
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 13 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 
− Све одигране утакмице 12. кола региструју се постигнутим резултатом. 
 

12.коло, 18/19.12.2021. 

Група А 

ЖЕЛЕЗНИЧАР КОНСТАНТИН 90:64 
(28:19,23:17,15:10,24:18) Алексић М. (ОБ) - Ускоковић М. (ВА), Манојловић Л. (УЕ), Максимовић Л. (БГ) 

БОРАЦ ЗЕМУН ХЕРЦЕГОВАЦ 105:67 
(27:19,30:7,27:21,21:20) Миловановић Д. (ВА) - Ковачевић Ј. (УЕ), Орешковић М. (КЧ), Петронијевић В. (КГ) 

СТАР РАДНИК 89:73 
(25:21,18:22,21:15,25:15) Станојевић Д. (ША) - Ускоковић М. (ВА), Кнежевић У. (СТ), Димић П. (БГ) 

НАПРЕДАК МЕТАЛКА МАЈУР КЛИК 77:84 
(13:27,22:12,24:18,18:27) Динуловић Д. (НИ) - Петковић Д. (ША), Вулетин М. (ВШ), Шипка П. (БГ) 

Група Б 

БЕОВУК 72 ПРОЛЕТЕР НАФТАГАС 75:80 
(17:19,16:25,21:19,21:17) Филиповић В. (КВ) - Мали Б. (СТ), Савић С. (УЕ), Милосављевић В. (ЧА) 

СПАРТАК OFFICE SHOES ЧАЧАК 94 87:76 
(25:18,16:18,26:17,20:23) Пијетловић Р. (НС) - Радосављевић Н. (КГ), Костић М. (БГ), Марчетић Д. (БГ) 

ЖИТКО БАСКЕТ ПИРОТ 87:89 
(20:24,23:22,23:22,21:21) Гујаница М. (БЧ) - Смиљанић Ј. (БГ), Олћан С. (ЗР), Ракић С. (НС) 

МЛАДОСТ СП НАПРЕДАК ЈУНИОР 63:53 
(19:19,17:13,14:12,13:9) Стефановић М. (НИ) - Стошић Н. (БГ), Крал П. (БГ), Љубић Д. (НИ) 

 

2. TАБЕЛА 
 

Табела Група А 

1 ЖЕЛЕЗНИЧАР Чачак 12  9  3  938:838  21  

2 БОРАЦ ЗЕМУН Земун 12  8  4  918:850  20  

3 ХЕРЦЕГОВАЦ Гајдобра 12  8  4  997:971  20  

4 РАДНИК Сурдулица 12  7  5  1003:956  19  

5 КЛИК Ариље 12  6  6  954:973  18  

6 НАПРЕДАК МЕТАЛКА МАЈУР Алексинац 12  4  8  917:952  16  

7 СТАР Нови Сад 12  4  8  870:946  16  

8 КОНСТАНТИН Ниш 12  2  10  881:992  14  

 
Табела Група Б 

1 ПИРОТ Пирот 12  10  2  942:878  22  

2 СПАРТАК OFFICE SHOES Суботица 12  10  2  1012:838  22  

3 ЧАЧАК 94 Чачак 12  9  3  1001:909  21  

4 МЛАДОСТ СП Смедеревска Паланка 12  6  6  903:901  18  

5 ПРОЛЕТЕР НАФТАГАС Зрењанин 12  5  7  806:892  17  

6 ЖИТКО БАСКЕТ Београд 12  4  8  948:992  16  

7 НАПРЕДАК ЈУНИОР Крушевац 12  3  9  803:860  15  

8 БЕОВУК 72 Београд 12  1  11  828:973  13  

 
 
 
 
 
 
 

 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ДРУГА МУШКА 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/
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3. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 
− На утакмици НАПРЕДАК МЕТАЛКА МАЈУР : КЛИК, ТГ играч екипе НАПРЕДАК МЕТАЛКА МАЈУР, бр.15 Вуксановић С. због 

неспортског понашања. 
− На утакмици СПАРТАК OFFICE SHOES : ЧАЧАК 94, ТГ играч екипе СПАРТАК OFFICE SHOES, бр.88 Барна Ф. због 

неспортског понашања. 
− На утакмици СПАРТАК OFFICE SHOES : ЧАЧАК 94, клуб СПАРТАК OFFICE SHOES није обезбедио све електронске уређаје 

у складу са Пропозицијама (жуте ЛЕД траке). 
 

4. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 
 
− На основу чл. 69, кажњава се клуб НАПРЕДАК МЕТАЛКА МАЈУР (ТГ играч) - 6.000,00. 
− На основу чл. 67, 68 (2.) и 69, кажњава се клуб СПАРТАК OFFICE SHOES (ТГ играч/Неисправни електронски уређаји) - 

12.000,00. 
− На основу извештаја о суђењу видео контролора и гледањем видео снимка, чл. 45 Пропозиција и чл. 15 и 20 Правилника 

о службеним лицима, због суђења које је на утакмици 10. кола 2.МЛС било на незадовољавајућем нивоу, кажњава се 
судија Петронијевић В. са две (2) утакмице у темпу делегирања. Казна ступа на снагу почев од утакмица 13.кола 2.МЛС 
и односи се на све званичне утакмице Такмичења КСС (сениорска и такмичења МК). 

− СВИ КЛУБОВИ, Организатори утакмице су у обавези да имају исправне електронске уређаје у својим салама, у функцији 
на почетку утакмице, који испуњавају одредбе прописане Правилима игре и Пропозицијама. 

− СВИ КЛУБОВИ, Организатори утакмице су у обавези да почињу своје утакмице у заказаном термину. 
− СВИ КЛУБОВИ, Организатори утакмице су у обавези да достављају извештаје и фотографије са утакмице. 
− Досуђена ТГ због симулирања (flopping), ометања играча и неправилне замене не санкционише се финансијски. 
 
Рок за уплату казне је 15 дана од дана објаве овог Саопштења, односно до 05.01.2022. 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 13. кола 2. МЛС. 
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 према достављеним инструкцијама пошаљу фотографије играча своје екипе на e-

mail адресу zivanovic@kss.rs и mladjo@kss.rs. Потребно је да назив фотографије играча буде име и презиме 
тог играча. Фотографије ће се користити за графичке статистичке приказе током преноса утакмица.   

• Клубови су у обавези да на време пошаљу термин одигравања утакмице, евентуалну промену термина, сатнице и хале 

на e-mail адресу lige@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. Табле морају бити са унутрашње стране уоквирене ЛЕД сијалицама (тракама). 

• 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. 

• Делегати су у обавези да припреме Обрачун трошкова са свим потребним подацима службених лица за сваку утакмицу 
на коју су делегирани и пошаљу га Организатору утакмице и Комесару најкасније 48 сати након добијања Саопштења 
(делегирања), ради исплате такси и путних трошкова. 

• Основна опрема свих играча изузимајући патике (обе морају бити исте, осим у случају посебних модела патика које 
долазе у различитим бојама), мора бити једнообразна. Ако неко носи додатне детаље (хеланке, подмајице, знојнице и 
сл.) они морају бити у боји основног дреса, црни или бели. Подмајице се не смеју видети испод дреса. 

• 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. 

• Организатор утакмице је у обавези да после одигране утакмице (викендом), 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 интернет страници такмичења. 

• 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 Друге Мушке лиге Србије достављене су клубовима и службеним лицима, а могу се преузети са 
интернет странице http://lige.kss.rs/dokumenta/propozicije-takmicenja/. 
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6. РАСПОРЕД И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

13.коло, 15/16.01.2022. 

Група А 

НАПРЕДАК МЕТАЛКА МАЈУР ЖЕЛЕЗНИЧАР 
15/16.01.2022. 

- - - -  

КЛИК СТАР 
15/16.01.2022. 

- - - -  

РАДНИК БОРАЦ ЗЕМУН 
15/16.01.2022. 

- - - -  

ХЕРЦЕГОВАЦ КОНСТАНТИН 
15/16.01.2022. 

- - - - 

Група Б 

МЛАДОСТ СП БЕОВУК 72  
15/16.01.2022. 

- - - -  

НАПРЕДАК ЈУНИОР ЖИТКО БАСКЕТ 
15/16.01.2022. 

- - - -  

ПИРОТ СПАРТАК OFFICE SHOES 
15/16.01.2022. 

- - - -  

ЧАЧАК 94 ПРОЛЕТЕР НАФТАГАС 
15/16.01.2022. 

- - - - 

 
Све информације у вези Друге Мушке лиге Србије можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                                 Комесар лиге 
21. Децембар 2021. године                      Бојан Поповић с.р. 

 

http://lige.kss.rs/

