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Београд, 25. Април 2017. 
 
На основу пристиглих понуда за организацију Финалних турнира млађих категорија, Комисија за 
такмичење КСС је предложила а Управни одбор КСС усвојио  

 
ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАТОРИМА ФИНАЛНИХ ТУРНИРА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 

ЗА СЕЗОНУ 2016/2017 
 

- У категорији ПИОНИРКИ (девојчице) организатор је ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ 
КЛУБ “Ђердап” Кладово - ХАЛА ЈЕЗЕРО - КЛАДОВО 

 
• Термин одржавања турнира: ЧЕТВРТАК 04. - НЕДЕЉА 07. МАЈ 2017. 
• Термин извлачења парова ЧЕТВРТАК 27.04.2017. - КСС БЕОГРАД. 
• Смештај: у хотелу „ЂЕРДАП“ (од 2.630,00 дин. полупасион до 2.850,00 дин. пун пансион) 
• Организатор сноси све трошкове организације (трошкови сале, помоћних судија, 

статистичара, снимања утакмица, редарска служба, трошкови смештаја и исхране за 3 
представника КСС, осигурање манифестације, разглас, спикер, фотограф). 

• Клубови сносе трошкове сопственог превоза и смештаја. 
 

• Организатор додатно сноси: 
 
- Комплетан смештај и исхрану у Хотелу за службена лица (6 судија, 2 делегата и 2 

статистичара). 
- Партиципација дела путних трошкова за екипе смештене у Хотелу Ђердап - Кладово,      

(Клубови са територије КСВ 70 литара горива , за остале клубове 50 литара горива). 
- Могућност тренинга у дворани у слободним терминима уз предходну најаву. 
- Заједничку вечеру за представнике екипа учесника, службена лица и представнике 

КСС, трећег дана турнира (субота 06.05.2017.). 
- Вода за све утакмице и екипе. 
- Церемонија отварања и затварања турнира. 
- Додатне награде Хотела Ђердап за најбољу МВП играчицу турнира и најбољег стрелца 

турнира, викендом за 2 особе у Хотелу Ђердап. 
- Подршку и гаранцију локалне самоуправе. 
- Све наведено у пријави за конкурс. 
• Контакт: 

ДРАГАН БОСИЋ, тел. 063/1029179 и МАРКО БРКАНЛИЋ  063/220585  
имејл: agencija@djerdapturist.co.rs  
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- У категорији КАДЕТКИЊА (девојчице) организатор је КОШАРКАШКИ КЛУБ 

ЖЕНСКИ “Црвена звезда” Београд - ХАЛА ФМП у Железнику, Стјепана 
Супанца 15 а, Београд. 

 
• Термин одржавања турнира: СУБОТА 13. - НЕДЕЉА 14. МАЈ 2017. 
• Смештај: у хотелу СИНГИДУНУМ - ЖЕЛЕЗНИК, Лоле Рибара 149, (од 35 еура у  динарској 

против вредности на дан уплате - пун пансион). 
• Организатор сноси све трошкове организације (трошкови сале, помоћних судија, 

статистичара, снимања утакмица, LIVE STREAM, редарска служба, разглас, спикер, 
фотограф). 

• Клубови сносе трошкове сопственог превоза и смештаја. 
 

• Организатор додатно сноси: 
 

- Комплетне трошкове службених лица (12 судија и 4 делегата, таксе и путне 
трошкове). 

- Вода за све утакмице и екипе. 
- Постављање ЛЕД дисплејева и емитованје реклама спонзора КСС-а и организатора.  

• Контакт: 
СОЊА ЂОКОВИЋ, тел. 063/7484339,  
имејл: sonjadjokovic@kkzcrvenazvezda.rs  
 

 
- У категорији ЈУНИОРКИ (девојчице) организатор је РЕГИОНАЛНИ 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ РАШКО КОСОВСКО - МЕТОХИЈСКИ, у суоргиназацији са 
ЖЕНСКИМ КОШАРКАШКИМ КЛУБОМ “Краљево“ - НОВА СПОРТСКА ХАЛА - 
КРАЉЕВО 

 
• Термин одржавања турнира: ЧЕТВРТАК 18. - НЕДЕЉА 21. МАЈ 2017. 
• Термин извлачења парова ЧЕТВРТАК 27.04.2017. - КСС БЕОГРАД. 
• Смештај: у хотелима Техноград, Хотел Турист, Хотел Драгачево, Мотел Коначиште,   

(цене у Хотелима од 1.300,00 дин. ноћење, 1.600,00 дин. н/д уз доплату за оброке до 
4.370,00 дин. за пун пансион у ½ соби). 

• Организатор сноси све трошкове организације (трошкови сале, помоћних судија, 
статистичара, разгласа, спикера, фотографа, медицинског особља, снимања утакмица, 
LIVE STREAM, редарска служба, смештај и исхрана боравка за 3 представника КСС за све 
време трајања турнира). 

