
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 5 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

− Све одигране утакмице четвртфинала региструју се постигнутим резултатом 
 

1/4 Финале, 11/12.01.2020. 

ВРБАС МЕДЕЛА ПАРТИЗАН 1953 64:47 
(14:15,18:9,17:9,15:14) Рељић С. (БГ) - Ивановић И. (БГ), Јовичин М. (НС), Мали Б. (СТ) 

ТОПОЛЧАНКА РАДИВОЈ КОРАЋ 61:95 
(17:27,17:22,14:25,13:21) Ружић З. (БГ) - Арсић А. (НС), Кнежевић У. (СТ), Ракић С. (НС) 

РАДНИЧКИ КГ НОВОСАДСКА ЖКА 58:67 
(18:19,21:17,12:17,7:14) Достанић М. (КВ) - Смиљанић Ј. (БГ), Савић Д. (КО), Табашевић И. (КО) 

КРАЉЕВО ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОМБАНК 95:63 
(23:13,25:17,29:13,18:20) Милићевић Љ. (КШ) - Живковић В. (ЧА), Илић И. (НИ), Радосављевић Н. (КГ) 

 

2. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 

− На утакмици КРАЉЕВО : ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОМБАНК, ТГ играчица екипе КРАЉЕВО бр.8, Бајић Т. - приговор 
 

3. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 
 

−  На основу чл. 69 Пропозиција, кажњава се екипа КРАЉЕВО (ТГ играчица)                                               2.400,00                                                               
 

4. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• На Финалном турниру КУП такмичења КСС (трећи степен КУП такмичења КСС) за СЕНИОРКЕ учествује четири (4) клуба 

која су остварила пласман кроз Други степен КУП такмичења, победници четвртфиналних утакмица: ВРБАС МЕДЕЛА, 
РАДИВОЈ КОРАЋ, НОВОСАДСКА ЖКА и КРАЉЕВО. 

• Пропозицијама такмичења за Финални турнир КУП такмичења КСС за СЕНИОРКЕ и одлукама УПРАВНОГ 
ОДБОРА КСС на предлог Комисије за такмичење КСС се дефинишу посебне одредбе у вези одређивања 
организатора, услова организације, система играња, календара, термина утакмица, финансијских одредби 
и друго. 

• Пропозиције Куп такмичења КСС за Други степен женских екипа дефинисане су Пропозицијама такмичења за Другу 
женску лигу Србије (2.ЖЛС, други ранг такмичења КСС). 

• У Другом степену КУП такмичења КСС домаћа екипа, Организатор утакмице, сноси све трошкове организације утакмице, 
као и таксе и евентуалне путне трошкове помоћних судија и статистичара. 

• КСС сноси све трошкове (таксе и путни трошкови) делегата и судија. Обрачун се врши након одигране последње 
утакмице одређене фазе и добијања свих путних налога, а исплата се врши безготовински након тога. 

• Службена лица су у обавези да уколико користе сопствени аутомобил за путовање на утакмицу, попуне ПУТНИ НАЛОГ 
са бројем пређених километара из даљинара и обрачуном трошкова од 15 динара по километру пута. 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. Од сезоне 2019/2020 копија путног налога и рачуна 
путарина неће бити важећа. 

• Гостујућа екипа сноси трошкове сопственог превоза и евентуалне трошкове боравка. 
• Таксе: судија (3) 1.500 дин, делегат (1) 1.000 дин, помоћни судија (3) 800 дин, статистика (2) 1.000 дин. 
• Пропозиције Куп такмичења КСС и 2.ЖЛС могу се преузети са сајта lige.kss.rs.  
 
Све информације у вези Куп такмичења КСС можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                           Комесар лиге 
13. Јануар 2020. године                     Бојан Поповић с.р. 

 

 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
КУП ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
ДРУГИ СТЕПЕН - ТАКМИЧЕЊЕ ЖЕНСКИХ 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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