
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 2 
 

1. ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Четвртфинале, 27/28.11.2018. 

ЧФ1 
Србобран Шабац Србобран, ЦСТ Србобран 

Среда, 28.11.2018., 19:00 Димић Б. (БГ) - Милорадовић Н. (БГ), Савић А. (БГ), Марчетић Д. (БГ) 

ЧФ2 
Раднички КГ Бор Крагујевац, Хала Гордана Богојевић 

Уторак, 27.11.2018., 17:30 Филиповић В. (КВ) - Димовски А. (КВ), Илић Ф. (КВ), Јоловић М. (КВ) 

ЧФ3 
Пролетер 023 Радивој Кораћ Зрењанин, Хала Медисон 

Уторак, 27.11.2018., 21:00 Субашић М. (НС) - Арсић А. (НС), Томић В. (НС), Ракић С. (ЛЗ) 

ЧФ4 
Дуга Партизан 1953 Шабац, Спортска хала Протић 

Четвртак, 29.11.2018., 20:30 Петровић С. (СТ) - Хаџић М. (СТ), Пешут С. (НБ), Велић Б. (БГ) 

 
Полуфинале, 11/12.12.2018. 

ПФ1 
Победник ЧФ1 Победник ЧФ2 

11/12.12.2018. 
 

ПФ2 
Победник ЧФ3 Победник ЧФ4 

11/12.12.2018. 
 

 
Финале, 22/23.01.2019. 

Ф1 
Победник ПФ1 Победник ПФ2 

22/23.01.2019. 
 

 
 Полуфиналне и финална утакмица се играју на терену клуба из нижег ранга у текућој или претходној сезони, или слабије 

пласираног у истом рангу у претходној сезони. 
 Победник Другог степена Куп такмичења КСС женских екипа стиче право играња у Трећем степену (Финални турнир 

КУП такмичења КСС). 
 

2. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
 Пропозиције Куп такмичења КСС за Други степен женских екипа дефинисане су Пропозицијама такмичења за Прву 

женску лигу Србије (1.ЖЛС, први ранг такмичења КСС). 
 Заказивање термина одигравања утакмица обавља се путем слања ПИСАНОГ документа на e-mail адресу lige@kss.rs. 
 Свака играчица мора имати лекарски преглед не старији од шест месеци на дан одигравања утакмице. 
 Тренер и помоћни тренер екипе морају имати тренерску лиценцу, односно дозволу за рад издату за текућу сезону 

од надлежног органа КСС, у складу са Законом о спорту и општим актима КСС. 
 На клупи екипе поред играчица могу да се налазе тренер, помоћни тренер и још седам (7) пратилаца екипе. 
 Организатор утакмице је у обавези да: 

 10 дана пре утакмице по Календару такмичења обавести Комесара о термину утакмице (дан и сат), као и спортском 
објекту где се игра утакмица. 

 Пријави утакмицу регионалној судијској организацији, која је надлежна да одреди помоћне судије. 
 Пре утакмице делегату преда на увид копију уплатнице (извод) накнада за службена лица. 
 Обезбеди интернет конекцију у хали у којој игра утакмице, ради реализовања on-line статистике и обучена лица за 

вођење статистике. 
 После одигране утакмице један примерак статистике достави делегату, који исти уврштава у документацију са 

утакмице коју доставља канцеларији лиге. 
 Снима утакмицу видео камером и да видео снимак, у електронској форми или на ДВД-у, достави канцеларији лиге 

најкасније 2 дана по одигравању утакмице. Упутство за снимање и слање видео материјала је достављено свим 
клубовима. 

 Обезбеди редарску службу и присуство лекара са прибором за прву помоћ. 
 Обезбеди 25 литара флаширане воде за гостујућу екипу и службена лица. 
 На видном месту постави државну заставу и одмах поред, заставу КСС. 
 После одигране утакмице, најкасније до понедељка до 15 часова, на e-mail адресу lige@kss.rs достави Извештај са 

утакмице и најмање 5 фотографија са утакмице које ће бити објављиване на сајту Такмичења КСС. 