• Клубови сносе трошкове сопственог превоза и смештаја. 
• Контакт: 

ИВАН КНЕЖЕВИЋ, тел. 064/8324366, имејл: okskraljevo@gmail.com  
БРАНИСЛАВ ВАРЕВАЦ, тел. 065/2019776, имejл : zkk.kv@hotmail.com  
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- У категорији КАДЕТИ (дечаци) КВАЛИТЕТНА МЕЂУРЕГИОНАЛНА ЛИГА КСС, 
организатор је РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНА у  
суорганизацији са КОШАРКАШКИМ КЛУБОМ “Стар” НОВИ САД - ХАЛА 
ВЕЛИКИ СПЕНС - НОВИ САД 
 

• Термин одржавања турнира: ПЕТАК 19. - недеља 21. МАЈ 2017. 
• Смештај: у хотелима City hostel - 1.000,00 дин. ноћење и Хотел Војводина. 
• Организатор сноси све трошкове организације (трошкови сале, помоћних судија, 

статистичара, снимања утакмица, редарска служба, трошкови смештаја и исхране за 3 
представника КСС, разглас, спикер, фотограф). 

• Комплетне трошкове службених лица (таксе, путни трошкови, смештај и исхрана). 
• Клубови сносе трошкове сопственог превоза и смештаја. 

 
• Организатор додатно сноси: 

o Комплетне трошкове такси службених лица (12 судија и 6 делегата). 
o Евентуални LIVE STREAM утакмица. 
o Вода за све утакмице и екипе. 

• Контакт: 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, тел. 021/4720560 и 064/8808811, имејл: ksv@eunet.rs  
МИЋО РАДАНОВИЋ тел. 064/3062335, kkstar.direktor@gmail.com  

 
- У категорији КАДЕТИ (дечаци) ТРИГЛАВ КАДЕТСКА ЛИГА КСС, организатори  

су КОШАРКАШКИ КЛУБ “Димитровград” и УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
„СТЦ ЦАРИБРОД“ ИЗ ДИМИТРОВРАДА, - ХАЛА СЦ ПАРК - ДИМИТРОВГРАД 

 
• Термин одржавања турнира: ПЕТАК 26. - НЕДЕЉА 28. МАЈ 2017. 
• Смештај: у хотелу САКС БАЛКАН (од 2.000,00 дин. пун пансион). 
• Организатор сноси све трошкове организације (трошкови сале, помоћних судија, 

статистичара, снимања утакмица, редарска служба, трошкови смештаја и исхране за 3 
представника КСС, осигурање манифестације, разглас, спикер, фотограф). 

• Клубови сносе трошкове сопственог превоза и смештаја . 
 

• Организатор додатно сноси: 
 
- Комплетне трошкове службених лица (таксе, путни трошкови, смештај и исхрану у 

Хотелу за службених лица). 
- LIVE STREAM свих утакмица. 
- Партиципација дела путних трошкова за екипе учеснике. 

(Клубови са територије РКС Војводина - 70 л. горива, за остале клубове 50 л. горива.) 
- Могућност тренинга у дворани у слободним терминима уз предходну најаву. 
- Заједничку вечеру за представнике екипа учесника, службена лица и представнике 

КСС, другог дана турнира (субота 27.05.2017). 
- Вода за све утакмице и екипе. 
- Церемонија отварања и затварања турнира. 
- Додатне награде и пригодне поклоне (сувенир, ваучер или сл.). 
- Медијску покривеност свих утакмица на локалним медијима. 
- Постављање ЛЕД дисплејева и емитовање реклама спонзора КСС-а и организатора. 
- Подршку и гаранцију локалне самоуправе. 
- Све наведено у пријави за конкурс. 
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• Контакт: 
ВАСИЛ АНДЕРЕЈЕВ, тел. 010/361124, 062/8838681,  
имејл: vasil.andrejev@gmail.com 
ИВИЦА ИСТАТОВ (смештај екипа), 063/436626   

 
• У категорији ЈУНИОРИ (дечаци) РОДА ЈУНИОРСКА ЛИГА КСС, организатор је 

КОШАРКАШКИ КЛУБ “Црвена звезда мтс” Београд - ХАЛА ФМП - ЖЕЛЕЗНИК, 
Стјепана Супанца 15 а, Београд. 
 

• Термин одржавања турнира: ПЕТАК 02. - НЕДЕЉА 04. ЈУН 2017. 
• Организатор сноси све трошкове организације (трошкови сале, помоћних судија, 

статистичара, снимања утакмица, LIVE STREAM свих утакмица, редарска служба, 
разглас, спикер, фотограф). 

• Клубови сносе трошкове сопственог превоза и смештаја. 
 

• Организатор додатно сноси: 
- Услугу резервације смештаја за екипе ван Београда по захтеву. 
- Вода за све утакмице и екипе. 
- Постављање ЛЕД дисплејева и емитовање реклама спонзора КСС-а и организатора.  
• Контакт: 

АЛЕКСАНДАР ЗМИЈАНАЦ, тел. 066/6848750, 
имејл: azmijanac@kkcrvenazvezda.rs  

 
 
ПОТПРЕДСЕДНИК КСС 
ДУШАН ПРОЈОВИЋ  


