
 

 

Београд 04. Април 2019. 

Број 213/2 

 
На основу одредаба Статута КСС, члан 55 тачака 4, објављеног Конкурса за организацију 

Финалних МК турнира КСС, доспелих Пријава на Конкурс за организацију финалних МК 

турнира КСС, предлога Комисије за такмичење, Управни одбор КСС, на седници одржаној  

04. Априлa 2019.године, доноси следећу 
 

ОДЛУКУ 
О ОРГАНИЗАТОРИМА ФИНАЛНИХ ТУРНИРА МК ЗА СЕЗОНУ 2018/2019: 

 
1. У категорији ЈУНИОРА организатор је КОШАРКАШКИ КЛУБ „Црвена 

звезда мтс“. Термин одржавања ПЕТАК 19. - НЕДЕЉА 21. Април 2019. год. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

КК „Црвена звезда мтс“, доставила је пријаву за организацију финалног турнира МК 
такмичења КСС у конкуренцији јуниора који се одржава у термину 19./20. и 21. Април 2019. 
године у Београду у хали ФМП Арена, Стјепана Супанца 15 а. 

У  пријави на конкурс навели су да прихватају све опште услове организације, да 
прихватају да сносе комплетне трошкове организације турнира и то: коришћење сале, 
одигравање утакмица у узастопним терминима, потребан број свлачионица, потребну 
техничку опрему, електрични јавни разглас, спикер, присуство органа МУП-а и обезбеђења, 
лекар, медијска промоција и све друго потребно за редовну организацију кошаркашке 
утакмице. Такође су прихватили да обезбеде LIVE STREAM (директан пренос на YOUTUBE 
каналу) свих утакмица турнира, обезбеде лед екране поред терена, заједничку вечеру другог 
дана турнира за представнике учеснике турнира, као да ураде све радње око организације 
турнира, сходно Закону о спорту РС. 

У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја у Хотелу 
Шумадија по цени од 50 - 100 еура. 

Поред општих услова организатор је предвидео и додатне услове које ће сности и то:  
комплетне трошкове такси, путних трошкова службених лица (судије и делегати, помоћне 
судије, статистичари),  комплетне трошкове смештаја екипа које се пласирају у полуфинале и 
финале турнира, воду и пешкире за екипе, исхрану службених лица током трајања турнира, 
медијску покривеност турнира, директан пренос на ТВ Арена спорт финалне утакмице, 
могућност израде посебног сајта, ангажовање комплетног ПР тима на промоцији турнира, 
организацију прес конференција по стандардима европскоих клупских такмичења, израду 
билтена брошура фото и видео турнира, волонтере који ће бити на располагању свим 
клубовима учесницима, чирлидерсице и забавни програм за време трајања турнира, могућност 



 

 

коришћења сале за састанке, теретане и медицинског блока у хали, видео бим у арени, 
поклоне за најбоље играче.  

У пријави су навели да је овлашћени представник организатора Филип Сунтрулић, 
имејл: fsunturlic@kkcrvenazvezda.rs. 

 
На конкурс су се пријавили још: КК  Борац из Чачка и Оканик - спорт д.о.о. из 

Краљева. 
 
КК „Борац“ је  прву пријаву доставио 26.03.2019. године  
У пријави су навели су да прихватају све опште услове организације, да прихватају да 

сносе комплетне трошкове организације турнира и то: коришћење сале, одигравање утакмица 
у узастопним терминима, потребан број свлачионица, потребну техничку опрему, електрични 
јавни разглас, спикер, присуство органа МУП и обезбеђења, лекар, медијска промоција и све 
друго потребно за редовну организацију кошаркашке утакмице. Такође су прихватили да 
обезбеде LIVE STREAM (директан пренос на YOUTUBE каналу) свих утакмица турнира, 
обезбеде лед екране поред терена, заједничку вечеру другог дана турнира за представнике 
учеснике турнира као да ураде све радње око организације турнира, сходно Закону о спорту 
РС. 

У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја у Хотелима  
Ливаде и Коле по ценама од 2.760,00 до 3.480,00 

Поред општих услова организатор је предвидео и додатне услове које ће сности и то:  
комплетне трошкове такси, путних трошкова службених лица (судије и делегати, помоћне 
судије, статистичари),  да ће организацију радити са КК Младост из Чачка који је такође 
учесник завршнг турнира, да ће у организацији учествовати и Град Чачак , као и да гарантују 
велику посећеност турниру. 

У допунској пријави за организацију коју су доставили 28.03.2019. године, након 
предвиђеног рока за конкурс, навели су да су техничком грешком испустили да наведу 
додатне услове, па су исту допунили да обезбеђују превоз за све учеснике турнира ван Чачка 
по цени од 60,00 динара по километру и котизацију Кошаркашком савезу Србије у износу од 
100.000,00 динара. 

Допунске пријаве нису предвиђене  
У пријави су навели да је овлашћени представник организатора Марко Ивановић, 

032/323085, 066/8508501, имејл: office@kkborac.rs. 

