
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛНИ ТУРНИРИ 

МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА КСС 

сезона 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЈУНИОРИ - РОДА ЈУНИОРСКА ЛИГА СРБИЈЕ (Ф8) 
 

У категорији ЈУНИОРА организатор је КОШАРКАШКИ КЛУБ „МЕГА БЕМАКС“.  
Термин одржавања ПЕТАК 04. - НЕДЕЉА 06. Мај 2018. год. 
ХАЛА - Мега фектори, Браће Јерковић 119 а, Београд. 
ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА - Петак 13.30, 15.45, отварање турнира 17.45, 18.30, 20.45 

- Субота 13.30, 16.00 
- Недеља (у складу са програмском шемом ТВ Арена спорт) 

 

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 
 

1. Обавезе Кошаркашког савеза Србијe 
 -  обезбеди плакете, пехаре и медаље за учеснике и организатора  
 -  изврши делегирање службених лица 
 -  достави организатору листинг спонзора за рекламирање на лед екранима 
 -  достави Протокол доделе медаља и пехара 
 -  узме учешће у церемонији отварања и затварања финалног турнира 

2. Обавезе организатора 
- Реализује комплетне техничке услове и трошкове организације утакмице, 

(пријава утакмица, медицинска служба, обезбеђење, редарска служба, вода за екипе, 
електрични разглас, фотограф и остало потребно за организацију утакмице сходно 
Закону о спорту РС), 

- Исплати таксе и путне трошкове службених лица (делегати, судије, помоћне 
судије, статистичари), 

- Обезбеди укупно 32 (16,8,8) ваучера  за исхрану службених лица у клупском 
ресторану, 

- Обезбеди лед екране поред терена са обавезним емитовањем спонзора КСС, 
- LIVE STREAM (директан пренос на YOUTUBE каналу у HD резолуцији) свих утакмица 

турнира, 
- Директан пренос финалне утакмице на ТВ Арена спорт, 
- Резервација смештаја у Хотелу Србија за екипе које се унапред јаве организатору, 
- Уплати путне трошкове за учеснике финалног турнира (ван Београда), по цени од 60 

динара по пређеном километру. Клубови су дужни да припреме рачуне и благовремено 
доставе организатору, како би им уплата била извршена, 

- Медијска покривеност турнира, 
- Организује церемонију отварања и затварања финалног турнира,  
- Изврши уплату котизације Кошаркашком савезу Србије за организацију финалног 

турнира у износу од 100.000,00 динара, коју ће КСС утрошити искључиво за помоћ у 
реализацији турнира пионирки. 

3. Обавезе учесника финалног турнира 
- потврда учешћа на завршном турниру 
- наступ у опреми спонзора лиге или истакнут лого спонзора на дресовима 
- испуњеност свих административних услова у складу са Пропозицијама такмичења 
- подношење трошкова боравка на турниру (смештај и исхрана својих играча) 

4. Контакт организатора 
- Овлашћени представник организатора Велимир Михаиловић, тел. 063/690 645,  

имејл: klub@bcmegabasket.net. 

5. Остале пријаве на конкурс 
- На конкурс су се јавили још: КК Црвена звезда мтс, КК Беко, Оканик д.о.о. 

6. Координатор финалних тунира МК КСС, Бранко Лозанов 064/8808811 
    Комесар МК КСС такмичења, Бојан Поповић 064/8808812, b.popovic@kss.rs   
    Администратор КТ КСС, Владимир Живановић 064/8808805, zivanovic@kss.rs   
    mkliga@kss.rs  

7. Завршни турнир се игра као финални турнир 8 екипа / КУП систем. Распоред 
утакмица одређен је чланом 5 Пропозиција такмичења КСС. 

 
 
 



ЧЕТВРТФИНАЛЕ 
1. Утакмица ЧФ А / 1-8 Црвена звезда МТС - Полет 
2. Утакмица ЧФ Д / 4-5 Беко - Младост 
3. Утакмица ЧФ Б / 2-7 Мега Бемакс - Војводина 
4. Утакмица ЧФ Ц / 3-6 Партизан НИС - Динамик Вип Пеј 
ПОЛУФИНАЛЕ 
1. Утакмица ПФ 1 / Победник ЧФА (1/8) - Победник ЧФД (4/5) 
2. Утакмица ПФ 2 / Победник ЧФБ (2/7) - Победник ЧФЦ (3/6) 
 

ФИНАЛЕ 
1. Утакмица за 3. место / Поражени ПФ1 - Поражени ПФ2 
2. Утакмица за 1. место / Победник ПФ1 - Победник ПФ2 
 

Победник на финалном МК турниру КСС у категорији ЈУНИОРА - РОДА ЈЛС постаје 
првак МК такмичења КСС у сезони 2017/18. 

