
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 3 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 
• Све одигране утакмице 2. кола региструју се постигнутим резултатом. 
 
2.коло, 05/06.11.2022. 

DYNAMIC VIP PAY  ВОЈВОДИНА  61:65 
(27:16,9:19,15:18,10:12) Баошић Ђ. (БГ) - Петковић Д. (ША), Младеновић Ф. (БГ) 

JOKER БЕКО  96:85 
(29:29,27:15,23:27,17:14) Гујаница М. (БЧ) - Узелац Ј. (СО), Матић Н. (ВС) 

КОНСТАНТИН  СПД РАДНИЧКИ  66:77 
(11:24,28:22,8:10,19:21) Плоскић В. (БО) - Ђорђевић В. (ЛЕ), Стаменковић М. (ЛЕ) 

БОРАЦ MOZZART  ЧАЧАК 94 QUANTOX  79:68 
(25:14,27:9,13:24,14:21) Аћимовић В. (ЧА) - Милосављевић В. (ЧА), Петровић М. (ЧА) 

ПАРТИЗАН  СЛОГА  85:54 
(29:14,19:18,21:16,16:6) Јакаб Ж. (ПА) - Штетин М. (ПА), Ћурчић О. (БГ) 

МЕГА MIS  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС  101:77 
(32:11,25:23,27:20,17:23) Тодоровић С. (БГ) - Шипка П. (БГ), Гојовић Н. (БГ) 

 

2. TАБЕЛА 
 

Табела 

1 ВОЈВОДИНА Нови Сад 2  2  0  180:130  4  

2 МЕГА MIS Београд 2  2  0  181:140  4  

3 БОРАЦ MOZZART Чачак 2  2  0  150:118  4  

4 JOKER Сомбор 2  2  0  180:160  4  

5 ЧАЧАК 94 QUANTOX Чачак 2  1  1  172:153  3  

6 СПД РАДНИЧКИ Крагујевац 2  1  1  152:150  3  

7 ПАРТИЗАН Београд 1  1  0  85:54  2  

8 СЛОГА Краљево 2  0  2  104:156  2  

9 DYNAMIC VIP PAY Београд 2  0  2  124:145  2  

10 КОНСТАНТИН Ниш 2  0  2  140:181  2  

11 БЕКО Београд 2  0  2  154:211  2  

12 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС Београд 1  0  1  77:101  1  

 

3. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 
• На утакмици БОРАЦ MOZZART : ЧАЧАК 94 QUANTOX, ТГ тренер екипе БОРАЦ MOZZART Златановић В. због приговора. 
 

4. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 
 
• На основу чл. 69 (1.) Пропозиција, кажњава се КК БОРАЦ MOZZART (ТГ тренер) - 12.000,00. 
• На основу чл. 67 и 68 (14.) Пропозиција, опомиње се КК ПАРТИЗАН (Не достављање обавезног извештаја са утакмице 

са пратећим фотографијама канцеларији КСС). 
• Налаже се КК БОРАЦ MOZZART да достави извештај и фотографије са своје утакмице 2.кола, до четвртка 10.11.2022. 

године. 
• ОРГАНИЗАТОРИ утакмице су у обавези да:  

− На време заказују термин одигравања утакмице и почињу своје утакмице у заказано време. 
− Имају исправну опрему и електронске уређаје у својим салама, у функцији на почетку утакмице, који испуњавају 

одредбе прописане Правилима игре, у складу са чл. 12 и 14 Пропозиција.  
− Обезбеде присуство лекара (доктор, медицински техничар, физиотерапеут), обавезно са комплетним 

прибором за прву помоћ, у складу са чл. 48 Пропозиција. 

 
 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 
KAДЕТСКА 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 
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− Обезбеди представљање екипа путем разгласа и интонирање државне химне пре почетка утакмице. 
− Обезбеде стручно снимање утакмице и пренос путем интернета - LIVE STREAM, (уколико се утакмица игра у сали 

у којој није постављена камера КСС), да достави линк за праћење утакмице на e-mail адресу mkliga@kss.rs, који ће 
бити постављен на интернет страници такмичења. У том случају, Организатор сноси трошкове снимања и преноса 

путем интернета - live stream. Уколико се утакмица игра у сали у којој је постављена камере КСС, снимање утакмица 
и пренос путем интернета - live stream, обезбеђује КСС. 

− Након одигране утакмице, достављају извештај и фотографије са утакмице, у складу са чл. 52 Пропозиције. 
• СВИ КЛУБОВИ су у обавези да:  

− Наступају са најмање 10 и највише 12 играча према условима који су прописани у погледу година и броја сениорских 
играча, у складу са чл. 22 Пропозиција. 

