
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 6 
 

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

Полуфинале, 12/13.01.2022. 

ПФ1 
МЕТАЛАЦ СПД РАДНИЧКИ 82:94 

 (12:25,29:27,23:18,18:24) Игњатовић В. (БГ) - Стрика М. (БГ), Пешић П. (ЛЕ), Влаховић Н. (БГ) 

ПФ2 
JOKER БОРАЦ ЗЕМУН 84:98 

(21:26,18:26,20:26,25:20) Петровић С. (СТ) - Марковић Љ. (ЧА), Олћан С. (ЗР), Ракић С. (НС) 

 

2. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 
− На утакмици JOKER : БОРАЦ ЗЕМУН, ТГ играч екипе JOKER, бр.6 Боцка М. због приговора. 
 

3. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 
 
− На основу чл. 69 Пропозиција, кажњава се клуб JOKER (ТГ играч) - 6.000,00. 
− 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 29.01.2022. Све уплате се врше на рачун 
КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 205-136403-25. Доказ о уплати ОБАВЕЗНО доставити Комесару на e-mail или поштом. 
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. 
 

4. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
− Победник и финалиста другог дела Другог степена КУП такмичења КСС стичу право играња у Трећем степену (Финални 

турнир КУП такмичења КСС). 
• Заказивање термина одигравања утакмица, промена термина, сатнице, хале, броја телефона или e-mail адресе 

клуба/службеног представника, обавља се путем слања ПИСАНОГ документа на e-mail адресу lige@kss.rs и 
b.popovic@kss.rs. 

• Екипа, играчи, тренери и остали пратиоци у саставу екипе имају право наступа у Куп такмичењу КСС са документацијом 
коју је издао Комесар лиге у којој клуб игра у текућој сезони. 

• У Куп такмичењу КСС могу наступити сви играчи који су лиценцирани за клуб у сениорској лиги у којој клуб игра у 
текућој сезони. Играч лиценциран на двојну регистрацију има право наступа у Куп такмичењу у складу са 
Регистрационим правилником. 

• Сваки играч мора имати лекарски преглед извршен пре почетка такмичења, не старији од шест месеци на дан 
одигравања утакмице. Играч без важећег лекарског прегледа НЕМА право наступа на утакмици. 

• Домаћа екипа игра у светлим, а гост у тамним дресовима. Уколико се клубови договоре могућа је замена боје дресова. 
• Финална утакмица игра се лоптом МОЛТЕН Но 7 (B7G 4500). 
• 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 два дана након одигране утакмице, 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. 

• Судије су у обавези да на утакмицама носе СИВИ судијски дрес КСС за сезону 2021/2022. 
• Делагати 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. 

 

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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• 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. 

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

 

5. РАСПОРЕД И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Финале, 26/27.01.2022. 

БОРАЦ ЗЕМУН СПД РАДНИЧКИ 
26/27.01.2022. 

- - - - 

 
Све информације у вези Куп такмичења КСС можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                Комесар Куп такмичења КСС 
14. Јануар 2022. године                                Бојан Поповић с.р. 
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