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Записник 

 

Са састанка клубова ДРУГЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ – ГРУПА ЗАПАД 1 одржаног 
18.09.2022. године у Чачку. 

 

Састанку присуствовали:  

КК „Севојно“, КК „Железничар“, КК „Морава“, КК „Црнокоса“, КК „Шабац“, КК „Плеј 
Оф“ и КК „Младост“. 

Клубови који нису били присутни: 

КК „Апач“, КК „Младост 2014“, КК „Раднички ВА“, КК „Микс“, КК „Студент 014“, КК 
„Бабајић“, КК „Крупањ“ и КК „Слога“ 

Остали присутни: Петровић Милош, комесар лиге; Бугарчић Бошко, саветник за 
такмичење РКС ЗС и Дарко Танасијевић, комесар МК такмичења. 

                                                  

Дневни ред 

 

1. Пропозиције, календар такмичења, друге информације 

2. Жребање такмичарских бројева 

3. Разно 

 

Састанак је отворио комесар такмичења Петровић Милош. 

• У такмичарској сезони 2022/2023 Друга мушка регионална лига – Запад 1 
броји 15 клубова. Клубови су једногласно усвојили предлог да се лига подели 
у две групе по територијалном принципу, Група А – 8 клубова, Група Б – 7 
клубова и то: 

 

Р. бр. Група A Група B 

1. Крупањ – Крупањ Морава – Заблаће  

2.  Апач – Лозница  Плеј Оф – Ужицец  

3. Раднички ВА – Ваљево Слога – Пожега  

4. Студент 014 – Ваљево  Црнокоса – Косјерић   

5. Бабајић – Љиг Младост – Чачак  

6. Железничар – Лајковац  Младост 2014 – Уб   

7. Шабац – Шабац  Севојно – Севојно  

8. Микс – Мајур  
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• На утакмицама је обавезна примена протокола организације утакмица у 
ванредним околностима проузрокованим вирусом COVID-19 који је усвојен на 
седници УО КСС 08. септембра 2020. године као и одлукама и препорукама 
КСС у зависности од тренутне ситуације.  

 

• Клубови су извукли следеће такмичарске бројеве: 

Група А 

1. Студент 014 – Ваљево 

2. Микс – Мајур 

3. Бабајић – Љиг 

4. Раднички ВА – Ваљево 

5. Железничар – Лајковац 

6. Шабац – Шабац 

7. Крупањ – Крупањ  

8. Апач – Лозница  

 

Група Б 

1. Младост – Чачак 

2. Слога – Пожега 

3. Морава – Заблаће 

4. Слободан 

5. Плеј Оф – Ужице 

6. Младост 2014 – Уб 

7. Севојно – Севојно 

8. Црнокоса – Косјерић  

 

Након завршетка такмичења по групама игра се доигравање за пласман од      
1 – 15 места на следећи начин: 

а. Пласман 1 – 4 mesto 

По две првопласиране екипе из група са преносом међусобних резултата 
играју мини лигу – 4 кола „скраћени Бергер“. 

б. Пласман екипа од 5 – 16 места 

Играју се међусобни сусрети по следећем распореду: 

- 5 и 6 место: А3 – Б3 
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- 7 и 8 место: A4 – Б4 

- 9 и 10 место: A5 – Б5 

- 11 и 12 место: A6 – Б6 

- 13 и 14 место: A7 – Б7 

- 15: A8 

Игра се једна утакмица на неутралном терену. Датум и место одигравања 
одређује комесар такмичења. 

 

• Календар такмичења: 
ГРУПА А и ГРУПА Б 
Први део, 7 кола – 15/16, 22/23. и 29/30. октобар, 05/06, 12/13, 19/20. 
i 26/27. новембар 2022. године 
Други део, 7 кола – 04/05, 11/12, 18/19, 25/26. фебруар, 04/05, 11/12. 
и 18/19 март 2023. године. 
 