 

КАДЕТИ - ТРИГЛАВ КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ (Ф8) 
 
У категорији КАДЕТА организатор је КОШАРКАШКИ КЛУБ „МЕГА БЕМАКС“.  
Термин одржавања ПЕТАК 20. - НЕДЕЉА 22. Април 2018. год. 
ХАЛА - Мега фектори, Браће Јерковић 119 а, Београд. 
ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА - Петак 12.30, 14.45, отварање турнира 16.45, 17.30, 19.45 

- Субота 15.30, 18.00 
- Недеља (у складу са програмском шемом ТВ Арена спорт) 

 

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 
 

1. Обавезе Кошаркашког савеза Србијe 
 -  обезбеди плакете, пехаре и медаље за учеснике и организатора, 
 -  изврши делегирање службених лица, 
 -  достави организатору листинг спонзора за рекламирање на лед екранима, 
 -  достави Протокол доделе медаља и пехара, 
 -  узме учешће у церемонији отварања и затварања финалног турнира. 
2. Обавезе организатора 
- Реализује комплетне техничке услове и трошкове организације утакмица, 

(пријава утакмица, медицинска служба, обезбеђење, редарска служба, вода за екипе, 
електрични разглас, фотограф и остало потребно за организацију утакмице сходно 
Закону о спорту РС), 

- Исплати таксе и путне трошкове службених лица (делегати, судије, помоћне 
судије, статистичари), 

- Обезбеди укупно 32 (16,8,8) ваучера  за исхрану службених лица у клупском 
ресторану, 

- Обезбеди лед екране поред терена са обавезним емитовањем спонзора КСС, 
- LIVE STREAM (директан пренос на YOUTUBE каналу у HD резолуцији) свих утакмица 

турнира, 
- Директан пренос финалне утакмице на ТВ Арена спорт  
- Резервација смештаја у Хотелу Србија за екипе које се унапред јаве организатору, 
- Исплати путне трошкове за учеснике финалног турнира (ван Београда), по цени од 

60 динара по пређеном километру. Клубови су дужни да припреме рачуне и 
благовремено доставе организатору, како би им уплата била извршена, 

- Медијска покривеност турнира, 
- Организује церемонију отварања и затварања финалног турнира,  
- Изврши уплату котизације Кошаркашком савезу Србије за организацију финалног 

турнира у износу од 100.000,00 динара, коју ће КСС утрошити искључиво за помоћ у 
реализацији турнира пионирки. 

3. Обавезе учесника финалног турнира 
- потврда учешћа на завршном турниру 
- наступ у опреми спонзора лиге или истакнут лого спонзора на дресовима 
- испуњеност свих административних услова у складу са Пропозицијама такмичења 
- подношење трошкова боравка на турниру (смештај и исхрана својих играча) 



4. Контакт организатора 
- Овлашћени представник организатора Велимир Михаиловић, тел. 063/690 645,  

имејл: klub@bcmegabasket.net 
5. Остале пријаве на конкурс 
- На конкурс су се јавили још: КК Црвена звезда мтс, Оканик д.о.о. 
6. Координатор финалних тунира МК КСС, Бранко Лозанов 064/8808811 

Комесар МК КСС такмичења, Бојан Поповић 064/8808812, b.popovic@kss.rs   
Администратор КТ КСС, Владимир Живановић 064/8808805, zivanovic@kss.rs   
mkliga@kss.rs 

7. Завршни турнир се игра као финални турнир 8 екипа / КУП систем. Распоред 
утакмица одређен је чланом 5 Пропозиција такмичења КСС. 

 
ЧЕТВРТФИНАЛЕ 
1. Утакмица ЧФА / 1-8 Партизан НИС - Спортс Ворлд Стар   

 2. Утакмица ЧФД / 4-5 Мега Бемакс - Визура 
3. Утакмица ЧФБ / 2-7 Црвена звезда МТС - Раднички 

 4. Утакмица ЧФЦ / 3-6 Борац - Земун Фитофармација 
 

ПОЛУФИНАЛЕ 
1. Утакмица ПФ 1 / Победник ЧФА (1/8) - Победник ЧФД (4/5) 
2. Утакмица ПФ 2 / Победник ЧФБ (2/7) - Победник ЧФЦ (3/6) 
 

ФИНАЛЕ 
1. Утакмица за 3. место / Поражени ПФ1 - Поражени ПФ2 
2. Утакмица за 1. место / Победник ПФ1 - Победник ПФ2 
 

Победник на финалном МК турниру КСС у категорији КАДЕТА - ТРИГЛАВ КЛС 
постаје првак МК такмичења КСС у сезони 2017/18. 

