
 

 

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
Београд, 20.04.2019. 
Број 83 
 

Поштовани, 

након дописа и састанка са господином Дејаном Дамњановићем у вези организације рада 

и делегирања помоћних судија за Европско првенство за жене послао сам допис свим 

ФИБА помоћним судијама у Србији и овим путем желим да Вас обавестим о њиховим 

одговорима а самим тим на кога и када можемо рачунати. 

1. ФИБА помоћне судије KСВ: 

 Бељански Предраг, Kосановић Гордана, Шћопић Вељко, Жнидарец Борис 

(НС); Милаковић Наташа (СУ) и Штетин Марко (ПА) , су на време и уредно 

одговорили и ставили се на располагање за све утакмице у Зрењанину. 

 Вилов Душица не може да ради јер у том периоду неће бити у Србији; 

 Војновић Биљана није одговорила на допис и неће бити уврштена на 

листу помоћних судија за ово такмичење. 

 Напомена: у складу са договором ФИБА помоћне судије KСВ ће бити делегиране и 

за утакмице које се играју у Београду. 

2. ФИБА помоћне судије РKСИС: 

 Томић Ведрана, Станојевић Филип, Панајотовић Невена и Миладинов 

Миљана, су на време и уредно одговорили и ставили се на располагање 

за све утакмице у Нишу. 

 За овај турнир ће бити делегирано јо 4 ФИБА помоћних судија из KСБ 

које су у обавези да се јаве организатору 26.06. до 12 часова, због 

смештаја у Хотел и организације утакмице на којој ће бити тестирани 

уређаји. 

 



 

 

 

3. ФИБА помоћне судије KСБ: 

 Весковић Мирјана, Вукојевић Љупка, Даниловић Марина, Дерикоњић 

Мирослава, Дојчиновић Јована, Рашинац Јелена и Станковић Соња, су на 

време и уредно одговорили и ставили се на располагање за све утакмице 

у Зрењанину, Нишу и Београду. 

 Kостреш Биљана, Kраљевић Бојана, Kривокућа Миловановић Јована, 

Kрстић Ана и Мусовић Ивана, су на време и уредно одговорили и ставили 

се на располагање за све утакмице у Зрењанину и Београду. 

 Милутиновић Сузана је званични доктор наше женске репрезентације на 

првенству и не може обављати дужност помоћног судије; 

 Лакић Нивес и Нинков Ненад  не могу да раде јер су у том периоду на 

годишњем одмору; 

 Kарапанџић Александра због полагања стручног испита није радила цео 

други део сезоне и није била позвана и 

 Рсовас Сања због трудноће није радила цео други део сезоне и није била 

позвана. 

 У складу са траженим роковима доставићу номинације за први део такмичења у 

Зрењанину и Нишу. 

За све остале договоре стојим Вам на располагању. 

Срдачно Вас поздрављам. 

 

Судијска комисија KТ KСС 

Члан задужен за помоћне судије 

Срђан Стојановић 

 

Комисија за такмичење КСС, 
Председник, Бранко Лозанов 
 
 
Потпредседник за такмичења КСС, Душан Пројовић 


