
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 4 
ДОДАТНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ РОДА ЈЛС 2022/2023 

 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

• Све одигране утакмице 2. дана региструју се постигнутим резултатом. 

 
ГРУПА А - КСВ, Сомбор 
 

2. дан, 15.10.2022. 

А4-А3 
ЖИТКО БАСКЕТ ПИРОТ 122:53 

(29:16,25:15,29:14,39:8) Гујаница М. (БЧ) - Карановић Д. (КВ), Димић П. (БГ), Гуџулић С. (КВ) 

А1-А2 
СЛОБОДА JOKER 81:77 

(19:24,22:14,19:20,21:19) Чукић У. (БГ) - Марчетић Д. (БГ), Кривокућа Н. (БГ), Крсмановић С. (БГ) 

 

ГРУПА Б - РКМРКС, Краљево 
 

2. дан, 15.10.2022. 

Б4-Б3 
ПАРТИЗАН  СЛОГА ЕЛИТЕ 78:57 

(23:18,18:19,14:8,23:12) Тадић Л. (УЕ) - Ковачевић Ј. (УЕ), Манојловић Л. (УЕ), Матић И. (УЕ) 

Б1-Б2 
УЖИЦЕ ВОЈВОДИНА 70:81 

(17:18,19:30,16:15,18:18) Ерић Н. (КГ) - Радосављевић Н. (КГ), Петровић М. (ЧА), Марковић M. (ЧА) 

 

2. TАБЕЛА 
 

Табела ГРУПА А 

1 ЖИТКО БАСКЕТ Београд 2  2  0  221:136  4  

2 СЛОБОДА Ужице 2  1  1  164:176  3  

3 JOKER Сомбор 2  1  1  209:136  3  

4 ПИРОТ Пирот 2  0  2  108:254  2  

 
Табела ГРУПА Б 

1 ВОЈВОДИНА Нови Сад 2  2  0  162:126  4  

2 ПАРТИЗАН Београд 2  2  0  151:118  4  

3 УЖИЦЕ Ужице 2  0  2  131:154  2  

4 СЛОГА ЕЛИТЕ Краљево 2  0  2  113:159  2  

 

3. ТЕРМИНИ УТАКМИЦА И ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  
 

ГРУПА А - КСВ, Сомбор 
 

3. дан, 16.10.2022. 

А3-А1 
ПИРОТ СЛОБОДА Градска хала Мостонга, СОМБОР 

Недеља, 16.10.2022., 14:45 Митић Б. (ПА) - Ћурчић О. (БГ), Ћирић М. (БГ), Лазукић Н. (НС) 

А2-А4 
JOKER ЖИТКО БАСКЕТ Градска хала Мостонга, СОМБОР 

Недеља, 16.10.2022., 17:00 Димитријевић Д. (ЗР) - Батинић Д. (ЛЗ), Штетин М. (ПА), Мишчевић М. (НС) 

 
 
 
 
 
 

 
 

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


 

 

ГРУПА Б - РКМРКС, Краљево 
 

3. дан, 16.10.2022. 

Б2-Б4 
ВОЈВОДИНА ПАРТИЗАН  Стара хала спортова, КРАЉЕВО 

Недеља, 16.10.2022., 12:00 Достанић М. (КВ) - Дашић С. (КВ), Илић Ф. (КВ), Вујовић М. (КВ) 

Б3-Б1 
СЛОГА ЕЛИТЕ УЖИЦЕ Стара хала спортова, КРАЉЕВО 

Недеља, 16.10.2022., 14:30 Ђурић Д. (КШ) - Крстић С. (АЛ), Станковић Ж. (НИ), Кречковић М. (НИ) 

 

4. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Комесар региструје утакмице на крају сваког дана турнира, најкасније два сата по завршетку последње утакмице по 

распореду. 
• Комесар своје одлуке објављује путем финалног Саопштења, које излази након турнира, осим у случају ванредних 

околности. 
• Право наступа у Додатним квалификацијама за Рода Јуниорску лигу Србије имају СВИ ИГРАЧИ који су уписани у 

лиценцу екипе. 
• ПРИЈАВУ/САСТАВ ЕКИПЕ за утакмицу чине 12 играча, тренер и највише 8 (осам) пратилаца екипе (од којих је обавезно 

један службени представник екипе), укључујући највише 2 (два) помоћна тренера. 

• Клуб има право на промену/измену састава екипе, 12 играча, на утакмицама током турнира. 
• Играч мора имати извршен лекарски преглед који не може бити старији од 6 (шест) месеци на дан одигравања утакмице. 

Играч који нема важећи лекарски преглед НЕМА право наступа на утакмици.  
• На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко се не налази на лиценцном списку екипе/нема лиценцу. 
• Службена лица су у обавези да КСС излажу што мањим трошковима и међусобно договоре око одласка на утакмицу тако 

да путни трошкови буду што мањи. Уколико више службених лица (највише 4) путује у истом правцу на утакмицу, 
дозвољено је коришћење само једног аутомобила. Делегати су одговорни за спровођење ове одлуке. 

• Уколико службена лица користе сопствени аутомобил за путовање на утакмицу, попуне ПУТНИ НАЛОГ са бројем 
пређених километара из даљинара. Попуњен и ОБАВЕЗНО потписан оригинални примерак путног налога (са 
оригиналним рачунима путарина уколико их је било) потребно је послати поштом канцеларији лиге, најкасније 7 дана 
након одигране утакмице или га предати делегату утакмице који исти уврштава у своју документацију са утакмице. 
Копија путног налога и рачуна путарина неће бити важећа. 

• Судије су у обавези да се по добијању Саопштења потврде делегирање делегату. 
• Судије су у обавези да на утакмицама носе СИВИ судијски дрес КСС из сезоне 2021/2022, до добијања новог. 
• Делагати су у обавези да несу резултат (по четвртинама) на интернет страницу такмичења путем апликације/сајта 

Dscore, најкасније 30 минута по завршетку утакмице (не уносити резултат током утакмице). Резултат се уноси након 
истека 15 минута предвиђених за евентуални приговор на утакмицу. 

• Делагати су у обавези да пошаљу Делегатски извештај са утакмице на email b.popovic@kss.rs најкасније 24 сата након 
завршетка утакмице. 

• Утакмице се играју лоптама МОЛТЕН Но 7 (B7G4000/B7G4500) које обезбеђује Организатор турнира. 
• Тренер на утакмицама мора бити прикладно одевен, у кошуљи (поло мајици) и панталонама или у спортској опреми са 

обележјима клуба. 
• Првоименована екипа на утакмици наступа у светлим, а другоименована у тамним дресовима, осим у случају када се 

екипе договоре да се замене и о томе обавесте делегата пре утакмице. 
• Првоименована екипа на утакмици заузима клупу лево, а другоименована екипа десно од записничког стола. Екипа 

суорганизатор турнира има право бирања клупе на свакој утакмици коју игра. 
• Свлачионице за тимове одређује Организатор турнира. У случају да клубови изразе жељу да буду у истој свлачионици 

следећег дана, предност избора има првоименована екипа на утакмици. Екипа суорганизатор турнира има право бирања 
свлачионице на свакој утакмици коју игра. 

• 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 се доставља Комесару. 

• 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/. 

 
Све информације у вези Рода Јуниорске лиге Србије можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, 
lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                                 Комесар лиге 
15. Октобар 2022. године                      Бојан Поповић с.р. 
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