 

ПИОНИРИ - ФИНАЛНИ ТУРНИР (Ф8) 
 

У категорији ПИОНИРА додељује се условна организација КОШАРКАШКОМ КЛУБУ 
„ИВАЊИЦА“.  
Термин одржавања ПЕТАК 11. - НЕДЕЉА 13. Мај 2018. год. 
ХАЛА - СЦ Црњево, Ивањица. 
ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА  - Петак 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 

- Субота 15.30, 18.00 
- Недеља 12.00, 14.30 

 
ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 

 
1. Обавезе Кошаркашког савеза Србијe 
-  обезбеди плакете, пехаре и медаље за учеснике и организатора 
-  изврши делегирање службених лица 
-  достави организатору листинг спонзора за рекламирање на лед екрану 
-  достави Протокол доделе медаља и пехара и узме учешће у церемонији отварања и 

затварања финалног турнира. 
-  благовремено обавести организатора о службеним лицима и представницима КСС који 

ће боравити за време одржавања турнира. 
2. Обавезе организатора 
- Реализује комплетне техничке услове и трошкове организације утакмице, 

(пријава утакмица, медицинска служба, обезбеђење, редарска служба, вода за екипе, 
електрични разглас, фотограф и остало потребно за организацију утакмице сходно 
Закону о спорту РС), 

- Обезбеди смештај, исхрану и изврши исплату такси и путних трошкова 
службених лица (делегата, судија, помоћних судија, статистичара, 3 представника 
КСС-а), 

-  Обезбеди лед екране поред терена са обавезним емитовањем спонзора КСС, 



-  LIVE STREAM (директан пренос на YOUTUBE каналу у HD резолуцији) свих утакмица 
турнира, 

-  Резервација смештаја у Хотелу Парк за екипе по цени од 1.500,00 динара за 
пансион, 

-  Партиципација путних трошкова за учеснике финалног турнира у виду горива за 
клубове учеснике, 

-  Медијска покривеност турнира 
-  Организује церемонију отварања и затварања финалног турнира.  
3. Обавезе учесника финалног турнира 
- потврда учешћа на завршном турниру 
- испуњеност свих административних услова у складу са Пропозицијама такмичења 
- подношење трошкова боравка на турниру (смештај и исхрана својих играча у Хотелу 

Парк по цени од 1.500,00 дин за пансион) 
4. Контакт организатора 
- Тошић Милинко, секретар клуба 060/5058758, okkivanjica2002@gmail.com 
5. Остале пријаве на конкурс 
- На конкурс се јавио још Оканик д.о.о општом пријавом да организује било који турнир. 
6.  Координатор финалних тунира МК КСС, Бранко Лозанов 064/8808811 
    Комесар МК КСС такмичења, Бојан Поповић 064/8808812, b.popovic@kss.rs  
    Администратор КТ КСС, Владимир Живановић 064/8808805, zivanovic@kss.rs  

                mkliga@kss.rs 
7.  Завршни турнир се игра у две фазе / полуфинални (16 екипа у 4 групе) и 
финални турнир 8 екипа 
 

ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ ЗА ФИНАЛНИ ТУРНИР, одређени на основу жреба 
за Полуфиналне турнире и коначног пласмана на Полуфиналним турнирима: 

ПФ ТУРНИР А ПФ ТУРНИР Б ПФ ТУРНИР Ц ПФ ТУРНИР Д 

1 - А1 3 - Б1 5 - Ц1 7 - Д1 

2 - А2 4 - Б2 6 - Ц2 8 - Д2 

 
ЧЕТВРТФИНАЛЕ 
1. Утакмица ЧФ 1 / 1 - 8 
2. Утакмица ЧФ 2 / 3 - 6 
3. Утакмица ЧФ 3 / 5 - 4 
4. Утакмица ЧФ 4 / 7 - 2 

 
ПОЛУФИНАЛЕ 
1. Утакмица ПФ 1 / Победник ЧФ 1 (1/8) - Победник ЧФ 2 (3/6) 
2. Утакмица ПФ 2 / Победник ЧФ 3 (5/4) - Победник ЧФ 4 (7/2) 

  
ФИНАЛЕ 
1. Утакмица за 3. место / Поражени ПФ 1 - Поражени ПФ 2 
2. Утакмица за 1. место / Победник ПФ 1 - Победник ПФ 2 

 
 Победник на финалном МК турниру КСС у категорији ПИОНИРА постаје првак МК 
такмичења КСС у сезони 2017/18. 

