
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 24. Април 2019. 
Број 71 

 
У складу са чланом 58 Статута КСС, Комисија за такмичење КСС је на електронској  

седници одржаној 23. Априла 2019. године донела следеће 
 

ОДЛУКЕ 
 

1. Управни одбор Кошаркашког савеза Србије на седници одржаној 04. 
Априла 2019. године је одлуком број 213/2, овластио потпредседника КСС и 
КТ КСС да у разговору са потенцијалним организаторима одреде 
организатора финалних турнира за категорије у којима у прописаном року 
се није јавио потенцијални организатор. 
 
- Финални турнир Квалитетне лиге КСС у конкуренцији ПИОНИРКИ, 

одржаће се од 09. до 11. Маја 2019. године у Ивањици. Организатор 
турнира је ОКК Ивањица 2002. 
 

- Финални турнир Квалитетне лиге РКС (међурегионалне лиге) у 
конкуренцији ЈУНИОРА, одржаће се од 24. до 26. Маја 2019. године у 
Ужицу. Организатор турнира је КК Слобода. 

 
- Финални турнир Квалитетне лиге РКС (међурегионалне лиге) у 

конкуренцији КАДЕТА, одржаће се од 17. до 19. Маја 2019. у Бору. 
Организатор турнира КК БОР РТБ. 

 
2. На предлог сектора за женску кошарку у такмичарској сезони 2018/2019 

награда за МВП играчицу јуниорског турнира који се игра у Србобрану, 
носиће име Драгана Вуковић. 
 

3. Налаже се Комесарима такмичења зимских сениорских лига да доставе 
ранг листе делегата са својих лига на прописаним обрасцима који ће им 
бити достављени. Рок за доставу ранг листа делегата је 10. Мај 2019. 
године. 
 

4. Налаже се РКС да предлоге за Комесаре такмичења доставе до 14. Јуна 
2019. године, уважавајући прописане критеријуме. 
 

5. Даје се рок РКС да до 17. Маја 2019. године доставе дуговања клубова са 
свог РКС-а и из такмичења које воде. 
 

 
 
 



 

ФИНАЛНИ ТУРНИР КВАЛИТНА ЛИГА КСС ПИОНИРКЕ 
09.-11. МАЈ 2019 – четвртак/петак/субота 

 
Финални турнир Квалитетне лиге КСС у конкуренцији ПИОНИРКИ, одржава се од 09. до 

11. маја у Ивањици, Спортска хала у Црњеву. Организатор турнира је Кошаркашки клуб 
Ивањица 2002. Адреса, Крајишких бригада 16 Ивањица.  

- Контакт особе,  
- Владе Јеремић, 063/610827,  
- Хаџић Ален, 066/5044219 ,  
- Душко Спасојевић, 066/6655440,  
- Заступник клуба Милан Карапанџић 063/643338,  

okkivanjica2002@gmail.com  
У  пријави на конкурс навели су да прихватају све опште услове организације, да 

прихватају да сносе комплетне трошкове организације турнира и то: 
• Коришћење Хале, одигравање утакмица у узастопним терминима 

Спортска хала у Црњеву, адр. Црњево бб Ивањица 
 Четвртак  - 13.00, 15.15, 17.30 и 19.45 
 Петак - 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 
 Субота - 09.00, 11.00, 13.00 и 15.00, 17.15 Церемонија доделе награда и признања.   

• Комплетне трошкове службених лица (делегата, судија, помоћних судија и 
статистичара) 

• Смештај и исхрану за 3 представника КСС 
• Воду за учеснике утакмице за учеснике турнира 
• Заједничку вечеру за представнике клубова ( 2 особе по клубу ) 
• Потребну техничку опрему, Електрични јавни разглас,  
• LIVE STREAM ( директан пренос на YOU TUBE каналу КСС ) свих утакмица 

финалног дана турнира 
• Спикер, ( Бојовић Беба ) 
• Присуство органа МУП и обезбеђења,  
• Лекар, (Др.Бранка Вељовић - Дом Здравља Ивањица) 
• Медијска промоција  
• Остало потребно за редовну организацију кошаркашке утакмице, као и све 

радње око организације турнира, сходно Закону о спорту РС. 
 

У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја: 
 Хотел  Парк ***  
 Мотел Моравица  
 Апартмани Ивањички конаци 
 Хотел Президент    

 
НАПОМЕНА:  

Због капацитета потребно је ОДМАХ да се клубови изјасне и изврше резервацију 
смештаја. 

- Хотел Парк и Мотел Моравица, 032/661397 
- Хотел Президент, 032/660660 
- Ивањички Конаци, 060/6130776. 

Обавеза клубова последњег дана турнира је напуштање соба 11. 05.2019. до 10.00 
сати, осим финалиста који хотел напуштају до 12.00 сати.  

