
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 4 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

 Све одигране утакмице полуфинала региструју се постигнутим резултатом 

 
Полуфинале, 25/26.12.2018. 

ПФ1 
Свети Ђорђе Војводина 98:82 

(25:24,25:19,30:13,18:26) Шиман И. (НС) - Пешић П. (ЛЕ), Ћалић С. (БГ), Милорадовић Н. (БГ) 

ПФ2 
Земун Фитофармација Нови Пазар 87:92 

(18:25,25:27,22:20,22:20) Стојановић С. (БГ) - Нинковић Н. (БГ), Прпа С. (БГ), Дојчиновић У. (БГ) 

 

2. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 

 На утакмици ЗЕМУН ФИТОФАРМАЦИЈА : НОВИ ПАЗАР, ТГ играч екипе НОВИ ПАЗАР бр.14, Хаџифејзовић С. - 

неспортско понашање 
 

3. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 

 
 На основу чл. 69, кажњава се екипа НОВИ ПАЗАР, ТГ играч                                                                                   6.000,00 
 
Рок за уплату казни је 15 дана од дана објаве овог Саопштења, односно до 12.01.2019. Све уплате се врше на 
рачун КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 205-136403-25. Доказ о уплати доставити Комесару поштом или на e-mail адресу 
b.popovic@kss.rs. 
 

4. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
 Заказивање термина одигравања утакмица обавља се ОБАВЕЗНО путем слања ПИСАНОГ документа на e-mail адресу 

lige@kss.rs. 
 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. 
 Обезбеди интернет конекцију у хали у којој игра утакмице, ради реализовања LIVE STREAM-а и on-line 

статистике. 
 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. 
 Делагати су у обавези да: 

 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. 

 Службена лица су у обавези да на време најаве заузеће ПИСАНИМ путем на e-mail b.popovic@kss.rs, судије и на e-mail 
skkss@kss.rs. 

 Делегирање делегата за утакмице врши Комесар, а судија Председник СК КСС. 
 Отказивање делегирања службених лица обавља се путем слања ПИСАНОГ документа на e-mail адресу b.popovic@kss.rs. 

 
5. ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Финале, 15/16.01.2019. 

Ф1 
Свети Ђорђе Нови Пазар 

15/16.01.2019. 
 

 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
КУП ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
ДРУГИ СТЕПЕН - ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ 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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 У другом делу Другог степена Куп такмичења КСС утакмица се игра на терену клуба из нижег ранга у текућој или 

претходној сезони, или слабије пласираног у истом рангу у претходној сезони. 

 Победник и финалиста другог дела Другог степена КУП такмичења КСС стичу право играња у Трећем степену (Финални 
турнир КУП такмичења КСС). 

 
Све информације у вези Куп такмичења КСС можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС lige.kss.rs. 
 
Екипе НОВИ ПАЗАР и СВЕТИ ЂОРЂЕ стекле су право играња у Трећем степену, односно на Финалном турниру 
КУП такмичења КСС који носи посебан назив, КУП РАДИВОЈА КОРАЋА. Честитам екипама НОВИ ПАЗАР и СВЕТИ 
ЂОРЂЕ, њиховим играчима, тренерима, службеним представницима и навијачима. 
 
Свим екипама, играчима, тренерима, службеним представницима клубова и службеним лицима желим срећне 
новогодишње и божићне празнике и све најбоље у 2019. години. 
 
 
Београд,             Комесар 2. степена Куп такмичења КСС 

28. Децембар 2018. године                                Бојан Поповић с.р. 
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