 

КАДЕТКИЊЕ - ТРИГЛАВ ЖЕНСКА КАДЕТСКА ЛИГА (Ф8) 
 
У категорији КАДЕТКИЊА организатор је КОШАРКАШКИ КЛУБ „АРТ БАСКЕТ“.  
Термин одржавања ПЕТАК 27. - НЕДЕЉА 29. Април 2018. год. 
ХАЛА - Мега фектори, Браће Јерковић 119 а, Београд. 
ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА  -    Петак 12.00, 14.00, отварање турнира 15.45, 16.30, 18.30 

- Субота 13.45, 16.00 
- Недеља 13.45, 16.00 

 

 



ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 

 

1. Обавезе Кошаркашког савеза Србијe 
 -  обезбеди плакете, пехаре и медаље за учеснике, 
 -  изврши делегирање службених лица, 
 -  достави организатору листинг спонзора за рекламирање на лед екранима, 
 -  достави Протокол доделе медаља и пехара, 
 -  узме учешће у церемонији отварања и затварања финалног турнира. 
2. Обавезе организатора 
- Реализује комплетне техничке услове и трошкове организације утакмице, 

(пријава утакмица, медицинска служба, обезбеђење, редарска служба, вода за екипе, 
електрични разглас, фотограф и остало потребно за организацију утакмице сходно 
Закону о спорту РС), 

- Исплати таксе и путне трошкове службених лица (делегати, судије, помоћне 
судије, статистичари), 

- Обезбеди укупно 32 (16,8,8) ваучера  за исхрану службених лица у клупском 
ресторану, 

- Обезбеди лед екране поред терена са обавезним емитовањем спонзора КСС, 
- LIVE STREAM (директан пренос на YOUTUBE каналу у HD резолуцији) свих утакмица 

турнира, 
- Резервација смештаја у Хотелу Србија за екипе које се унапред јаве организатору, 
- Исплати  путне трошкове за учеснике финалног турнира (ван Београда), по цени од 

60 динара по пређеном километру. Клубови су дужни да припреме рачуне и 
благовремено доставе организатору, како би им уплата била извршена, 

- Медијска покривеност турнира, 
- Организује церемонију отварања и затварања финалног турнира,  
3. Обавезе учесника финалног турнира 
- потврда учешћа на завршном турниру 
- наступ у опреми спонзора лиге или истакнут лого спонзора на дресовима 
- испуњеност свих административних услова у складу са Пропозицијама такмичења 
- подношење трошкова боравка на турниру (смештај и исхрана својих играчица) 
4. Контакт организатора 
- Овлашћени представник организатора Aна Мркић, тел. 064/2231 685,  

имејл: kkartbasket@gmail.com. 
5. Остале пријаве на конкурс 
- На конкурс се јавио још Оканик д.о.о општом пријавом за спремност да организује било 

који турнир. 
6. Координатор финалних тунира МК КСС, Бранко Лозанов 064/8808811 

Комесар МК КСС такмичења, Бојан Поповић 064/8808812, b.popovic@kss.rs  
Администратор КТ КСС, Владимир Живановић 064/8808805, zivanovic@kss.rs   
mkliga@kss.rs 

7. Завршни турнир се игра као финални турнир 8 екипа / КУП систем. Распоред 
утакмица одређен је чланом 5 Пропозиција такмичења КСС.  

 

ЧЕТВРТФИНАЛЕ 
1. Утакмица ЧФА / 1-8  

 2. Утакмица ЧФД / 4-5  
3. Утакмица ЧФБ / 2-7  

  4. Утакмица ЧФЦ / 3-6  
 

ПОЛУФИНАЛЕ 
1. Утакмица ПФ 1 / Победник ЧФА (1/8) - Победник ЧФД (4/5) 
2. Утакмица ПФ 2 / Победник ЧФБ (2/7) - Победник ЧФЦ (3/6) 
 

ФИНАЛЕ 
1. Утакмица за 3. место / Поражени ПФ1 - Поражени ПФ2 
2. Утакмица за 1. место / Победник ПФ1 - Победник ПФ2 
 

Победник на финалном МК турниру КСС у категорији КАДЕТКИЊА - ТРИГЛАВ ЖКЛС 
постаје првак МК такмичења КСС у сезони 2017/18. 



