
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 5 
 

1. ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Финале, 15/16.01.2019. 

Ф1 
Свети Ђорђе Нови Пазар Житиште, ОШ Свети Сава 

Среда, 16.01.2019., 18:30 Пијетловић Р. (НС) - Јевтовић В. (БГ), Прпа С. (БГ), Милорадовић Н. (БГ) 

 

2. ОДЛУКЕ КОМЕСАР 
 
 Сваки играч екипе мора имати извршен лекарски преглед не старији од шест месеци на дан одигравања 

утакмице. Лекарске прегледе играча ОБАВЕЗНО предати делегату на увид пре почетка утакмице. 
 Играчу који нема важећи лекарски преглед или за кога делегату пре утакмице није приложен доказ о 

извршеном лекарском прегледу НЕЋЕ бити дозвољен наступ на утакмици. Делегат је одговоран за 
спровођење ове одлуке 

 

3. 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. 
 
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 
12. Јануар 2019. године                                Бојан Поповић с.р. 

 

 

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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