
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 5 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 
− Све одигране утакмице 4. кола региструју се постигнутим резултатом. 
 
4.коло, 07/08.11.2020. 

ACTAVIS ACADEMY  ВОЈВОДИНА  70:91 
(18:17,20:25,15:22,17:27) Радојковић М. (НИ) - Љубић Д. (НИ), Кречковић М. (НИ) 

СМЕДЕРЕВО 1953  СЛОБОДА  64:85 
(13:20,17:22,14:23,20:20) Игњатовић В. (БГ) - Ковачевић Н. (БГ), Крал П. (БГ)  

КОНСТАНТИН  СЛОГА ЕЛИТЕ  97:60 
(27:9,17:17,30:14,23:20) Станчев З. (ПИ) - Крстић С. (АЛ), Вучковић А. (НИ) 

СТАР  МЕГА SOCCERB  63:87 
(12:25,24:23,11:20,16:19) Боровина В. (НС) - Томић В. (НС), Арсић А. (НС) 

DYNAMIC VIP PAY  ПАРТИЗАН НИС 
ОДЛОЖЕНО 

Јанковић З. (БГ) - Миздрак Д. (ВА), Костић М. (БГ) 

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС  БОРАЦ  94:46 
(23:16,25:8,19:10,27:12) Јанковић С. (БГ) - Мали Б. (СТ), Јовичин М. (НС) 

 

2. TАБЕЛА 
 

Табела 

1 МЕГА SOCCERB Београд 4  4  0  383:246  8  

2 СЛОБОДА Ужице 4  4  0  323:245  8  

3 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС Београд 4  3  1  311:258  7  

4 DYNAMIC VIP PAY Београд 3  3  0  244:171  6  

5 ПАРТИЗАН НИС Београд 3  3  0  250:196  6  

6 ВОЈВОДИНА Нови Сад 4  2  2  308:297  6  

7 БОРАЦ Чачак 4  1  3  269:335  5  

8 СТАР Нови Сад 4  1  3  275:333  5  

9 КОНСТАНТИН Ниш 4  1  3  295:325  5  

10 СМЕДЕРЕВО 1953 Смедерево 4  1  3  276:338  5  

11 ACTAVIS ACADEMY Лесковац 4  0  4  239:323  4  

12 СЛОГА ЕЛИТЕ Краљево 4  0  4  232:338  4  

 

3. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 
− На утакмици ACTAVIS ACADEMY : ВОЈВОДИНА, ТГ клупа екипе ACTAVIS ACADEMY због неспортског понашања. 
− На утакмици ACTAVIS ACADEMY : ВОЈВОДИНА, ТГ тренер екипе ACTAVIS ACADEMY Петровић М. због неспортског 

понашања. 
 

4. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 
 
− На основу чл. 69 Пропозиција, кажњава се клуб ACTAVIS ACADEMY (ТГ клупа/ТГ тренер) - 24.000,00. 

 
Рок за уплату казне је 15 дана од дана објаве овог Саопштења, односно до 26.11.2020. Све уплате се врше на рачун 
КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 205-136403-25. Доказ о уплати ОБАВЕЗНО доставити Комесару на e-mail или поштом, најкасније пре 
утакмице 7. кола Рода ЈЛС. 
На одлуку Комесара у дисциплинским питањима може се уложити жалба Дисциплинском суду КСС у року од 8 дана од дана 
пријема одлуке, у складу са Статутом КСС и Дисциплинским правилником КСС. 
 
 

 
 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 
ЈУНИОРСКА 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: mkliga@kss.rs; b.popovic@kss.rs 

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


 

 
 
 

5. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Клубови су у обавези да на време пошаљу термин одигравања утакмице, као и евентуалну промену термина, сатнице и 

хале на e-mail адресу mkliga@kss.rs и b.popovic@kss.rs. 
• Организатор утакмице је у обавези 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. 

• Организатор утакмице је у обавези да обезбеди присуство лекара (доктор, медицински техничар, 
физиотерапеут) са комплетним прибором за прву помоћ. 

