
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 4 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
  
− Све одигране утакмице 3. кола региструју се постигнутим резултатом. 
 

3.коло, 06/07.11.2021. 

МЕГА MOZZART  РАДНИЧКИ 1950  95:66 
(20:17,33:13,24:23,18:13) Баошић Ђ. (БГ) - Костић М. (БГ), Шипка П. (БГ) 

DYNAMIC VIP PAY  НОВИ ПАЗАР  92:64 
(19:20,25:16,29:17,19:11) Митић Б. (ПА) - Савић Д. (КО), Штетин М. (ПА) 

БОРАЦ  ACTAVIS ACADEMY  103:54 
(27:21,18:17,31:9,27:7) Достанић М. (КВ) - Радосављевић Н. (КГ), Карановић Д. (КВ) 

ПАРТИЗАН НИС  СТАР  87:74 
(23:15,21:20,23:18,20:21) Јанковић З. (БГ) - Стошић Н. (БГ), Перовић М. (БГ) 

КОНСТАНТИН  СЛОБОДА  56:82 
(13:15,11:27,12:17,20:23) Радојковић М. (НИ) - Петковић Б. (НИ), Николић М. (ВР) 

ВОЈВОДИНА  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС  69:108 
(20:32,15:25,16:26,18:25) Лојовић М. (НС) - Мали Б. (СТ), Ракић С. (НС) 

 

2. TАБЕЛА 
 

Табела 

1 МЕГА MOZZART Београд 3  3  0  301:188  6  

2 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС Београд 3  3  0  301:195  6  

3 БОРАЦ Чачак 3  3  0  261:191  6  

4 СЛОБОДА Ужице 3  2  1  214:188  5  

5 DYNAMIC VIP PAY Београд 3  2  1  242:217  5  

6 ВОЈВОДИНА Нови Сад 3  2  1  264:280  5  

7 РАДНИЧКИ 1950 Крагујевац 3  1  2  252:259  4  

8 ПАРТИЗАН НИС Београд 3  1  2  219:235  4  

9 ACTAVIS ACADEMY Лесковац 3  1  2  193:259  4  

10 СТАР Нови Сад 3  0  3  224:257  3  

11 КОНСТАНТИН Ниш 3  0  3  182:280  3  

12 НОВИ ПАЗАР Нови Пазар 3  0  3  190:294  3  

 

3. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 
− На утакмици БОРАЦ : ACTAVIS ACADEMY, ТГ тренер екипе БОРАЦ, Пејановић М. због неспортског понашање. 
− На утакмици ПАРТИЗАН НИС : СТАР, ТГ играч екипе ПАРТИЗАН НИС, бр.14 Вучић М. због неспортског понашања. 
− На утакмици ВОЈВОДИНА : ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС, ТГ играч екипе ВОЈВОДИНА, бр.10 Вукићевић В. због неспортског 

понашања. 
 

4. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 
 
− На основу чл. 69 Пропозиција, кажњава се клуб БОРАЦ (ТГ тренер) - 12.000,00. 
− На основу чл. 69 Пропозиција, кажњава се клуб ПАРТИЗАН НИС (ТГ играч) - 6.000,00. 
− На основу чл. 69 Пропозиција, кажњава се клуб ВОЈВОДИНА (ТГ играч) - 6.000,00. 
− СВИ КЛУБОВИ, Организатори утакмице су у обавези да од 4.кола, односно 13/14.11., достављају извештаје и фотографије 

са утакмице, у складу са чл. 51 Пропозиција. 
− СВИ КЛУБОВИ, Организатори утакмице су у обавези да снимају утакмицу видео камером и видео снимак утакмице доставе 

канцеларији лиге, у складу са чл. 49 Пропозиција. Клубови који организују live stream своје утакмице у обавези су да 
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доставе линк за праћење утакмице на e-mail адресу mkliga@kss.rs, који ће бити постављен на интернет страници 
такмичења. У том случају није потребно да достављају снимак утакмице. 

− Досуђена ТГ играчу због симулирања (flopping) и ометања играча не санкционише се финансијски. 
 

