
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 7 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

− Све одигране утакмице 6. кола региструју се постигнутим резултатом 
 
6.коло, 09/10.11.2019. 

ДУГА РАДНИЧКИ 48:68 
(16:13,12:16,10:21,10:18) Ружић З. (БГ) - Смиљанић Ј. (БГ), Крал П. (БГ) 

СПАРТАК СРБОБРАН 76:51 
(17:17,26:14,17:2,16:18) Пијетловић Р. (НС) - Јовичин М. (НС), Ракић С. (НС) 

ЉУБОВИЈА ВРШАЦ 91:96 
(21:17,15:23,27:26,19:16,9:14) Станојевић Д. (ША) - Савић А. (БГ), Димитријевић М. (БГ) 

КАРАБУРМА МИЛЕШЕВКА  65:75 
(19:23,12:20,21:12,13:20) Димић Б. (БГ) - Својић И. (ЗР), Олћан С. (ЗР)       

АРТ БАСКЕТ РАДНИЧКИ 2016 88:60 
(25:10,28:16,13:21,22:13) Лојовић М. (НС) - Томић В. (НС), Кнежевић У. (СТ) 

 

2. TАБЕЛА 
 
Табела 

1 АРТ БАСКЕТ Београд 6  6  0  493:315  12  

2 МИЛЕШЕВКА Пријепоље 6  5  1  454:394  11  

3 РАДНИЧКИ 2016 Крагујевац 6  5  1  400:397  11  

4 ДУГА Шабац 6  4  2  425:343  10  

5 СПАРТАК Суботица 6  4  2  388:391  10  

6 ВРШАЦ Вршац 6  3  3  408:420  9  

7 РАДНИЧКИ Београд 6  2  4  366:379  8  

8 КАРАБУРМА Београд 6  1  5  328:381  7  

9 СРБОБРАН Србобран 6  0  6  345:433  6  

10 ЉУБОВИЈА Љубовија 6  0  6  337:491  6  

 

3. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 

− На утакмици ДУГА : РАДНИЧКИ, ТГ тренер екипе ДУГА, Степановић В. - приговор 

− На утакмици ДУГА : РАДНИЧКИ, ТГ тренер екипе РАДНИЧКИ, Боријановић Ф. - приговор 

− На утакмици ДУГА : РАДНИЧКИ, ТГ клупа екипе РАДНИЧКИ - приговор 

− На утакмици КАРАБУРМА : МИЛЕШЕВКА, ТГ тренер екипе КАРАБУРМА, Нешић А. - приговор 
 

4. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 
 

− На основу чл. 69 Пропозиција, кажњава се екипа ДУГА (ТГ тренер)                                                                   6.000,00 

− На основу чл. 69 Пропозиција, кажњава се екипа РАДНИЧКИ (ТГ тренер, ТГ клупа)                                  12.000,00 

− На основу чл. 69 Пропозиција, кажњава се екипа КАРАБУРМА (ТГ тренер)                                                      6.000,00                                                                  
 
Рок за уплату казне је 15 дана од дана објаве овог Саопштења, односно до 27.11.2019. Све уплате се врше на 
рачун КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 205-136403-25. Доказ о уплати доставити Комесару на e-mail или поштом, 
најкасније пре утакмице 8. кола 2. ЖЛС. 
 
Обавештавају се сви клубови да исправе техничке неправилности у салама у којима играју своје утакмице 
(семафор, сирена, разглас…) 
 
 
 

 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 
 
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 

http://lige.kss.rs/
mailto:lige@kss.rs
mailto:b.popovic@kss.rs


 

 

5. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 

• Сходно чл. 8 Пропозиција, сви клубови су у обавези да на време заказују термин одигравања утакмице, слањем писаног 
документа на e-mail адресу lige@kss.rs и b.popovic@kss.rs. 

• Клубови су у обавези да почињу своје утакмице у заказано време. 
• Сходно чл. 14 и 16 Пропозиција, Организатор утакмице је дужан да обезбеди исправну апаратуру за мерење времена и 

руковање семафором. Електронски уређаји за мерење главног времена, времена за напад и показивање резултата 
морају да испуњавају одредбе прописане Правилима игре. 

• Сходно чл. 24 Пропозиција, уколико екипа на утакмици нема тренера са лиценцом из оправданих разлога (болест) 
обавезна је да о томе пре утакмице обавести Комесара писаним путем на имејл. 

• Сходно чл. 49 Пропозиција и закључцима са техничког састанка са клубовима, Организатор утакмице је у обавези да 
обезбеди присуство лекара (доктор, медицински техничар, физиотерапеут), обавезно са комплетним прибором за прву 
помоћ. 

• Сходно чл. 51 Пропозиција и закључцима са техничког састанка са клубовима, Организатор утакмице је дужан да на 
свакој утакмици обезбеди представљање екипа путем разгласа и интонирање државне химне пре почетка утакмице. 

• Комесар је у обавези да петком изда (пошаље) нови лиценцни списак екипе клубу који је на време послао захтев и 
потребну документацију играчице за ВПР, а који је одобрен, само уколико је достављена и потребна 
документација за лиценцирање (лекарски преглед, потписана обавезна изјава играчица, копија пасоша). 

• Клубови су у обавези да пошаљу Комесару потписан и оверен примерак лиценцног списка екипе. Приликом издавања 
(слања) новог лиценцног списка, обавезно је враћање претходног, старог лиценцног списка. 

• Клубови су обавези да на лиценцама (картонима) својих играчица имају слику играчице и печат РКС/КСС. 
• Све примедбе везане за организацију или сам ток утакмице службени представник клуба доставља делегату, који је у 

обавези да исте забележи у свој делегатски извештај који доставља комесару. 
• Делагати су у обавези да: 

− Припреме Обрачун трошкова службених лица за сваку утакмицу на којој су делегирани и пошаљу га Организатору 
утакмице најкасније 48 сати након добијање Саопштења (делегирања), ради исплате такси и путних трошкова. 

− Најкасније 30 минута по завршетку утакмице унесу резултат на сајт Такмичења КСС путем апликације Dscore. 
У обавези су да ажурирају апликацију најкасније два сата пре почетка утакмице. 

− Резултат утакмице уносе по четвртинама НАКОН ЗАВРШЕТКА утакмице. 
− Пошаљу Делегатски извештај са утакмице на e-mail адресу b.popovic@kss.rs најкасније 24 сата након завршетка 

утакмице, односно до понедељка до 9 часова за утакмице које се играју викендом. У случају инцидента, приговора 
или пријаве, делегатски извештај се шаље одмах након утакмице. Делегатски извештај се пише на компјутеру 
(извештај се не пише руком), на прописаном обрасцу и шаље се у .doc (Word) или .pdf формату. 

 

6. РАСПОРЕД И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 
7.коло, 23/24.11.2019. 

РАДНИЧКИ 2016 ДУГА 
23/24.11.2019. 

- - - -  

МИЛЕШЕВКА  АРТ БАСКЕТ 
23/24.11.2019. 

- - - -  

ВРШАЦ КАРАБУРМА 
23/24.11.2019. 

- - - -  

СРБОБРАН ЉУБОВИЈА 
23/24.11.2019. 

- - - -  

РАДНИЧКИ СПАРТАК 
23/24.11.2019. 

- - - - 

 
Све информације у вези Друге Женске лиге Србије можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                           Комесар лиге 
12. Новембар 2019. године                     Бојан Поповић с.р. 
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