
 

 

Београд 27. Децембар 2018. 

Број 1000/2 
 

У складу са одредбама члана 55. тачка 4. Статута КСС, Управни одбор КСС, на  
електронској седници одржаној дана 26.12.2018.године, донео је  

 
 

ОДЛУКУ 
 

1. Додељује се организација финалног турнира КУП-а „Милан Цига 
Васојевић“ за сезону 2018/2019, ЖКК Лозници из Лознице 

2. Покровитељ турнира је град Лозница, 
3. Финални турнир КУП-а „Милан Цига Васојевић“, одржава се од 16. – 

17.03.2019. године у Лозници, у спортском центру Лагатор 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Кошаркашки савез Србије je Одлуком УО КСС 835/2 од 30.10.2018. године објавио 
Конкурс за организацију финалног турнира КУП-а „Милан Цига Васојевић“ ЗА СЕЗОНУ 
2018/2019 који се одржава 16. - 17. Марта 2019. године, сходно утврђеном Календару 
такмичења. 

На конкурс за организацију турнира пријавио ЖКК Лозница  са Покровитељом 
Градом Лозницом. 

На финалном  турниру учествују 4 (четири) екипе, 3 (три) најбоље пласиране 
екипе лигашког дела такмичења Прве женске лиге Србије и 1 (једна) екипа победник 
другог степена КУП-а. 

Турнир траје два дана, а утакмице се играју по следећем распореду: 16. март две 
полуфиналне утакмице, 17. март финална утакмица.  
Женски кошаркашки Лозница, је у самој организацији назначио Покровитељство 

града Лозница и поред општих услова понудио и додатне услове. 
У општим условима понудули су реновирану  дворану Лагатор за одигравање 

утакмица Купа и Мини Купа за пионирке. Хотеле високе категорија за засебне смештаје 
екипа, службених лица, представника КСС-а и то: Ројал спа, Дрина Ројал, Краљевски 
апартмани, Елена,Матеја у Бањи Ковиљачи. 

Организатор је у потпуности прихватио опште услове организације финалног 
турнира, датим у конкурсу, а у понуди су навели уплату котизацију у износу од 500.000,00 
динара у року предвиђеном у конкурсу. 



 

 

Око додатних услова организатор би се изјаснио накнадно, а они се пре свега 
односе на додатни програм, протокол и награде за најбоље. 

Организатор је такође понудио и алтернативну дворану у ОШ Вера Благојевић у 
Бањи Ковиљачи. 

 
На основу свега изложеног УО КСС је донео Одлуку као у диспозитиву. 
 

 

Одлуку доставити: 
- Душану Пројовићу, потпредседнику за такмичења КСС, 
- Комисији за такмичење КСС, 
- Клубовима учесницима 

- А/а. 
 
 
 
 

 
      

 Предраг Даниловић 
 Председник УО КСС 

 
 