Рок за уплату казне је 15 дана од дана објаве овог Саопштења, односно до 25.11.2021. 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 6. 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. 
 

5. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Клубови су у обавези да на време пошаљу термин одигравања утакмице који је у складу са Пропозицијима, евентуалну 

промену термина, сатнице и хале на e-mail адресу mkliga@kss.rs и b.popovic@kss.rs, као и да почињу своје утакмице у 
заказано време. 

• 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), 
ОБАВЕЗНО 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 најкасније 2 дана по одигравању утакмице сваког кола. Клуб може обезбедити live stream 
пренос своје утакмице. У том случају је потребно да пошаље линк за праћење утакмице на e-mail адресу mkliga@kss.rs, 
који ће бити постављен на интернет страници такмичења. 

• Организатор утакмице је у обавези да обезбеди интернет конекцију у хали у којој игра утакмице, ради реализовања on-
line статистике, као и обучена лица за вођење статистике. После одигране утакмице један примерак статистике се 
доставља делегату, који исти уврштава у своју документацију са утакмице. За сва питања око статистике контакт особа 
је Бранко Маркоски, тел. 062 272877, email markonins@yahoo.com 

• Организатор утакмице је у обавези да обезбеди представљање екипа путем разгласа и интонирање државне химне пре 
почетка 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 играча за ВПР, а који је одобрен, само уколико је достављена и потребна 
документација за лиценцирање (лекарски преглед, потписана изјава о наступу за репрезентацију и копија 
пасоша). 

• 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. 

• Судије су у обавези да на утакмицама носе НАРАНЏАСТИ судијски дрес КСС. 
• 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 и придржавају се свих прописаних мера Владе 
Републике Србије које се односе на спречавање ширења заразне болести проузроковане вирусом КОВИД-19. 

• Клуб је дужан 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. 

• 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. 

• По завршетку сезоне клубови могу у писаној форми доставити предлоге и сугестије у циљу унапређења 
такмичења. 

• Пропозиције такмичења Рода Јуниорске лиге Србије достављене су клубовима и службеним лицима, а могу се преузети 
са интернет странице http://lige.kss.rs/dokumenta/propozicije-takmicenja/.  

 

6. ТЕРМИНИ УТАКМИЦА И ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 
4.коло, 13/14.11.2021. 

РАДНИЧКИ 1950  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС  КРАГУЈЕВАЦ, Хала Гордана Гоца Богојевић 
Недеља, 14.11.2021., 13:00 Ерић Н. (КГ) - Радосављевић Н. (КГ), Петронијевић В. (КГ) 

СЛОБОДА  ВОЈВОДИНА  УЖИЦЕ, Хала Велики парк 
Недеља, 14.11.2021., 13:30 Цвијовић И. (УЕ) - Савић С. (УЕ), Манојловић Л. (УЕ) 

СТАР  КОНСТАНТИН  НОВИ САД, Спортска хала Петроварадин 
Недеља, 14.11.2021., 15:00 Станојевић Д. (ША) - Петковић Д. (ША), Ракић С. (НС) 

ACTAVIS ACADEMY  ПАРТИЗАН НИС  ЛЕСКОВАЦ, СРЦ Дубочица 
Недеља, 14.11.2021., 13:15 Стефановић М. (НИ) - Здравковић С. (НИ), Љубић Д. (НИ) 

НОВИ ПАЗАР  БОРАЦ  НОВИ ПАЗАР, Хала Dogus Sports Academy 
Понедељак, 15.11.2021., 17:00 Филиповић В. (КВ) - Јоловић М. (КВ), Дугалић Д. (РА) 

МЕГА MOZZART  DYNAMIC VIP PAY  БЕОГРАД, Хала Mega Factory 
Недеља, 14.11.2021., 15:00 Игњатовић В. (БГ) - Влаховић Н. (БГ), Симић М. (БГ) 
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Све информације у вези Рода Јуниорске лиге Србије можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, 
lige.kss.rs. 
 

 
Београд,                                                 Комесар лиге 
10. Новембар 2021. године                      Бојан Поповић с.р. 
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