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Београд, 04. август 2016. године 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЈУНИОРСКУ/КАДЕТСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ 
 

1. Пријаву за квалификације могу поднети: 
 

• СЕНИОРСКИ клубoви који се у сезони 2016/2017 такмиче у 1.МЛС, 2.МЛС, 1.МРЛ, 
2.МРЛ 

• КТ КСС може доделити по ЈЕДНУ специјалну позивницу сваком РКС-у за учешће у 
регионалним квалификацијама и то само клубу МК без сениора кога предложи 
територијални РКС. Од сезоне 2017/2018 право на пријаву за квалификације могу 
поднети само сениорски клубови зимских лига КСС. 
 

- Услови за доделу овакве позивнице клубу МК су: 
 
1. Да РКС и клуб поднесу захтев са образложењем, за КТ КСС за доделу специјалне 

позивнице за учешће у Регионалним квалификацијама, 
2. Да је клуб у предходне три такмичарске сезоне у континуитету учествовао у 

ЈЛС/КЛС, 
3. Да је клуб у предходне три такмичарске сезоне учествовао барем на једном 

завршном турниру КСС, 
4. Да клуб испуњава све одредбе из члана 158 Закона о спорту РС. 

 
Потребно је да клуб испуњава наведене критеријуме. У случају да један од 

критерујима није испуњен, клуб неће испуњавати формалне услове за пријаву и 
такве пријаве се неће узимати у обзир. 

 
КТ КСС ће специјалну позивницу доделити само једном клубу из сваког РКС-а за 

такмичарску сезону 2016/2017. Од сезоне 2017/2018 неће бити специјалних позивница, јер је 
довољан период да се клубови унапред припреме за нов циклус.  

 
Овај изузетак  је направљен искључиво због промене за учешће у 

квалификацијама у односу на предходну сезону, а узимајући у обзир континуитет 
резултата и рада појединих клубова, као и интерес који остварују у РКС. 

 
2. Право наступа имају играчи:  

• У19/У18 ЈУНИОРСКА ЛИГА СРБИЈЕ, играчи 1998/99, 
• У17/У16 КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ, играчи 2000/01 

 
3. У ЈУНИОРСКОЈ/КАДЕТСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ учествује 12 екипа. 

 
Број екипа из појединих Регионалних кошаркашких савеза је одређен одлуком Управног 

одбора КСС - РКС БЕОГРАД 4 екипе, РКС ВОЈВОДИНА 2 екипе, РКС ЗАПАДНА СРБИЈА 
2 екипе, РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 1 екипа, РКС ИСТОЧНА СРБИЈА 1 екипа, РКС 
ЈУЖНА СРБИЈА 1 екипа, РКС РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈАСКИ 1 екипа. 
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4. Квалификације у РКС води комесар МК такмичења надлежног територијалног РКС. 
Квалификације РКС се играју по једноструком бод систему, по систему који ће бити 
одређен одлуком комесара МК такмичења РКС у зависности од броја пријављених екипа, 
квалитета екипа, трошкова такмичења и слично. 
 

5. Сваки клуб има право да пријави само једну такмичарску селекцију. 
 

6. УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ квалификационих утакмица/турнира МОРАЈУ бити исти као за 
такмичење ЈУНИОРСКА/КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ - ПРОПОЗИЦИЈЕ ЈУНИОРСКЕ И КАДЕТСКЕ 
ЛИГЕ - ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ члан 9 - члан 14. 
 

7. Све трошкове квалификационих утакмица/турнира сносе клубови/КСС који учествују. 
 

8. Рок за пријаву клубова за квалификације је ПЕТАК 5. СЕПТЕМБАР 2016. године. 
Пријава се подноси РКС којем клуб територијално припада по седишту/месту клуба. 
 

9. КАЛЕНДАР КВАЛИФИКАЦИЈА и ЈУНИОРСКЕ/КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ је дат у КАЛЕНДАРУ 
ТАКМИЧЕЊА КСС. 

 
10. Утакмице КВАЛИФИКАЦИЈА ЈУНИОРСКЕ/КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ се суде по 2ПО МЕХАНИЦИ 

/ДВОЈЕ СУДИЈА/.  
 

11. Трошкови службених лица за квалификације су: судија 2.000 дин., делегат 1.000 дин., 
пом.судија 500 дин, укупно нето 6.500 дин. 
 

12. Новчана казна за случај одустајања екипе: 

• После пријаве за квалификације      20.000 дин 
• После жреба за квалификације      60.000 дин 
• После почетка квалификација      100.000 дин 
• После оствареног пласмана у МК ЛИГУ КСС или током  

такмичења у МК ЛИГИ КСС                400.000 дин 
 

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК 
 
 


