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САОПШТЕЊЕ   бр. 15 
 
 

   1. Регистрација утакмица: 

Све утакмице се региструју постигнутим резултатима. 

 

2. Извештаји делегата: 

- На утакмици ОКК Багдала – КК Хајдук Вељко, гостујућа екипа ставља примедбу на суђење. 

- На утакмици ЖКК Трстеник – КК Империјум баскет, ТГ тренер ЖКК Трстеник, Д. Ристић – приговор. 

 

3. Одлуке Комесара Такмичења: 

- На основу чл.32 Пропозиција Такмичења, Комесар Такмичења врши делегирање. Због КУП-а РК 
2023 скоро све утакмице су се играле у недељу те није постојао простор да буде другачије одлучено. 

- На основу чл. 69 Пропозиција Такмичења, кажњава се ЖКК Трстеник, ТГ тренер   3.600,00 
 

 

Казне из Саопштења се плаћају у року од 15 радних дана на рачун РКСИС код НЛБ 
Комерцијалне банке 205 – 511524-56 

 
4. Табела  учесника такмичарске сезоне  2022/2023 : 

1. КК Империјум баскет             - Лесковац 9 9 0 623:460 18 

2. КК Хајдук Вељко                     - Неготин 9 6 3 607:546 15 

3. ЖКК Гимназијалац Тигар      - Пирот 8 4 4 506:458 12 

4. ОКК Багдала                            - Крушевац 8 3 5 453:504 11 

5. ЖКК Трстеник                          - Трстеник 9 2 7 462:630 11 

6. КК Пробаскет 2020                 - Пирот 7 1 6 436:489 8 

7. слободан      

8. слободан      

49. 
слободан КК Пробаскет 2020  

  

50. 
КК Хајдук Вељко ЖКК Гимназијалац  62:72 

(14:16, 14:20, 17:23, 17:13)  З. Николић За - Б. Костић Ни, С. Недовић Ни 

51. 
ОКК Багдала   слободан  

 

52. 
ЖКК Трстеник КК Империјум баскет 43:77 

(11:16, 12:19, 11:24, 09:18) Б. Вучковић Кш – Д. Петровић Кш, Д. Томић Кш 

http://www.rksis.rs/
http://www.rksis.rs/
http://www.rksis.rs/
../../../../../1MRL%20Istok%202017/Saopštenja/takmicenje.kss.rs


 

 

НАПОМЕНЕ за клубове и службена лица *извод из Пропозиција: 

1) Обавезујућа је примена Протокола организације утакмица у ванредним околностима 
проузрокованим вирусом COVID19. 

2) Утакмица се заказује у писаној форми 10 дана пре одигравања. Свака промена термина мора 

бити писано потврђена и оверена од стране клуба (чл. 8 Пропозиција). Термин се може 
променити, писмено најкасније  на 3 дана пре одигравања. Након тога се може мењати само уз 

сагласност ОБА клуба и са одобрењем Комесара. 
3) Почетак утакмице се може заказати СУБОТОМ од 13,00 до 21,00 часова,НЕДЕЉОМ од 12,00 до 

20,00 часова и ПЕТКОМ од 17,00 до 21,00 часова. (чл. 8 Пропозиција). 
4) На утакмици екипе наступају са најмање 10 играча и највише 12 играча, према условима који су 

прописани у погледу броја и година сениорских играча. 
5) Сви играчи морају имати обављен лекарски преглед који на дан одигравања утакмице НИЈЕ 

старији од 6 месеци. Играч који НЕМА лекарски преглед НЕМА право наступа на утакмици. Клуб 

ОБАВЕЗНО доставља Комесару оверен списак СВИХ лиценцираних играча  са извршеним 
лекарским прегледом пре почетка такмичења. (чл. 23 Пропозиција) 

6) Екипа мора имати тренера са лиценцом УКТС, у противно се према Пропозицијама такмичења 

изриче новчана казна. Ако се на лиценци екипе налази уписан ТРЕНЕР и ПОМОЋНИ ТРЕНЕР, 
значи да испуњава СВЕ услове предвиђене од стране УКТС. (чланарина, лекарски итд.) Делегат 

мора у извештају са утакмице констатовати уколико екипа није имала присутног тренера, 
односно ко је и у којој  функцији обављао дужност тренера (чл. 25 Пропозиција) 

7) Организатор утакмице је обавезан да има на утакмици ангажовану одговарајућу редарску 

службу,  у складу са законом и Правилникок о такмичењу КСС. (чл. 56 Пропозиција) 
8) Таксе службених лица 1.ЖРЛ ЈУГ :  

 

      СУДИЈА 2.000,00 дин,  ДЕЛЕГАТ 1.500,00,  помоћни судија 1000,00 дин 
 

9) Службена лица (заједно), на основу надокнаде за пут имају право на 25 динара по пређеном 
километру и трошкове путарине само на основу одобрења Комесара или на цену аутобуске карте 

коју достављају  делегату и клубу домаћину. Дозвољено је коришћење само једног аутомобила и 
морају путовати најкраћим путем на утакмицу. Службена лица немају право на дневницу. 