• Организатор утакмице је у обавези да снима утакмицу видео камером и видео снимак утакмице достави канцеларији 
лиге (у електронском облику или на ДВД), најкасније 2 дана по одигравању утакмице сваког кола. Организатор може 
обезбедити live stream пренос своје утакмице. 

• Организатор утакмице је у обавези да после одигране утакмице (викендом), најкасније до понедељка до 15 часова, на 
e-mail адресу mkliga@kss.rs достави Извештај са утакмице и најмање 5 фотографија са утакмице које ће бити 
објављиване на интернет страници такмичења. 

• Комесар је у обавези да петком изда и 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 изјава о наступу за репрезентацију и изјава 
Ковид-19, копија пасоша и ПЦР тест). 

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

• Службена лица су у обавези да, уколико користе сопствени аутомобил за путовање на утакмицу, попуне путни налог са 
бројем пређених километара из даљинара и обрачуном трошкова од 15 динара по километру пута. Попуњен и 
обавезно потписан оригинални примерак путног налога (са оригиналним рачунима путарина уколико их је било) 
потребно је доставити послати поштом канцеларији лиге, најкасније 7 дана након одигране утакмице или га предати 
делегату те или следеће утакмице, који исти уврштава у своју документацију са утакмице. Копија путног налога и 
рачуна путарина неће бити важећа. 

• Пошаљу сваку промену својих података (адреса и општина пребивалишта, број текућег рачуна, статус, e-mail адреса, 
број телефона) на e-mail адресу b.popovic@kss.rs. 

• Судије су у обавези да на утакмицама носе наранџасти судијски дрес КСС. 
• Делагати су у обавези да унесу резултат (по четвртинама) на интернет страницу такмичења путем апликације МК Dscore, 

најкасније 30 минута по завршетку утакмице (не уносити резултат током утакмице). У обавези су да преузму или 
ажурирају апликацију. 

• Делегирање делегата и судија за утакмице врши Комесар. 
• 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. 
• Клубови су у обавези да организују утакмице у складу са Протоколом организације утакмица КСС. 
• Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице дужни су да поштују Протокол организације 

утакмица КСС и придржавају се свих прописаних мера Владе Републике Србије које се односе на 
спречавање ширења заразне болести проузроковане вирусом КОВИД-19. 

• Клубови су у обавези да своје финансијске обавезе везане за учешће у такмичењу или 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. 

 

6. ТЕРМИНИ УТАКМИЦА И ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  
 
5.коло, 14/15.11.2020. 

БОРАЦ  ACTAVIS ACADEMY  ЧАЧАК, Хала Борац 
Недеља, 15.11.2020., 14:00 Марковић Д. (ЧА) - Живковић В. (ЧА), Марковић М. (ЧА) 

ПАРТИЗАН НИС ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС  
ОДЛОЖЕНО 

- - - -  

МЕГА SOCCERB  DYNAMIC VIP PAY  
ОДЛОЖЕНО 

- - - -  

СЛОГА ЕЛИТЕ  СТАР  КРАЉЕВО, Стара хала спортова 
Недеља, 15.11.2020., 11:30 Филиповић В. (КВ) - Богојевић Ђ. (КВ), Илић Ф. (КВ) 

СЛОБОДА  КОНСТАНТИН  УЖИЦЕ, Хала Велики парк 
Недеља, 15.11.2020., 15:30 Цвијовић И. (УЕ) - Ковачевић Ј. (УЕ), Савић С. (УЕ) 

ВОЈВОДИНА  СМЕДЕРЕВО 1953  НОВИ САД, Мала сала СПЕНС-а 
Недеља, 15.11.2020., 15:30 Пијетловић Р. (НС) - Арсић А. (НС), Требатицки И. (НС) 

 
Све информације у вези Рода Јуниорске лиге Србије можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, 
lige.kss.rs. 

 
Београд,                                                 Комесар лиге 
11. Новембар 2020. године                      Бојан Поповић с.р. 

mailto:mkliga@kss.rs
mailto:b.popovic@kss.rs
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