје до 24. децембра 2021. године до 14.00 сати. 
 

4. Клубови у такмичењима млађих категорија КСС могу користити Ванредни 
прелазни рок и регистровати играчe након одиграног првог кола (клуб мора 
одиграти прво коло). 
 
- Ванредни прелазни рок за Квалитетне МК лиге КСС и Међурегионалне Квалитетне 

МК лиге РКС траје до 24. децембра 2021. године до 14.00 сати. 
 
- Ванредни прелазни рок за Регионалне  МК лиге РКС траје од 22. до 25. 

новембра 2021. године. до 14.00 сати. 
 

- КТ КСС израдиће Упутство за ванредни прелазни рок утврди ближе одреднице и 
услове коришћења Ванредног прелазног рока МК лига и достави РКС и клубовима. 

 
- Право да користе Ванредни прелазни рок имају само клубови који су 

измирили прву рату чланарине клуба према КСС и РКС, за такмичарску 
сезону 2021/2022. 

 

5. Налаже се Регионалним кошаркашким савезима и Комесарима такмичења 
да: 
 
- Доставе почетне табеле сениорских лига у Другој мушкој регионалној 

лиги (2.МРЛ). Рок  је уторак 07. Септембaр 2021. године. 
 

- Одмах и без одлагања доставе информацију, уколико је дошло до 
измена и промена у почетним табелама за лиге и такмичења за која су 
већ доставили почетне табеле за такмичарску сезону 2021/2022. 

 
- Доставе у краћим цртама извештај о радњама које су предузели око 

почетка такмичења (евиденција учешћа, консултације око календара 
такмичења, информације клубовима, рачуни за чланарину...). Рок је 
уторак 07. Септембaр 2021. године. 

 
- Одрже састанке Комесара такмичења са клубовима у периоду од 13. – 

20. Септембра 2021. године, уз обавезно присуство представника КСС-а. 
Записник са састанак се доставља након одржаног састанка. 
 

- Утврде техничку исправност хала у којима ће се одигравати утакмице 
такмичења које воде. 
 

- Утакмице квалификација за попуну Квалитетних лига КСС, спроводе у 
прописаним салама и условима одигравања које важе за Квалитетне 
лиге КСС. 

 
- Одмах након одиграних квалификација за попуну  Квалитетних лига 

КСС, доставе имена и адресар, клубова учесника Јединствених 
квалитетних лига КСС. 

 
- Доставе преглед клубова који су се пријавили за квалификације за 

учешће у квалификацијама за попуну Квалитетних лига КСС (РОДА 



Јуниорска лига Србије, ТРИГЛАВ кадетска лига Србије и ТРИГЛАВ женска 
кадетска лига Србије). Рок  је уторак 07. Септембар 2021. године. (У 
прилогу образац) 
 

- Доставе табеларни преглед екипа за МК такмичење у сезони 2021/2022. 
Рок 19. Октобар 2021. године (У прилогу образац). 
 

6. Налаже се Бранку Маркоском да до почетка такмичења достави листу 
лиценцираних статистичара за такмичарску сезону 2021/2022. Само 
лиценцирани статистичари ће моћи да обављају фунцију статистичара на 
званичним утакмицама по прописаним таксама које је усвојио УО КСС. 
 

7. Налаже се судијској комисији КСС и да преко свог члана, Срђана 
Стојановића, а у сарадњи са РКС направи листе помоћних судија за 
такмичарску сезону 2021/2022. Листе помоћних судија усвојиће органи 
РКС, најкасније до 25. Септембра 2021. године. 
 

8. Рок за уплату чланарине клуба  
 

- Прва рате чланарине клубова 15. Септембар 2021. године 
 

- Друга рата чланарине клубова је 03. Фебруар 2022. године 
 

- Регионални кошаркашки савезу су обавезни да подсете клубове са свог РКС-а на 
ову обавезу, као и да скрену пажњу клубовима да је ванредни прелазни рок 
немогуће користити уколико клуб има било каквих обавеза према КСС и РКС. 

 

9. Одобрава се захтев MVP 3x3 из Крупња за учешће у Другој мушкој 
регионалној лиги Запад 1 (2.МРЛ Запад 1) у такмичарској сезони 
2021/2022. 
 
- Спортско удружење MVP 3x3 из Крупња, поднело је захтев за учешће у 3.МРЛ 

(РКС ЗС), али за то такмичење није било довољан број пријављених клубова, па 
такмичење није ни одржано. 
 

