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ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНИОРСКИХ ТАКМИЧЕЊА КСС 2022/2023 
 
1.  НОРМАТИВНА АКТА 
 СЕНИОРСКА такмичење КСС се играју према одредбама Статута КСС, Правилника о 
такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог правилника КСС, Дисциплинског 
правилника КСС, Службених Правила игре, и одлукама Скупштине КСС / Управног одбора КСС / 
Комисије за такмичење КСС / комесара такмичења. 
 
2.  САСТАВИ ЛИГА 
 Састави СЕНИОРСКИХ МУШКИХ/ЖЕНСКИХ лига КСС за сезону 2022/2023 су одређени на 
основу, издатих дозвола за сезону и одобрења пријава за учешће у такмичењу, 
пласмана клубова у сениорским лигама у сезони 2022/2023, пласмана клубова у Летњим 
сениорским лигама 2022, одредбама Правилника о такмичењу КСС о проходности клубова 
између појединих рангова такмичења, одредбама Регистрационог правилника о припајању, 
фузији и подели клубова и другим статусним променама, одлукама Директоријума клубова 
1.МЛС/1.ЖЛС о учешћу у АБА Ј.Т.Д./WABA, Скупштине КЛС, Управног одбора КСС и одлукама 
других органа КСС који имају такву надлежност. 

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПОЧЕТНЕ табеле лига 2022/2023 су објављене на сајту КСС. 
Измене ПОЧЕТНИХ табела лига 2022/2023 до којих дође до 30. Августа 2022.г. ће бити 

објављене након доношења одлуке од надлежног органа КСС. 
 
3.  ЦЕНТРИ ИЗ КОЈИХ ЋЕ СЕ ВОДИТИ ТАКМИЧЕЊА 

МУШКА СЕНИОРСКА ТАКМИЧЕЊА ЖЕНСКА СЕНИОРСКА ТАКМИЧЕЊА 

1.МЛС 1.МЛС, Београд 1.ЖЛС КСС, Београд 

2.МЛС КСС, Београд КУП У зависности од степена 

КУП У зависности од степена 2.ЖЛС  КСС, Београд 

1.МРЛ СЕВЕР КСВ, Нови Сад 1.ЖРЛ СЕВЕР КСВ, Нови Сад 

1.МРЛ ЦЕНТАР КСБ, Београд 2.ЖРЛ ЈУГ 1 РКС ЗС, Чачак 

1.МРЛ ЗАПАД РКС ЦС, Крагујевац 2.ЖРЛ ЈУГ 2 РКС ИС, Ниш 

1.МРЛ ИСТОК РКС ИС, Ниш   

2.МРЛ СЕВЕР КСВ, Нови Сад   

2.МРЛ ЦЕНТАР КСБ, Београд   

2.МРЛ ЗАПАД 1 РКС ЗС, Чачак   

2.МРЛ ЗАПАД 2 РКС РКМ, Краљево   

2.МРЛ ИСТОК РКС ЈС, Лесковац   

 

4.  ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ КОМЕСАРА 
 Такмичењем руководи орган који води такмичење (Комесар или Комисија за такмичење 
надлежне лиге) којег пред сваку сезону именује Управни одбор КСС. Управни одбор КСС 
доноси одлуку на основу предлога Комисије за такмичење КСС. Права, обавезе и хонорар 
комесара својом одлуком одређује Управни одбор КСС. 
 У надлежности Комисије за такмичење КСС су сениорска такмичења 2.МЛС, 1.МРЛ, 
2.МРЛ, 1.ЖЛС, 2.ЖЛС, 1.ЖРЛ и КУП. Такмичење 1.МЛС није у надлежности Комисије за 
такмичење КСС (надлежност Удружења клубова 1.МЛС). 
 Комесара за 1.МЛС не предлаже Комисија за такмичење КСС. 
 Комесара за 2.МЛС, 1.ЖЛС, 2.ЖЛС и КУП предлаже Комисија за такмичење КСС. 
 Комесара за 1.МРЛ СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД, ИСТОК, 2.МРЛ СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД, 
ИСТОК и 1.ЖРЛ СЕВЕР, ЈУГ 1 и ЈУГ 2 предлаже Комисија за такмичење КСС на основу предлога 
РКС. 

Предложиће се УО КСС да месечни нето хонорар комесара сениорског такмичења, у 
периоду од ОСАМ месеци, од СЕПТЕМБРА 2022. до Априла 2023. г.  износи - 1.МРЛ 30.000 дин, 
2.МРЛ 20.000 дин, 1.ЖРЛ 15.000 дин.  
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Функција комесара траје све до именовања комесара такмичења за следећу такмичарску 
сезону, а период плаћања функције је 8 месеци. 
 Уколико један комесар води више лига, у том случају може да има укупни месечни нето 

хонорар у износу од 100% за лигу вишег ранга и 50% за лигу нижег ранга.  

 Комисија за такмичење КСС је извршила привремено именовање комесара сениорских 
такмичења, које ће Управни одбор КСС својом одлуком коначно званично именовати. 

У СРЕДУ 10. АВГУСТА 2022. године биће одржан састанак Комисије за такмичење КСС 
са Комесарима сениорских и мк такмичења. 

Комесари сениорских такмичења су у обавези да ОДМАХ након састанка ЈОШ ЈЕДНОМ 
контактирају клубове из лига које воде, а који су добили Дозволу за сезону или одобрење 
пријаве за такмичење, доставе материјале, обрасце клубовима и крену са евиденцијом потврде 
учешћа клубова, тако да до ПЕТКА 12. АВГУСТА 2022. године имају потпуну потврду учешћа 
потенцијалних учесника лига и доставе ту информацију. 

