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Београд, 27. Април 2017. 
 
На основу пристиглих понуда за организацију Финалних турнира млађих категорија, Одлуке УО 
КСС од 24.04.2017. године, по којој се овлашћује Потпредседник КСС за такмичење 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, доносим следећу 

 
ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАТОРИМА ФИНАЛНИХ ТУРНИРА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 

ЗА СЕЗОНУ 2016/2017 
 

- У категорији ПИОНИРА (дечаци) организатор је КОШАРКАШКИ КЛУБ “Црвена 
звезда МТС” Београд - ХАЛА ФМП у Железнику, Стјепана Супанца 15 а, Београд. 

 
• Термин одржавања турнира: ПЕТАК 12. - НЕДЕЉА 14. МАЈ 2017. 
• Понуђени евентуални 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 утакмица  (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 ( таксе и путни трошак, судија и делегата ) 
- Вода за све утакмице и екипе. 
- Постављање ЛЕД дисплејева и емитовање реклама спонзора КСС-а и организатора.  
- Могућност постављања репортажних кола за пренос утакмица 
-  Могућност организованог присуства утакмици Супер лиге КЛС КК ФМП – КК Борац 

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

 
- У категорији ЈУНИОРА (дечаци) КВАЛИТЕТНА МЕЂУРЕГИОНАЛНА ЛИГА КСС, 

организатор је РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНА у  
суорганизацији са КОШАРКАШКИМ КЛУБОМ “Будућност” НОВИ САД - ХАЛА 
ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“, ул. Владике Платона 2 - НОВИ САД 
 
• Термин одржавања турнира: ПЕТАК 12. - недеља 14. 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). 
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• Комплетне трошкове службених лица (таксе, путни трошкови, смештај и исхрана). 
• Клубови сносе трошкове сопственог превоза и смештаја. 

 

• Организатор додатно сноси: 
 

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

БРАНКО ЛОЗАНОВ, тел. 021/4720560 и 064/8808811, имејл: ksv@eunet.rs  
КОНАКОВ МИЛОШ тел. 064/ 0671723, konakov.milos@hotmail.com, 
kkbuducnost@hotmail.com  

 

            ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

На сеници УО КСС од 24.04.2017. године, након Одлука о организаторима финалних 
турнира МК такмичења КСС, по приспелим пријавама на конкурс, УО КСС је донео закључак по 
којем се овлашћује Потпредседник КСС за такмичење 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. 

 

У предвиђеном року пристигле су само пријаве КК „Црвене Звезда мтс“ из Београда за 
организацију финалног турнира МК такмичења КСС, у конкуренцији пионира и заједничка 
пријава КСВ и КК Будућност из Новог Сада за организацију финалног турнира Квалитених 
међурегионалних лига МК такмичења КСС у категорији јуниора.  

 
У пријавама су поред општих услова у конкурсу, понудили и додатне услове организације, 

навели су и хале у којима ће играти, понудили услугу резервације смештаја и одредили лица за 
контакт. 

 

Уважавајући све наводе из пријава, као  да су општи услови конкурса прихваћени у 
целости, Комисија за такмичење и Потпредседник КСС-а за такмичење, донели су Одлуку о 
додели финалног турнира МК такмичења КСС у категорији пионира Кошаркашком клубу „Црвена 
Звезда мтс“ и турнира првака Квалитетних међурегионалних лига, у конкуренцији јуниора, 
Кошаркашком савезу Војводине и Кошаркашком клубу „Будућност из Новог Сада. 
 

На основу свега изложеног донета  је  Одлука као у диспозитиву. 
 

ПОТПРЕДСЕДНИК КСС 
ДУШАН ПРОЈОВИЋ  


