
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 6 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 
− Одиграна утакмица полуфинала региструје се постигнутим резултатом. 

 
Полуфинале, 29/30.12.2020. 

ПФ1 
ВОЈВОДИНА ОКК БЕОГРАД НОВИ САД, Мала сала СПЕНС-а 

Среда, 20.01.2020., 19:30 Ранковић З. (ПА) - Прпа С. (БГ), Ћалић С. (БГ), Милорадовић Н. (БГ) 

ПФ2 
СПД РАДНИЧКИ МЛАДОСТ 98:87 

(24:27,26:20,26:23,22:17) Вељковић Б. (ЈА) - Стефановић И. (КВ), Милојевић А. (КШ), Живковић В. (ЧА) 

 

2. ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА 
 
− Утакмица одиграна без примедби. 
 

3. ОДЛУКЕ КОМЕСАРА 
 

− Због одлагања утакмице ВОЈВОДИНА : ОКК БЕОГРАД, нови термин предвиђен за финалну утакмицу је 27/28.01.2021. 
 

4. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Клубови су у обавези да на време пошаљу термин одигравања утакмице, као и евентуалну промену термина, сатнице и 

хале на e-mail адресу lige@kss.rs и b.popovic@kss.rs. 
• Утакмице полуфинала се играју лоптама којима Организатор игра утакмице сениорскe лигe у којој клуб наступа у 

текућој сезони. Финална утакмица игра се лоптом МОЛТЕН Но 7 (GL7X). 
• 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. 
• Клубови су у обавези да организују утакмице у складу са Протоколом организације утакмица КСС. 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. 

• Клубови су у обавези да своје финансијске обавезе везане за учешће у такмичењу или по основу одлуке о новчаној 

казни клубу или одговорном, односно службеном лицу клуба изврши у року од 15 дана од дана достављања одлуке о 
казни. 

 

5. РАСПОРЕД И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 

Финале,  

Ф 
СПД РАДНИЧКИ ВОЈВОДИНА / ОКК БЕОГРАД 

27/28.01.2021. 
- - - - 

 
Све информације у вези Куп такмичења КСС можете прочитати на званичној интернет страници такмичења, lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                Комесар Куп такмичења КСС 
18. Јануар 2021. године                                Бојан Поповић с.р. 

 
 

 

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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