На конкурс  се пријавиo још и Оканик - спорт д.о.о. из Краљева. 
 

„Оканик – спорт д.о.о.“ није доставио пријаву у року а у пријави је је у пријави 
доставио цену пансиона 2.300,00 дин са коришћењем спортске хале, као и спремност да 
организују турнире. 

 
На основу свега изложеног УО КСС је донео Одлуку као у диспозитиву. 
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2. У категорији КАДЕТА организатор је КОШАРКАШКИ КЛУБ „Мега Визура“. 
Термин одржавања ПЕТАК 03. - НЕДЕЉА 05. Мај 2019. год. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

КК „Мега Визура“, доставио је Пријаву за организацију финалног турнира МК 
такмичења КСС у конкуренцији кадета који се одржава у термину 03./04. и 05. Априла 
2019. године у Београду у  хали Мега фектори, Браће Јерковић 119 а. 

 
У  пријави на конкурс навели су да прихватају све опште услове организације, да 

прихватају да сносе комплетне трошкове организације турнира и то: коришћење сале, 
одигравање утакмица у узастопним терминима, потребан број свлачионица, потребну 
техничку опрему, електрични јавни разглас, спикер, присуство органа МУП-а и 
обезбеђења, лекар, медијска промоција и све друго потребно за редовну организацију 
кошаркашке утакмице. Такође су прихватили да обезбеде LIVE STREAM (директан пренос 
на YOUTUBE каналу) свих утакмица турнира, обезбеде лед екране поред терена, као да 
ураде све радње око организације турнира, сходно Закону о спорту РС. 

У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја у 
Хотелу Србија по цени од 16 до 27 еура уз доплату од 8 еура за оброк и 150,00 рсд за 
боравишну таксу, где трошкове боравка сносе клубови учесници. 

Поред општих услова организатор је предвидео и додатне услове које ће сности и 
то:  комплетне трошкове такси, путних трошкова  службених лица (судије и делегати, 
помоћне судије, статистичари), воду за екипе, ваучере за исхрану службених лица (10 
ваучера по дану у клупском ресторану), медијску покривеност турнира, могућност 
директног пренос на ТВ Арена спорт финалне утакмице. 

У пријави су навели да је овлашћени представник организатора Велимир 
Михаиловић, тел. 063/690645, имејл: klub@bcmegabasket.net. 

 
На конкурс су се пријавили још КК Визура, и Оканик - спорт д.о.о. из Краљева. 
 
КК „Визура“ је у пријави доставила да прихвата опште услове организацију 

турнира и комплетне трошкове службених лица. Утакмице би се играле у сали Визура, 
Цара Душана 105 у Земуну. 

У конкурсној документацији понудили су смештај у Хотелу City code spa i City code 
B&B по цени од 25 еура где трошкове боравка сносе клубови учесници. 

 
„Оканик – спорт д.о.о.“ није доставио пријаву у року а у пријави је је у пријави 

доставио цену пансиона 2.300,00 дин са коришћењем спортске хале, као и спремност да 
организују турнире. 

 
На основу свега изложеног УО КСС је донео Одлуку као у диспозитиву. 
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3. У категорији ПИОНИРА ДОДЕЉУЈЕ СЕ УСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „Визура“,. Термин одржавања ПЕТАК 10. - 
НЕДЕЉА 12. Мај 2019. год. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
КК „Визура“, доставио је Пријаву за организацију финалног турнира МК 

такмичења КСС у конкуренцији пионира који се одржава у термину 10./11. и 12. Мај 2019. 
године у Београду у хали СЦ Визура. 

У  пријави на конкурс навели су да прихватају све опште услове организације, да 
прихватају да сносе комплетне трошкове организације турнира и то: коришћење сале, 
одигравање утакмица у узастопним терминима потребан број свлачионица, потребну 
техничку опрему, електрични јавни разглас, спикер, присуство органа МУП-а и 
обезбеђења, лекар, медијска промоција и све друго потребно за редовну организацију 
кошаркашке утакмице. Такође су прихватили да обезбеде LIVE STREAM свих утакмица 
турнира, обезбеде лед екране поред терена, као да ураде све радње око организације 
турнира, сходно Закону о спорту РС. 

У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја у City 
code spa i City code B&B по цени од 25 еура где трошкове боравка сносе клубови 
учесници. 

Поред општих услова организатор је није предвидео и додатне услове. 
У пријави су навели да је овлашћени представник организатора Дарко Матески, 

имејл: vizurasport@gmail.com. 
 
На конкурс  се пријавиo још и Оканик - спорт д.о.о. из Краљева. 
„Оканик – спорт д.о.о.“ није доставио пријаву у року а у пријави је  доставио 

цену пансиона 2.300,00 дин са коришћењем спортске хале, као и спремност да организују 
турнире. 