 

ПИОНИРКЕ - ФИНАЛНИ ТУРНИР (Ф8) 
 

У категорији ПИОНИРКИ организатори су ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ „ЂЕРДАП“ из 
Кладова и АД Ђердап турист из Кладова.  
Термин одржавања ЧЕТВРТАК 03. - НЕДЕЉА 06. Мај 2018. год. 
ХАЛА - Хала спортова Језеро, Кладово. 
ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА   - Четвртак 13.30, 15.30, отварање турнира 17.30, 18.15, 20.15 

- Петак 12.00, 14.00, 16,00, 18.00 
- Субота 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
- Недеља 12.00, 14.00  

 

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 
 

1. Обавезе Кошаркашког савеза Србијe 
-  обезбеди плакете, пехаре и медаље за учеснике и организатора  
-  изврши делегирање и исплату службених лица, 
-  достави организатору листинг спонзора за рекламирање на лед екранима, 
- достави Протокол доделе медаља и пехара и узме учешће у церемонији отварања и 

затварања финалног турнира. 
- благовремено обавести организатора о службеним лицима и представницима КСС који 

ће боравити за време одржавања турнира. 
- реализује партиципацију дела путних трошкова за учеснике турнира, од средстава 

добијених за котизацију за организацију јуниорског и кадетског турнира. 
2. Обавезе организатора 
- Закуп хале Језеро и реализује комплетне техничке услове и трошкове 

организације утакмице, (пријава утакмица, медицинска служба, обезбеђење, 
редарска служба, вода за екипе, електрични разглас, фотограф и остало потребно за 
организацију утакмице  сходно Закону о спорту РС), 

- Смештај и исхрана службених лица (делегата, судија, статистичара, 3 представника 
КСС-а), 

- Исплата путних трошкова и такси за статистичаре, исплату помоћних судија на 
турниру, 

- Снимање свих утакмица турнира (ДВД се предају КСС за архиву), као и достављање 
снимака учесницима турнира након одиграних утакмица (на крају такмичарског дана), 

- Резервација смештаја у Хотелу Ђердап  за екипе са ценом услуге у износу од 
2.930,00 дин за полупансион и 3.150,00 дин за пун пансион са урачунатом боравишном 
таксом са напоменом да се уплата врши на рачун АД Ђердап Турист Кладово „ЕУРОБАНК 
А.Д. Београд“ број 250-3130000345030-64, 

- Медијска покривеност турнира, 
- Награде за МВП турнира и најбољег стрелца турнира (ваучер за боравак у 

Хотелу), 
- Организује церемонију отварања и затварања финалног турнира.  
3. Обавезе учесника финалног турнира 
- потврда учешћа на завршном турниру 
- испуњеност свих административних услова у складу са Пропозицијама такмичења 
- сносе трошкова боравка на турниру (смештај и исхрану својих играча у хотелу Ђердап) 
4. Контакт организатора 
- Одговорна лица за организацију турнира Марко Брканлић 063/220585,  

имејл: markobrkanlic@gmail.com, и Драган Босић 063/1029179, а пријаве и 
резервације се врше на имејл: agencija@djerdapturist.co.rs. 

5. Остале пријаве на конкурс 
- На конкурс се јавио још Оканик д.о.о општом пријавом за спремност да организује било 

који турнир. 
6. Координатор финалних тунира МК КСС, Бранко Лозанов 064/8808811 

Комесар МК КСС такмичења, Бојан Поповић 064/8808812, b.popovic@kss.rs   
Администратор КТ КСС, Владимир Живановић 064/8808805, zivanovic@kss.rs   
 mkliga@kss.rs 



 
7. Завршни турнир се игра као финални турнир 8 екипа подељене жребом у две 

групе 
 

Група А Група Б 

А1 
А2 
А3 
А4 

Б1 
Б2 
Б3 
Б4 

 
У оквиру групе игра се лига од 4 екипе по једноструком бод систему према 

распореду по Бергер систему.  
Након три дана такмичења у групама А/Б, четвртог дана се играју утакмице за 

коначни пласман само од првог до четвртог места: првопласиране екипе из групе играју 
за прво и друго место, а другопласиране екипе за треће и четврто место.  

Трећепласиране и четвртопласиране екипе у групама завршавају такмичење, не 
играју даље утакмице, у коначном пласману деле од 5 до 8 места. 