 
СУПЕР ЛИГА, 4 кола – 25/26. mart, 01/02, 08/09. i 15/16. април 2023. 
године 
 
 

• Друге информације 

- Вредност бода код обрачуна чланарине за такмичарску 
2022/2023 износи 120,оо динара као и за изречене казне из 
такмичења. 

 

- Таксе службених лица износе: 

 Судија  3.000,oo динара 

 Делегат  2.000,oo динара 

 Помоћни судија 1.000,oo динара 

                                                        Нето износ: 11.000,оо динара 

- Службена лица имају право на путне трошкове у висини цене 
јавног саобраћаја. 

Службена лица немају право на дневницу. 
  

• Клубови су дужни да до 03. ФЕБРУАРА 2023. године изврше уплату друге половине 
укупног износа годишње чланарине клуба. 

 
Према клубу који не изврши уплату у наведеним роковима се примењују одредбе 
ПРАВИЛНИКА О ТАКМИЧЕЊУ КСС – чл. 29 и ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА – 
финансијске одредбе, изриче се суспензија, клуб губи утакмицу службеним 
резултатом и у поновљеном случају губиљења утакмице се искључује из такмичења. 
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• У првом колу Групе А, 15/16. октобра 2022. године састају се: 

 

Студент 014 - Апач 

Микс - Крупањ 

Бабајић - Шабац 

Раднички ВА - Железничар 
 
 

• У првом колу Групе Б, 15/16. октобар 2022. године састају се: 

 

Младост - Црнокоса 

Слога - Севојно 

Морава - Младост 2014 

Плеј Оф - Слободан 
 

 
• Клуб 2МРЛ има право да лиценцира: 

 15 (петнаест) играча који су старији од 18 године (у сезони 2022/2023 
рођени 2004. године и старији) 
 Међу 15 играча сениора може бити лиценцирано највише 4 

(четири) играча који у години лиценцирања пуне 30 (тридесет) 
године (у сезони 2022/2023 рођени 1992. године) 

 16 (шестнаест) играча који су лиценцирани за млађе категорије (у 
сезони 2022/2023 рођени 2005. године и млађи), осим у У15 ПИОНИРИ 

 3 (три) играча који у години лиценцирања пуне 18. година (у сезони 
2022/2023 рођени 2004. године) 
 
 

Играчи који су регистровани и лиценцирани по основу двојне регистрације 
или уступања а који су сениори по години рођења (за играче млађих 
категорија то не важи) приликом лиценцирања и наступа на утакмици се 
третирају као играчи сениори, што значи да улазе у лимитирани број 
играча сениора. 
 

• Играчи морају имати ЛИЦЕНЦУ одређене боје према ГОДИШТУ играча: 
 

- БЕЛА лиценца важи за играче рођене 2004. године и старији 
(СЕНИОРИ) 

- БЕЛА лиценца са дијагоналом косом ЦРВЕНОМ ЛИНИЈОМ важи за 
играче рођене 1995. године и старији (категорија СЕНИОРИ преко 27. 
године) 

- ЦРВЕНА (ДВОЈНА) лиценца важи за играче рођене 2002. године и 
млађе (категорија ДВОЈНА регистрација) 

- ПЛАВА лиценца важи за играче рођене 2005. године и млађи 
(категорија ЈУНИОРИ) 

- ЗЕЛЕНА лиценца важи за играче рођене 2008. године и млађе 
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Клубови су дужни да за сезону 2022/2023 изврше ЗАМЕНУ лиценци играча 
због промене годишта по категоријама. 
Приликом замене лиценци играча обавезна је НОВА СЛИКА. 
 
Играч млађих категорија наступа за сениорску категорију са лиценцом боје 
која је одређена за млађу категорију (Пример: Играч јуниорског узраста 
има ПЛАВУ лицецну са којом наступа за јуниорску екипу, као и за 
сениорску екипу). Играч НЕ МОЖЕ имати две лиценце различите боје. 
Лиценце играча клубови могу добити у канцеларији надлежног Савеза. 
На лиценци играча је обавезна НОВА слика формата као за личну карту 
која мора бити ИСКЉЧИВО ЗАЛЕПЉЕНА. 