 
5.  КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 

Календар такмичења 1.МЛС је у надлежности Руководства лиге, због учешћа клубова у 
међународним такмичењима и терминима репрезентативних селекција. 

 
6.  ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА - ДОКУМЕНТ У ПРИПРЕМИ 

ПРЕДЛОГ Пропозиције такмичења за сезону 2022/2023 ће бити достављен комесарима и 
клубовима за састанак пред почетак такмичења. Комесари су дужни да примедбе клубова 
доставе Комисији за такмичење. 

Пропозиције свих такмичења 2022/2023 коначно усваја Управни одбор КСС, најкасније 
40 дана од дана почетка такмичења. 

 
7. ХАЛЕ ЗА ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА 
 Комисија за издавање дозвола за сезону и Комисије за одобрење учешћа у такмичењу, у 
поступку који је вођен су донели одобрење клубовима у којој сали могу играти првенствене 
утакмице. Правилником о такмичењу КСС, такође су дефинисани услови који морају бити 
испуњени за одигравање првенствених утакмица. 

 
8.  ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА НА ОДЛОЖЕНОЈ УТАКМИЦИ 
 У случају да играч стекне/изгуби право наступа за клуб у ванредном прелазном року, ТО 
ПРАВО СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД ДАТУМА/ДАНА КАДА ГА ЈЕ ИГРАЧ СТЕКАО/ИЗГУБИО, и односи 
се/примењује се и на ОДЛОЖЕНУ УТАКМИЦУ која је по календару/распореду такмичења 
требала да се игра пре него што је играч то право остварио/изгубио, а стварно се игра након 
стицања/губљења права наступа. 
 
9. ИНФОРМАЦИЈЕ О ТАКМИЧЕЊУ, ПОЗИВ И РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
 Информације о такмичењу, позив за пријаву за такмичење и друга потребна документа, 
клубовима доставља комесар такмичења.  
 За клуб који не добије дозволу за сезону или му није одобрено учешће у такмичењу, ни 
после другостепеног поступка, или не потврди учешће у датом року сматра се да неће 
учествовати у такмичењу и одмах ће се поступити по правилнику о такмичењу КСС. 
 Клуб који није измирио све финансијске обавезе по основу такмичења (заостала 
дуговања, дуговања по основу котизације - чланарине и дуговања по основу казни) нема право 
пријаве екипа за такмичења (таквих клубова нема осим 3.МРЛ који су остварили пласман у 
виши ранг). 
 
10.  САСТАНАК КЛУБОВА 
 Комесар такмичења сазива састанак клубова који учествују у такмичењу са следећим 
дневним редом: 
 - Пропозиције и календар такмичења, информације 
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 - Жребање за КУП такмичење 
 - Жребање такмичарских бројева 
 - Разно 

Комесари су дужни да доставе распоред састанка и ускладе термине, како би 
састанку обавезно присуствовали представници КТ КСС. 

 
11.  ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ИГРАЧА И ТРЕНЕРА 
 Играч и тренер мора имати извршен лекарски преглед. Лекарски преглед не може бити 
старији од шест месеци на дан одигравња утакмице. Играч који нема важећи лекарски преглед 
нема право наступа на утакмици. Екипа која због лекарског прегледа нема довољан број 
играча за наступ на утакмици губи утакмицу службеним резултатом. УКТС је одговоран за 
евиденцију лекарских прегледа тренера. 

 
12.  ТРЕНЕРИ  
 Право наступа у такмичењу има ТРЕНЕР и ПОМОЋНИ ТРЕНЕР који је уписан у лиценцу 
екипе и има лиценцу издату од УДРУЖЕЊА КОШАРКАШКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ (УКТС), црвена 
или плава оверену за сезону 2022/2023. 

Свака екипа мора имати тренера са лиценцом УКТС, у противном се према 
Пропозицијама такмичења изриче новчана казна. 

УКТС треба да благовремено одреди своје представнике и начин за издавање 
тренерских лиценци у канцеларијама у којима се врши лиценцирање екипа. 

За све информације у вези тренерских лиценци и семинара тренера је надлежно УКТС. 
 
13.  ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ 
 Право наступа у такмичењу дефинисано Пропозицијама такмичења. 
 
14.  ЧЛАНАРИНА КЛУБОВА 
 Чланарина клубова КСС је одређена ОДЛУКОМ Скупштине 28. Августа 2009. године. 
 Вредност бода за период Септембар 2022. - Август 2023.г је одређена одлуком УО КСС и 
износи 120,00 дин. 
 Клубови су дужни да уплату чланарине изврше у следећим роковима:   
- до 15. СЕПТЕМБРА 2022.г. / пре почетка лиценцирања екипа 19/20. СЕПТЕМБАР 2022. 
године / изврше уплату прве половине укупног износа годишње чланарине клуба 
- до 3. ФЕБРУАРА 2023.г. изврше уплату друге половине укупног износа годишње чланарине 
клуба. 

Неизвршавање обавезе уплате чланарине у прописаним роковима нарушава 
регуларност такмичења. 

Обавеза комесара такмичења је да стриктно примењује наведене одредбе и рокове 
уплате. 

Према клубу који не изврши уплату у наведеним роковима се примењују одредбе 
Правилника о такмичењу КСС члан 98 и 99 и ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА, Финансијске 
одредбе. 

 
 
КOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ПОТПРЕДСЕДНИК ЗА ТАКМИЧЕЊЕ, 
 
ДУШАН ПРОЈОВИЋ, с.р. 
 
 