Делегат доставља Комесару извештај о исплаћеним таксама и путним трошковима. Клубови могу 

да спроведу и други начин плаћања – безготовински у складу са законом и Пропозицијама. (чл, 
29 Пропозиција.) 

10) Откази службених лица потврђују се у писаној форми а делегирања објављују у Саопштењима. 
Судије су обавезне да најмање 90 минута пре почетка утакмице буду у месту одигравања а један 

сат пре заказаног почетка утакмице да буду у дворани. На терен за игру у униформи за суђење 

излазе 20 минута пре почетка утакмице. (чл. 33. Пропозиција)  
11) Организатор утакмице је дужан да обезбеди присуство лекара или санитетског лица са прибором 

за прву помоћ. (чл. 49. Пропозиција такмичења) 
12) Приликом пријаве екипе за утакмицу службени представник клуба или тренер предаје делегату 

утакмице следећу документацију о праву наступа (чл. 41 Пропозиција) 
-Лиценцу екипе оверена од стране комесара 
-Лиценце играча са сликом, које су одрећене боје према годишту играча 
-Лиценца тренера и помоћног тренера издата од стране УКТС 
-Лиценце службених представника, оверене од стране комесара. 
-Лекарски преглед играча на лиценци или оверен списак. 
-Попуњена пријава играча (име и презиме) са бројем лиценце за наступајућу утакмицу 
-Изјава COVID 19 за екипе и за службена лица 
-Финансијски обрачун, делегат треба да има припремљен у ДВА примерка 
-Делегатски извештај, делегат треба да има припремљен 

13) Обавештавају се КЛУБОВИ, ДЕЛЕГАТИ и СУДИЈЕ да Саопштења такмичења, лиценце екипа и 
остале информације и обрасце за такмичење могу наћи и скинути са званичног  сајта РКСИС или 

D scora 
14) Делегати су ОБАВЕЗНИ да пошаљу делегатски извештај, образац датих кошева и ЗАПИСНИК са 

утакмице, понедељком до 10,00 часова  на електронску адресу.  Комесару након утакмице 



СМС поруку са резултатом на телефон 0694045043. , а на Dscorе поставити резултат. Делегат 

је одговоран за контролу СВЕ наведене документације. Делегат је посебно одговоран за СВЕ 
наводе у извештају, испуњење обавеза према Пропозицијама такмичења, техничке организације 

утакмице и записничког стола, опрема екипа , понашање и дисциплина свих актера утакмице 
(тренера, играча и сл. представника) однос службених лица (судија и пом. судија) према 

обавезама (долазак, понашање, одевање, судијска опрема, однос према утакмици, учесницима и 
колегама).  

15) Документацију са утакмице послати најкасније до среде на адресу: 
 

РКС источна Србија, 1МРЛ Исток, Николе Пашића 16/8, 18000 Ниш 

 
5. Делегирања службених лица за заостало 9.коло и редовно 14. коло 25/26.02.2023. : 

 

 

              У Нишу,                                                                         Комесар такмичења 

 

         21 .02.2023.                                                                       Ђорђевић Игор                                                                              
         igor.djordjevic@rksis.rs 

34. 
ЖКК Трстеник КК Хајдук Вељко Спортска хала Трстеник 

субота 25.02.2023. 21:15 Б. Вучковић Кш – Д. Петровић Кш, М. Томић Кш 

53. 
КК Империјум баскет КК Пробаскет 2020 СРЦ „Дубочица“ Лесковац 

недеља 26.02.2023. 14:00 М. Петровић Ле – Б. Костић Ни, М. Благојевић Ни 

54. 
КК Хајдук Вељко слободан  

 

55. 
ЖКК Гимназијалац ОКК Багдала   Хала „Кеј“ Пирот 

недеља 26.02.2023. 17:00 Д. Булатовић Ал -  И. Митровић Ни, Ђ. Стојановић Ни 

56. 
ЖКК Трстеник слободан  

 


