
 

 

Београд 30.октобар 2018. 

Број _____________ 

 
У складу са одредбама члана 55. тачка 4. Статута КСС, Управни одбор КСС, на  

седници одржаној дана 30 октобра 2018.године, донео је  

 
 

ОДЛУКУ 
 

1. ОБЈАВЉИВАЈЕ СЕ  КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ФИНАЛНОГ 
ТУРНИРА КУП-а „МИЛАНА ЦИГЕ ВАСОЈЕВИЋА“ ЗА СЕЗОНУ 
2018/2019. 

2. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ ПОНЕДЕЉАК 19. НОВЕМБАР 
2018.ГОДИНЕ 
 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Кошаркашки савез објављује Конкурс за организацију финалног турнира КУП-а 

„МИЛАНА ЦИГЕ ВАСОЈЕВИЋА“ ЗА СЕЗОНУ 2017/2018 који се одржава 16-17. Mарта 2019. 
године , сходно утврђеном Календару такмичења. 

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.  
У складу са расписаним Конкурском дефинисани су општи услови конкурса и рок за 

пријаву организарота. финалног КУП-а „МИЛАНА ЦИГЕ ВАСОЈЕВИЋА“ ЗА СЕЗОНУ 
2017/2018 који се одржава 16-17. марта 2019. 

 
ОРГАНИЗАТОР се обавезује да обезбеди следеће: 
 

- Спортску дворану, регистровану за одигравање утакмица Прве женске лиге Србије, 
а за потребе одржавања тренинга и одигравања утакмица Финалног турнира КУП-а 
Милан Цига Васојевић, са одговорајућим капацитетом гледалишта. 
 



 

 

- Комплетну техничку организацију утакмица у складу са Пропозицијама Прве 
женске лиге Србије 2018/2019.  
 

- Обезбеђење званичних учесника, гледалаца и других учесника у складу са 
Пропозицијама Прве женске лиге Србије 2018/2019, Законом о спорту и другим 
званичним прописима по овом питању за утакмице овог ранга (високог ризика), за 
време трајања турнира као и присуство представника свих неопходних служби 
(обезбеђење, МУП, хитна помоћ и дежурни лекар, ватрогасне, комуналне, 
тужилаштво, орган за прекршаје и друге службе). 
 

- Плаћање трошкова боравка у хотелу одговарајућег нивоа и капацитета за смештај 
и исхрану службених лица за време трајања турнира, од 16.-17. Март 2018. године. 
Под службеним лицима се сматрају: комесар такмичења, комесар за безбедност, 
делегати, судије, контролор суђења, председник комисије за такмичење, помоћне 
судије и статистичари. Организатор је обавезан да достави детаљне податке о 
хотелу/хотелима и условима смештаја и исхране. 
 

- Плаћање  трошкова (путних трошкова и такси) службених лица (судије, делегати, 
помоћне судије и статистичари). 
 

- Плаћање трошкове боравка за пет службених представника КСС. 
 

- Плаћање трошкова победницима полуфиналних сусрета (учесницима финалног 
сусрета, један пансион за 18 особа за финални дан). 
 

- Резервише смештај за учеснике Мини Купа Беобаскет 2018, за пионирке 
(резервација смештаја за три екипе које броје по 16 чланова), за чији боравак 
трошкове сноси Покровитељ турнира. 
 

- Изради маркетиншки материјал: плакати, акредитације, рекламне налепнице на 
терену... 
 

- Локални транспорт за све учеснике турнира. 
 

- Снимање свих утакмица и пренос у live stream-u, нарезивање ДВД-а за екипе 
учеснике финалног турнира и КСС. 
 

- Изврши уплату котизације за организацију у износу до 700.000.00 динара. 
Котизација се уплаћује Кошаркашком савезу Србије, 10 дана пре почетка финалног 

турнира. 
 

Поред наведених обавеза организатор може да понуди додатне услове за 
Кошаркашки савез Србије и екипе учеснике који могу да утичу на одлуку о додели. 

 
Организатор има право на приход од: продаје улазница, маркетинг права, 



 

 

медијских права, укључујући и бесплатнe рекламнe секунде за време директних преноса 
утакмица. 

Сва права по овом основу биће дефинисана Уговором. 
 
КСС и Организатор турнира ће потписати Уговор којим се дефинишу сви међусобни 

услови, права и обавезе. 
 
Пријава на конкурс се подноси на: КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, КОМИСИЈА ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ КСС, САЗОНОВА 83, 11000 БЕОГРАД. 
 

Рок за подношење пријаве је ПОНЕДЕЉАК 19.НОВЕМБАР 2018. 
ГОДИНЕ 
 
Управни одбор ће на првој наредној седници после рока конкурса одредити 

организатора Финалног турнира КУП-а „Милан Цига Васојевић“. 
 

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

Одлуку доставити: 
- Душану Пројовићу, потпредседнику за такмичења КСС, 
- Комисији за такмичење КСС, 
- Регионалним кошаркашким савезима 

- А/а. 
 
Предраг Даниловић 
Председник УО КСС 