 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
КУП ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
ДРУГИ СТЕПЕН - ТАКМИЧЕЊЕ ЖЕНСКИХ ЕКИПА 
11000 Београд, Сазонова 83 

Тел: 011 3400 841, lige.kss.rs  
 
Комесар лиге: Бојан Поповић 
Тел. 064 880 8812, 065 896 4847 
Email: lige@kss.rs; b.popovic@kss.rs 
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 Службена лица су у обавези да: 
 Не касне на утакмицу или да неоправдано отказују долазак на утакмицу. 
 На време најаве заузеће ПИСАНИМ путем на e-mail b.popovic@kss.rs, судије и на e-mail skkss@kss.rs.  

 Својим понашањем и одевањем на одговарајући начин допринесу значају такмичења. 
 Уколико користе сопствени аутомобил за путовање на утакмицу, на основу одобрења Комесара, попуне путни налог 

са бројем пређених километара из даљинара и обрачуном трошкова од 20 динара по километру пута. 
 Организатора утакмице излажу што мањим трошковима. Судије су у обавези да се јаве делегату и међусобно 

договоре око одласка на утакмицу тако да путни трошкови буду што мањи. Уколико више службених лица путује у 
истом правцу на утакмицу дозвољено је коришћење само једног аутомобила. Делегати су одговорни за спровођење 
ове одлуке. 

 Делагати су у обавези да: 
 Провере документа које им на 40 минута пре почетка утакмице службени представник клуба или тренер предају на 

увид: лиценца екипе, пријавни лист за утакмицу, лиценце играчица, тренерске лиценце, лиценце пратилаца, 
лекарски прегледи. 

 Припреме Обрачун трошкова службених лица за сваку утакмицу на којој су делегирани и да га пошаљу Организатору 
утакмице најкасније 4 дана пре одигравања утакмице ради исплате такси и путних трошкова. 

 Доставе Комесару извештај о исплаћеним таксама и путним трошковима. 

 Најкасније 30 минута по завршетку утакмице унесу резултат на сајт Такмичења КСС путем апликације Dscore.  
 Пошаљу Делегатски извештај са утакмице на e-mail адресу b.popovic@kss.rs до понедељка до 10 часова. Делегатски 

извештај се пише на компјутеру (извештај се не пише руком), на прописаном обрасцу. 
 Пошаљу Делегатски извештај са утакмице поштом најкасније до среде до 14 часова на адресу: 

Кошаркашки савез Србије, Куп такмичење КСС, Сазонова 83, 11000 Београд. 
 Делегирање делегата за утакмице врши Комесар, а судија Председник СК КСС. Листа судија/делегата 1.ЖЛС/2.МЛС/ 

2.ЖЛС. 
 Отказивање делегирања службених лица обавља се путем слања ПИСАНОГ документа на e-mail адресу b.popovic@kss.rs.  
 Таксе: судија (3) 1.500 дин, делегат (1) 800 дин, помоћни судија (3) 600 дин, статистика (2) 1.000 дин. 
 Клуб је дужан да своје финансијске обавезе по основу одлуке о новчаној казни клубу или одговорном, односно 

службеном лицу клуба изврши у року од 15 дана од дана достављања одлуке о казни. 
 Вредност бода за обрачун чланарине, казни и такси износи 120,00 динара одлуком УО КСС. 
 Све уплате се врше на рачун КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 205-136403-25. 
 У Другом степену КУП такмичења домаћа екипа, Организатор утакмице, сноси све трошкове организације утакмице и 

све трошкове службених лица (таксе, путне трошкове), док гостујућа екипа сноси своје путне трошкове и евентуалне 
трошкове боравка. 

 Накнаду трошкова (такса и путни трошкови) службених лица (делегата и судија) исплаћује клуб Организатор утакмице 
најкасније 24 сата пре заказаног почетка утакмице, уплатом на текући рачун службеног лица. Подаци службених лица 
су достављени свим клубовима. Исплата такси помоћних судија и статистичара могућа је по избору Организатора 
утакмице. 

 Пропозиције такмичења Куп такмичења КСС достављене су свим клубовима и службеним лицима, а могу се преузети са 
сајта lige.kss.rs.  

 
 
Све информације у вези Куп такмичења КСС можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС lige.kss.rs. 
 
 
Београд,             Комесар 2. степена Куп такмичења КСС 
22. Новембар 2018. године                                Бојан Поповић с.р. 
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