- Сходно Правилнику о такмичењу, налаже се Комесару 2. МРЛ Запад 2, Милошу 
Мијаиловићу, да до 17. Септембра 2021. године организује утакмицу у Краљеву, 
представника РКС РКМ (КК Зицер - Нови Пазар) и МВП 3x3 и о томе обавести 
клубове и КТ КСС. 
 

- Налаже се MVP 3x3 да одмах и без одлагања поднесе захтев за учешће у 
такмичењу такмичарском органу (Комесару) такмичења Друге мушке регионалне 
лиге Запад 1 и достави све неопходне податке за испуњеност услова за 
такмичење у 2.МРЛ Запад 1. 

 
- Спортско удружење MVP 3x3 ће се у 2.МРЛ Запад 1 такмичити под именом КК 

Крупањ, сходно достављеној одлуци Скупштине клуба, а по окончању свих радњи 
и добијања решења из АПР а о промени имена клуба.  
 

- Спортско удружење је у АПР-у и у KСС (ЕБР 06084) регистовано као МВП 3x3. На 
Скупштини клуба донета одлука да се име промени у KK Kрупањ (Kошаркашки 
Kлуб Kрупањ) и у складу са тиме у врло кратком року ће покренути процедуру у 
АПР-у за промену имена а по Регистрационом правилнику KСС члан 13. о промени 
назива ће обавестити органе KСС у року од 8 дана од промене у АПР. 

 



10. Одобрава се захтев КС Војводине и клубова КК Футог 1276 из Футога и КК 
Будућност из Новог Сада за учешће у Другој мушкој регионалној лиги Север 
(2.МРЛ Север) у такмичарској сезони 2021/2022. 
 
- Налаже се клубовима Футог 1276 и Будућност да одмах и без одлагања 

поднесе захтев за учешће у такмичењу такмичарском органу (Комесару) 
такмичења Друге мушке регионалне лиге Север и достави све неопходне податке 
за испуњеност услова за такмичење у 2.МРЛ Север. 

 
11. Одобрава се захтев РКС РКМ из Краљева и клубова  03031 ЖКК Калифа из 

Новог Пазара и 09089 ЖКК Трепча из Косовске Митровице за учешће у 
Првој женској регионалној лиги Југ 1 (1.ЖРЛ Југ 1) у такмичарској сезони 
2021/2022. 
 
- Клубови су наступали у Другој женској регионалној лиги РКС РКМ и оствариле 

пласман као друпласирани и трећепласирани клуб у лигашком такмичењу. 
 

- Клубови су испунили услове да стекну право учешћа у Првој женској регионалној 
лиги Југ, а како има слободних места и проходност у том такмичењу КТ КСС је 
одлучила позитивно по захтеву РКС РКМ и клубова. 
 

- Налаже се клубовима 03031 ЖКК Калифа из Новог Пазара и 09089 ЖКК Трепча из 
Косовске Митровице да одмах и без одлагања поднесе захтев за учешће у 
такмичењу такмичарском органу (Комесару) такмичења Прве женске регионалне 
лиге Југ 1 и достави све неопходне податке за испуњеност услова за такмичење у 
1.ЖРЛ Југ 1. 

 
12. Одобрава се захтев Комесара такмичења Прве женске регионалне лиге Југ     

2 и клубова СПД ЖКК Раднички из Крагујевца и ЖКК Студент из Ниша да са 
јуниорским тимом наступају ван конкуренције у такмичењу Прве женске 
регионалне лиге Југ 2. 
 
- Клубови наступају у такмичењу као СПД ЖКК Раднички 2 и ЖКК Студент 2. 

 
- Клубови могу да наступају искључиво са играчицама узрасне категорије јуниорки 

и кадеткиња, у складу са Одлуком УО КСС 252/2 од 19.04.2021. године – „Одлука 
оодређивању годишта у мушкој и женској конкуренцији у такмичарској сезони 
2021/2022“. 
 

- Прва женска регионална лига Југ 2, је најнижи степен зимског женског сенирског 
такмичења. 
 

- Учешће ових клубова не ремети број пријављених екипа у такмичењу и не 
изускује поделу по групама, већ омогућава континуирано такмичење и чини га 
квалитетнијим. 

 
13. Одобрава се захтев КС Војводине и клуба ЖКК Vojvodina 021 из Новог Сада 

да са јуниорским тимом наступају ван конкуренције у такмичењу Прве 
женске регионалне лиге Север. 
 