 
У пријави су навели да је овлашћени представник организатора и уједно подносиоц 

пријаве, заступник клуба Милан Карапанџић 063/643338,  okkivanjica2002@gmail.com 



 

ФИНАЛНИ ТУРНИР КВАЛИТНА ЛИГА РКС ЈУНИОРИ 
24. - 26. МАЈ. 2019. петак/субота/недеља 

 
Финални турнир Квалитетне лиге РКС у конкуренцији ЈУНИОРА (међурегионална 

лига), одржава се од 24. до 26. Маја 2019. године у Ужицу, Хала Велики Парк. Организатор 
турнира је  Кошаркашки клуб Слобода. Адреса, Омладинска бб, Ужице. Контакт особа, 
Србислав Грујичић, kkslobodauzice@gmail.com , 064/1217 532. 

У  пријави на конкурс навели су да прихватају све опште услове организације, да 
прихватају да сносе комплетне трошкове организације турнира и то: 

• Коришћење Хале, одигравање утакмица у узастопним терминима 
(Петак -16.00 и 18.00, субота 13.00 и 15.00, недеља 12.00 и 14.00), Хала 
Велики Парк, адр.Велики парк бб,  

• Комплетне трошкове службених лица (делегата, судија, помоћних судија и 
статистичара) 

• Воду за учеснике утакмице за учеснике турнира 

• Заједничку вечеру за представнике клубова (2 особе по клубу) 
• Потребну техничку опрему, Електрични јавни разглас,  
• LIVE STREAM (директан пренос на YOU TUBE каналу КСС) свих утакмица 

турнира 
• Спикер, ( Милан Шћепановић ) 

• Присуство органа МУП и обезбеђења,  
• Лекар, (Др.Горан Тошовић – ЗЦ Ужице) 
• Медијска промоција  
• Остало потребно за редовну организацију кошаркашке утакмице. 
• све радње око организације турнира, сходно Закону о спорту РС. 

 
У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја : 

 Вила Кукањац Златибор по цени од 2.200,00 рсд (контакт 060/8516501 
Томо) 

 Хотел Ирис - Златибор по цени од 5.180,00 рсд (031/845 300 Мирољуб)    
 

У пријави су навели да је овлашћени представник организатора и уједно подносиоц 
пријаве  Србислав Грујичић, 064 / 12 17 532 kkslobodauzice@gmail.com.  

 
ФИНАЛНИ ТУРНИР КВАЛИТНА ЛИГА РКС КАДЕТИ 

17. – 19. МАЈ 2019. петак/субота/недеља 
 
Финални турнир Квалитетне лиге РКС у конкуренцији кадета (међурегионална лига), 

одржава се од 17. до 19. Маја 2019. године у Бору, СЦ Младост. Организатор турнира је  
Кошаркашки клуб Бор. Адреса, Краља Петра првог број 12 Бор. Контакт особа, Гојко 
Џаковић, kkborrtb@ptt.rs , 060/3831048. 

У  пријави на конкурс навели су да прихватају све опште услове организације, да 
прихватају да сносе комплетне трошкове организације турнира и то: 

• Коришћење Хале, одигравање утакмица у узастопним терминима 
(Петак -18.00 и 20.00, субота 16.00 и 18.00, недеља 12.00 и 14.00 ) 
СЦ Младост – Зелени Булевар бб, 030/434730, uscbor@gmail.com  

• Комплетне трошкове службених лица (делегата, судија, помоћних судија и 
статистичара) 

• Смештај и исхрану за 3 представника КСС 
• Заједничку вечеру за представнике клубова (2 особе по клубу) – Ресторан 

Медаља 



 

• Воду за учеснике утакмице за учеснике турнира 

• Потребну техничку опрему, Електрични јавни разглас,  
• LIVE STREAM (директан пренос на YOU TUBE каналу КСС) свих утакмица 

турнира 
• Спикер, ( Милош Нејков ) 

• Присуство органа МУП и обезбеђења,  
• Лекар, (Др.Бранко Марељ - Дом Здравља Бор) 
• Медијска промоција  
• Остало потребно за редовну организацију кошаркашке утакмице. 
• све радње око организације турнира, сходно Закону о спорту РС. 

 
У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја : 

 Хотел  Албо **** по цени од 3.650,00 рсд за цену пуног пансиона,( 250 
метар од Хале ) www.albo-bor.rs  

 Хотел Клуб РТБ Бор *** по цени од 3.080,00 рсд за цену пуног 
пансиона, (Брестовачка бања–8 км од хале ) office@rtbklub.rs    
 

У пријави су навели да је овлашћени представник организатора и уједно подносиоц 
пријаве  Гојко Џаковић, председник клуба, имејл: kkborrtb@ptt.rs, 060/3831048 
 

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

- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима; 
- Клубовима организаторима финалних турнира 
- А/а. 

 