 
• Лиценцирање екипа ће бити у канцеларији РКС Западна Србија а према 

утврђеном распореду. 
Приликом лиценцирања клубови су дужни да доставе на увид све личне 
лиценце играча и службених представника. 
 

• Клубови су дужни да се придржавају упутства за лиценцирање. 
Посебно истичемо Одлуку да се неће лиценцирати екипе које немају 
тренера са одговарајућом тренерском лиценцом овереном од стране 
Удружења кошаркашких тренера Србије за такмичарску сезону 2022/2023. 
 
 

Клубови и овлашћено лице клуба сносе пуну дисциплинску 
одговорност за веродостојност података играча наведених у 
лиценци екипе. 
Играч НЕМА право наступа за клуб до правоснажности коначне 
Одлуке Председништва КСС о преласку играча у клуб. Екипа која 
нступи са играчем који је непавилно регистрован или 
лиценциран губи утакмицу службеним резултатом (Правилник о 
такмичењу, чл. 99) 

 
• Играч мора имати извршен ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД. Лекарски преглед не 

може бити старији од шест месеци на дан утакмице. Играч који нема 
потврду о лекарском прегледу НЕМА право наступа на утакмици. Екипа 
која убог лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на 
утакмици губи утакмицу службеним резултатом. 
 

• Право наступа у такмичењу има ИГРАЧ који је уписан у ЛИЦЕНЦУ 
ЕКИПЕ, има ЛИЦЕНЦУ ИГРАЧА и ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД. 

 
• Право наступа у такмичењу има ТРЕНЕР који је уписан у ЛИЦЕНЦУ 

ЕКИПЕ и има ЛИЦЕНЦУ ТРЕНЕРА (ПЛАВА или ЦРВЕНА лиценца) 
оверена за сезону 2022/2023 од стране УКТКСС. 
Свака екипа мора имати тренера са лиценцом УКТКСС, у противном се 
према Пропозицијама изриче новчана казна. 
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• Право представљања екипе у такмичењу има СЛУЖБЕНИ ПРЕДСТАВНИК 
који је уписан у ЛИЦЕНЦУ ЕКИПЕ и има ЛИЦЕНЦУ СЛУЖБЕНОГ 
ПРЕДСТАВНИКА. 

 
 

Право наступа у такмичењу има ЛЕКАР и ФИЗИОТЕРАПЕУТ који је 
уписан у ЛИЦЕНЦУ ЕКИПЕ и има ЛИЦЕНЦУ. 
За издавање лиценце треба приликом лиценцирања екипе доставити једну 
фотографију форамта за личну карту. 

 

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА 

 

1. Обавештавају се клубои и службена лица да се Саопштење сматра налогом за 
делегирање. За случај да нису добили Саопштење налаже се клубовима и 
службеним лицима да то лично провере у канцеларији РКС Западна Србија. 

2. Саопштење се објављује на сајту РКС Западна Србија www.rkszs.org.rs , које је 
једино службено гласило Савеза. 

3. Налаже се клубовима да одмах доставе термине и сатнице одигравања 
утакмица као домаћина, комесару лиге. Уколико клубови имају стални термин 
то назначити посебно у пријави. 

4. Све Одлуке комесар објављује путем Саопштења. 

5. Радно време канцеларије РКС Западна Србија је сваког радног дана од 08 до 
14 часова. 

 

Адреса: РКС Западна Србија, Ул. Господар Јованова бр. 7, 32000 Чачак 

Телефон: 032/348-700, Тел/Факс: 032/345-448 

Текући рачун: 155-13764-40 

E-mail: office.rkszs@gmail.com    

Сајт: www.rkszs.org.rs  

Радно време комесара лиге: понеделјак, уторак и петак од 12 до 14 часова. 

Телефон комесара: 061/702-14-07 

Телефон саветника за такмичење: 

- кући: 032/368-509 

- мобилни: 064/160-63-01 

         

                                                                      Комесар лиге  
                    Милош Петровић 