- Клуб наступа у такмичењу као ЖКК Војводина 021 2. 

 
- Клуб може да наступа искључиво са играчицама узрасне категорије јуниорки и 

кадеткиња, у складу са Одлуком УО КСС 252/2 од 19.04.2021. године – „Одлука 



оодређивању годишта у мушкој и женској конкуренцији у такмичарској сезони 
2021/2022“. 
 

- Прва женска регионална лига Север, је најнижи степен зимског женског сенирског 
такмичења. 
 

- Учешће овог клуба не ремети број пријављених екипа у такмичењу и не изускује 
поделу по групама, већ омогућава континуирано такмичење и чини га 
квалитетнијим. 

 
14. Налаже се Комесару Бојану Поповићу и администратору ТК КСС да 

ажужирају Протокол организације утакмица у условима ванредних 
околности. 
 
- Уважавајући већ усвојен Протокол о организацији утакмица у условима ванредних 

околности изазаваних епидемијом вируса КОВИД-19, као и тренутну нестабилну 
ситуацију, неопходно је предвидети одређене околности које могу да се пројектују 
у будућем периоду. 
 

- Уважавајући активност и спровожење Протокола у такмичарској сезони 
2020/2021, поменути имају капацитета да већ постојоћи Протокол ажурирају и 
дају смернице за такмичење испод нивоа националних лига. 

 

- Владимр Живановић, припремиће Упутство за клубове који учествују у такмичењу 
млађих категорија, и препоруке  за клубове и службена лица о начину уласка у 
такмичење. 
 

15.  РКС РКМ доставио је Протокол о начину заказивања утакмица на 
територији Косова и Метохије, усвојен на Скупштини РКС РКМ-а. 
 

16. Налаже се Комесарима такмичењима да у својим саопштењима обавесте 
клубова да исти по завршетку сезоне могу у писаној форми доставити 
предлоге и сугестије у циљу унапређења такмичења. 
 

17.  Рок за уплату чланарине службених лица је понедељак 01. Новембар 2021. 
године. 

 
- Уплата се врши на рачун Кошаркашког савеза Србије, тр. 205-136403-25 

Комерцијална банка. 
 

- Обавезно назначити сврху уплату и назвести дужност које лице обавља и ранг 
такмичења. 

 
18.  Сва службена лица (судије, делегати, помоћне судије, статистичари) са 

листа сениорских лига КСС као и 1.МЛС (КЛС) су ОБАВЕЗНИ ДА СУДЕ 
УТАКМИЦЕ МК ТАКМИЧЕЊА КСС И РКС. Приоритет у ангажовању су 
такмичења под окриљем КСС. Отказивање делегирања без оправданог 
разлога нису прихватљиви и предвиђене су санкције за такве случаје, 
сходно Пропозицијама такмичења. 

 
19.  КТ КСС је сагласна са захтевом и дописом судије Иване Ивановић и предлаже 

такмичарском органу Прве мушке лиге Србије (1.МЛС - КЛС), да уврсти на листу 
судије ФИБА судије – жене , са изузетком да у колико су слободне у колу могу бити 
ангажоване на утакмица Прве женске лиге Србије. 

 
 



- Број жена на листама мушких лига у земљама у окружењу je, :  
4 жене у Црној Гори (од којих 3 међународне и 1 национални судија),  
4 жене у Турској (све ФИБА су судије) ,  
2 жене у Хрватској (све ФИБА судије)  

 
- Суштина овог предлога је у уважавању нечијег трајања и рада, јер ако је неко 

присутан годинама на одређеном нивоу, то не треба олако игнорисати. 
 

20. Комплетна коренспондеција у свим сегментима у вези такмичења ОБАВЕЗНО  мора да 
иде преко Комисије за такмичење и администратора комисије. Свака друга 
коренсподенција сматраће се приватном и представља груби прекршај чланова КТ 
КСС. 
 

21.  Коресподенција сектора такмичења према РКС врши се искључиво преко 
регионалних канцеларија и Генералним секретаром РКС и председником РКС, који 
морају бити обавештени о свакој активности путем званичне имејл адресе РКС-а. 
 

 
Комисија за такмичење КСС, 
Бранко Лозанов, Председник 
 
Кошаркашки савез Србије 
Душан Пројовић, Потпредседник КСС 
 
Одлуке доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Комесарима такмичења: 
- А/а. 