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

4. У категорији ЈУНИОРКЕ организатор је ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ 
„Србобран“. Термин одржавања ПЕТАК 17. - НЕДЕЉА 19. Мај 2019. год. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
На конкурс за организацију финалног турнира МК такмичења КСС у конкуренцији 

јуниорки пријавио се једино ЖКК Србобран из Србобрана уз суорганизацију Центра за 
спорт рекреацију и туризам општине Србобран. ЖКК Србобран је своју пријаву доставио у 
року. 

ЖКК „Србобран“ је у понуди навео и смештајни капацитет у хотелу Хунтиг Хоусе 
са ценом услуге у износу од 2.700,000 дин до 3.100,00 дин. 

ЖКК Србобран као организатор финалног турнира сноси комплетне трошкове 
службених лица, статистичара и преносе утакмица на интернету. 

Сатницу утакмица по захтеву Кошаркашког савеза Србије, обезбеди сигурност 
званичних учесника и гледалаца и других учесника турнира. 
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Организатор се обавезао да безбеди електрични јавни разглас, спикера, присуство 
органа МУП-а и обезбеђење, дежурно медицинско особље, комплетан штампани 
материјал, стручно снимање утакмица и дистрибуцију снимака екипама учесницима и 
Кошаркашком савезу Србије. 

У пријави су навели да су одговорна лица за организацију турнира Милорад Субић 
060/1333433, имејл: subicmas@gmail.com. 

Хала у Србобрану је јако квалитетна и уз смештај, као и ранија позитивна искуства 
организација оваквих манифестација у Србобрану, створени су сви услови за одржавање 
неопходног квалитета и нивоа такмичења , као што је финални турнир МК такмичења 
КСС. 

На конкурс  се пријавиo још и Оканик - спорт д.о.о. из Краљева. 
„Оканик – спорт д.о.о.“ није доставио пријаву у року а у пријави је је у пријави 

доставио цену пансиона 2.300,00 дин са коришћењем спортске хале, као и спремност да 
организују турнире. 

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

5. У категорији КАДЕТКИЊА организатор је КОШАРКАШКИ КЛУБ „Арт 
баскет“. Термин одржавања ПЕТАК 19. - НЕДЕЉА 21. Април 2019. год. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
КК „Арт баскет“, доставио је Пријаву за организацију финалног турнира МК 

такмичења КСС у конкуренцији кадеткиња који се одржава у термину 19./20. и 21. Април 
2019. године у Београду у хали Мега фектори, Браће Јерковић 119 а. 

У пријави на конкурс навели су да прихватају све опште услове организације, да 
прихватају да сносе комплетне трошкове организације турнира и то: коришћење сале, 
одигравање утакмица у узастопним терминима, потребан број свлачионица, потребну 
техничку опрему, електрични јавни разглас, спикер, присуство органа МУП-а и 
обезбеђења, лекар, медијска промоција и све друго потребно за редовну организацију 
кошаркашке утакмице. Такође су прихватили да обезбеде LIVE STREAM (директан пренос 
на YOUTUBE каналу) свих утакмица турнира, обезбеде лед екране поред терена, као да 
ураде све радње око организације турнира, сходно Закону о спорту РС. 

У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја у 
Хотелу Србија по цени од 16 до 27 еура уз доплату од 8 еура за оброк и 150,00 рсд за 
боравишну таксу, где трошкове боравка сносе клубови учесници. 

Поред општих услова организатор је предвидео и додатне услове које ће сности и 
то:  комплетне трошкове такси, путних трошкова службених лица (судије и делегати, 
помоћне судије, статистичари), воду за екипе, ваучере за исхрану службених лица (10 
ваучера по дану у клупском ресторану), медијску покривеност турнира. 

У пријави су навели да је овлашћени представник организатора Ана Мркић, тел. 
064/2331685, имејл: kkartbasket@gmail.com. 

 
На конкурс  се пријавиo још и Оканик - спорт д.о.о. из Краљева. 
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„Оканик – спорт д.о.о.“ није доставио пријаву у року а у пријави је је у пријави 
доставио цену пансиона 2.300,00 дин са коришћењем спортске хале, као и спремност да 
организују турнире. 

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

6. У категоријима : ПИОНИРКЕ – финални тирнир КСС као и у категорији  
ЈУНИОРА И КАДЕТА - КВАЛИТЕНЕ ЛИГЕ РКС  (МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ), 

нису одређени оргнанизатори финалних турнира, јер до рока 27. марта 2019. године није 
пристигла ниједна пријава за организацију ових финалних турнира. 

УО КСС овлашћује 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 критеријеме из датог конкурса за организацију 
финалних турнира МК такмичења КСС.   

УО КСС овлашћује Потпредседника КСС-а за такмичење, да у сарадњи са стручним 
службама КСС-а, припреми Уговоре о организацији са организаторима турнира МК 
такмичења КСС у којима ће прецизније бити дефинасана права и обавезе организатора 
финалних турнира. 

 
 

 

Одлуку доставити: 
 

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Спортским удружењима, клубовима подносиоцима пријаве за организацију 

финалних турнира МК такмичења КСС; 
- А/а. 

 
 

 
 Предраг Даниловић 
 Председник УО КСС 