 
ФИНАЛЕ 

1. Утакмица за 3. место / A2 - Б2 
2. Утакмица за 1. место / A1 - Б1 

 
Победник на финалном МК турниру КСС у категорији ПИОНИРКИ постаје првак МК 

такмичења КСС у сезони 2017/18. 
 

ЈУНИОРИ - КВАЛИТЕТНА ЛИГА РКС (Ф4) 
 
У категорији ЈУНИОРА - КВАЛИТЕТНА ЛИГА РКС организатор je KОШАРКАШКИ КЛУБ 
„ПИРОТ“. 
Термин одржавања ПЕТАК 11. - НЕДЕЉА 13. Мај 2018. год. 
ХАЛА - Хала спортова Кеј, Таковска 24, Пирот. 
ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊА - Петак 17.00, 19.30 

- Субота 16.00, 18.30 
- Недеља 11.00, 14.30 

 
ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 

 
1. Обавезе Кошаркашког савеза Србијe 
- обезбеди плакете, пехаре и медаље за учеснике, 
- изврши делегирање службених лица, 
- достави Протокол доделе медаља и пехара, 
- узме учешће у церемонији отварања и затварања финалног турнира. 
2. Обавезе организатора 
- Реализује комплетне техничке услове и трошкове организације утакмице, 

(пријава утакмица, медицинска служба, обезбеђење, редарска служба, вода за екипе, 
електрични разглас, фотограф и остало потребно за организацију утакмице  сходно 
Закону о спорту РС), 

- Смештај, исхрана, таксе и путни трошкови службених лица (делегата, судија, 
представника КСС), 

- Обезбеди и исплати таксе за лиценциране квалификоване помоћне судије и 
статистичаре, сви са листе (2МЛС),  

- LIVE STREAM директан пренос свих утакмица турнира (ДВД се предају КСС за архиву), 
као и достављање снимака учесницима турнира након одиграних утакмица (на крају 
такмичарског дана), 

- Резервација смештаја у Хотелима са ценама услуга полупансион 2.000,00 дин, 
пун пансион 2.500,00 - 3.000,00 дин 
- Хотел Дијана 
- Хотел Алма 



- Хотел Син-Ком 
- Хотел Ана Лукс Спа 

- Медијска покривеност турнира, 
- Организује церемонију отварања и затварања финалног турнира. 
3. Обавезе учесника финалног турнира 
- потврда учешћа на завршном турниру 
- испуњеност свих административних услова у складу са Пропозицијама такмичења 
- подношење трошкова боравка на турниру 
4. Контакт организатора 
- Председник КК "Пирот" Славиша Свиларов, тел. 060/8979251  

имејл: slavisa.svilarov@pirot.rs  
- Организација турнира: серетар КК "Пирот" Слободан Ђелевић, тел. 063/413221, 
- смештај: спортски директор КК "Пирот" Душан Димитријевић, тел. 069/1133222 

имејл: kkpirot@yahoo.com  
5. Остале пријаве на конкурс 
- На конкурс се јавио још Оканик д.о.о општом пријавом за спремност да организује било 

који турнир. 
6. Координатор финалних тунира МК КСС, Бранко Лозанов 064/8808811 

Комесар МК КСС такмичења, Бојан Поповић 064/8808812 , b.popovic@kss.rs   
Администратор КТ КСС, Владимир Живановић 064/8808805, zivanovic@kss.rs   
 mkliga@kss.rs 

7. Завршни турнир се игра као финални турнир 4 екипе свако са сваким у три дана. 
 
Победник на финалном МК турниру КСС у категорији ЈУНИОРА - Квалитетна лига 

РКС постаје првак МК такмичења РКС у сезони 2017/18. 
 

У категоријама ЈУНИОРКЕ - финални турнир КСС као и у категорији  КАДЕТИ - 
КВАЛИТЕТНА ЛИГА РКС, нису одређени организатори финалних турнира, јер до рока 02. Априла 
2018. године није пристигла ниједна пријава за организацију ових финалних турнира. 

УО КСС својом одлуком 252/2 од 10. Априла 2018. године овластио је потпредседника КСС за 
такмичење Душана Пројовића и КТ КСС да пронађу и у директном контакту са потенцијалним 
организаторима донесу Одлуку о организаторима тих турнира уважавајући критеријуме из датог 
конкурса за организацију финалних турнира МК такмичења КСС.   
 
Потпредседник КСС 
Душан Пројовић 