− Уколико на утакмици немају тренера са одговарајућом лиценцом из оправданих разлога о томе пре утакмице 
обавесте Комесара писаним путем на e-mail, у складу са чл. 24 Пропозиција. 

− На лиценцама (картонима) својих играча имају слику играча и печат РКС/КСС. 
− Делегату предају на увид лиценце (картоне) за сваког од највише 8 пратилаца екипе који наступају на утакмици 

(службени представник, лекар и други), у складу са чл. 40 Пропозиција. 
− Пошаљу Комесару потписан и оверен примерак лиценцног списка екипе. Приликом издавања и слања новог 

лиценцног списка, обавезно је враћање претходног, старог лиценцног списка. 
• Досуђена ТГ играчу због симулирања (flopping), ометања играча, ометања убацивања лопте у игру, не санкционише се 

финансијски. 
 
Рок за уплату казне је 15 дана од дана објаве овог Саопштења, односно до 24.11.2022. Све уплате се врше на рачун КСС, 
НЛБ Комерцијална банка 205-136403-25. Доказ о уплати ОБАВЕЗНО доставити Комесару на e-mail или поштом, најкасније 
пре утакмице 5. кола Триглав КЛС. 
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, 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 и Пропозицијама. 

• 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. 

• Тренер и помоћни тренер екипе морају имати одговарајућу тренерску лиценцу (ЦРВЕНА/ПЛАВА), односно дозволу за 
рад издату за текућу сезону од стране УКТС, у складу са Законом о спорту и општим актима КСС. 

• На клупи екипе поред играча могу да се налазе тренер и највише 8 (осам) пратилаца екипе, укључујући највише 2 (два) 
помоћна тренера. 

• На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко се не налази на лиценцном списку екипе/нема лиценцу. 
• Тренер на утакмицама мора бити прикладно одевен, у кошуљи (поло мајици) и панталонама или у спортској опреми са 

обележјима клуба. 
• Након што добију опрему од спонзора лиге, екипе су у обавези да наступају у истој. Екипе које због спонзорског уговора 

не могу да наступају у тој опреми, у обавези су да на дресу, на видном месту, имају истакнут лого спонзора лиге 
(Триглав). 

• 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 
Организатор утакмице има право бирања клупе у својој сали. 

• 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. 

• 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. 

• Службена лица су у обавези да Организатора такмичења 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 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.  

• Судије су у обавези да по добијању Саопштења потврде делегирање делегату. 
• Судије се у обавези да се међусобно договоре који судијски дрес ће носити на утакмици (сиви или црни). 
• 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. 
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• Пропозиције такмичења Триглав Кадетске лиге Србије достављене су клубовима и службеним лицима, а могу се преузети 

са интернет странице http://lige.kss.rs/dokumenta/propozicije-takmicenja/.  
• По завршетку сезоне клубови могу у писаној форми доставити предлоге и сугестије у циљу унапређења 

такмичења. 

 

6. ТЕРМИНИ УТАКМИЦА И ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  
 
3.коло, 12/13.11.2022. 

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС  DYNAMIC VIP PAY  Хала Basket City, БЕОГРАД 
Субота, 12.11.2022., 14:00 Чукић У. (БГ) - Крал П. (БГ), Крсмановић С. (БГ) 

СЛОГА  МЕГА MIS  Стара хала спортова, КРАЉЕВО 
Среда, 16.11.2022., 19:00 Достанић М. (КВ) - Јоловић М. (КВ), Илић Ф. (КВ) 

ЧАЧАК 94 QUANTOX  ПАРТИЗАН  Дворана Борац, ЧАЧАК 
Субота, 12.11.2022., 17:00 Филиповић В. (КВ) - Јоловић М. (КВ), Вујовић М. (КВ) 

СПД РАДНИЧКИ  БОРАЦ MOZZART  
ОДЛОЖЕНО* 

- - - -  

БЕКО  КОНСТАНТИН  Спортска хала Падинска Скела, БЕОГРАД 
Петак, 11.11.2022., 17:00 Брнић Т. (БГ) - Ширко П. (БГ), Ћирић М. (БГ) 

ВОЈВОДИНА  JOKER Мала сала СПЕНС-а, НОВИ САД 

Четвртак, 17.11.2022., 13:30 - - - - 

 
*Утакмица одложена због учешћа КК БОРАЦ MOZZART на међународном турниру. 
 
1.коло 

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС ПАРТИЗАН 
ОДЛОЖЕНО 

- - - -  

 
Све информације у вези Триглав Кадетске лиге Србије можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, 
lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                                 Комесар лиге 
09. Новембар 2022. године                      Бојан Поповић с.р. 

 

 

http://lige.kss.rs/

