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 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ расписује конкурс за организацију 
ФИНАЛНИХ МК ТУРНИРА КСС у МУШКОЈ и ЖЕНСКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ у сезони 
2015/2016. 
 
1. ПРОПИСИ 
 Финални МК турнири КСС се играју према Правилнику о такмичењу КСС, 
Пропозицијама МК такмичења КСС, Правилима игре, одлукама Управног одбора КСС и 
комесара МК такмичења КСС. 
2. КАТЕГОРИЈЕ 
 Финални МК турнири КСС се играју у категоријама : 

У15 ПИОНИРИ 2001 2001. годиште и млађи 

У17 КАДЕТИ 99 99. годиште и млађи 

У19 ЈУНИОРИ 97 97. годиште и млађи 

У15 ПИОНИРКЕ 2001 2001. годиште и млађе 

У17 КАДЕТКИЊЕ 99 99. годиште и млађе 

У19 ЈУНИОРКЕ 97 97. годиште и млађе 

 
3. КАЛЕНДАР 
 Финални МК турнири КСС се играју у терминима: 
 

У15 ПИОНИРИ 2001 среда 13. – недеља 17. април 2016. 

У17 КАДЕТИ 99 субота 23. – недеља 24. април 2016. 

У19 ЈУНИОРИ 97 субота 7. – недеља 8. мај 2016. 

У15 ПИОНИРКЕ 2001 четвртак 14. – недеља 17. април 2016. 

У17 КАДЕТКИЊЕ 99 субота 9. – недеља 10. април 2016. 

У19 ЈУНИОРКЕ 97 четвртак 21. – недеља 24. април 2016. 

 
4. УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА 
 Обавезна је сала као за сениорско такмичење 1.МЛС/2.МЛС/1.ЖЛС, терен 28 x 15м, са 
слободним простором минимум 2м око граничних линија (додатна гранична линија ширине 
2м), са јасно обележеним линијама  по Правилима игре, електрични семафор за мерење 
главног времена и показивање резултата, дисплеји изнад табли за мерење напада 24 
секунде, стаклене табле, зглобни обруч, кожне лопте МОЛТЕН Но7 или Но6 /8 комада/, итд 
све што је потребно за редовну организацију кошаркашке утакмице ранга 
1.МЛС/2.МЛС/1.ЖЛС. 

Обавезне су ЧЕТИРИ СВЛАЧИОНИЦЕ ЗА ЕКИПЕ и ЈЕДНА СВЛАЧИОНИЦА ЗА 
СЛУЖБЕНА ЛИЦА, са одговарајућим санитаријама. 

Трибина за гледаоце са минимумом 500 места, могућност ТВ преноса, обавезан 
електрични јавни разглас. 
 Остале одредбе о организацији су одређене Пропозицијама МК такмичења, 
Правилником о такмичењу КСС, Правилима игре, одлукама Управног одбора КСС и комесара 
МК такмичења КСС. 
5. ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УТАКМИЦА ТУРНИРА (СНОСИ ОРГАНИЗАТОР) 
 Организатор Финалног МК турнира КСС сноси СВЕ ТРОШКОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ТУРНИРА и УТАКМИЦА,  у шта спадају коришћење сале, свлачионица, потребна техничка 
опрема, електрични јавни разглас, спикер, присуство органа МУП и обезбеђења, лекар, 
медијска промоција и све друго потребно за редовну организацију кошаркашке утакмице.  

Организатор сноси све трошкове лиценцираних статистичара (таксе, путне трошкове 
и трошкове смештаја – 2 статистичара) и квалификованих помоћних  судија. 
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КСС је обавезан да обезбеди рачунарско вођење статистике по званичном програму 
КСС од стране лиценцираних статистичара и да делегира статистичаре.  

Регионални кошаркаки савез је обавезан да делегира квалификоване помоћне судије 
за записнички сто.  

Организатор је обавезан да обезбеди стручно снимање свих утакмица турнира видео 
камером и да један ДВД снимак сваке утакмице достави делегату турнира у року од 1 сат по 
завршетку утакмице. Организатор је обавезан да сваком клубу достави двд-снимке његових 
утакмица. Оганизатор сноси трошкове снимања и израде ДВД снимка. 

Организатор је обавезан да обезбеди смештај и трошкове боравка за два 
представника КСС за сво време одржавања турнира. 
6. РЕЗЕРВАЦИЈА СМЕШТАЈА 
 Организатор турнира је дужан да резервише адекватан смештај у хотелу/хотелима у 
месту одржавања турнира за минимум 150 особа за клубове учеснике ЖЕНСКОГ турнира, 
односно 200 особа за клубове учеснике МУШКОГ турнира /за 15 особа у једној екипи и 
службена лица/. 
 Клубови учесници турнира су дужни да потврде резервацију у хотелу најкасније три 
дана пре почетка турнира. 
7. ТРОШКОВИ УЧЕСНИКА (КЛУБОВА) 
 Клубови учесници турнира сносе сваки своје путне трошкове и трошкове боравка. 
 КЛУБОВИ УЧЕСНИЦИ Финалног МК турнира КСС у категоријама ПИОНИРИ, 
ПИОНИРКЕ И ЈУНИОРКЕ сносе КОМПЛЕТНЕ ТРОШКОВЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА (таксе, 
путни трошкови, смештај и пансионска исхрана), сразмерно броју одиграних 
утакмица, осим у случају да организатор у понуди преузме на себе трошкове или 
део трошкова службених лица. Трошкове службених лица на финалним 
турнирима МК-лига Србије у категорији кадети, јуниори и кадеткиње сноси КСС. 
8. ЦЕРЕМОНИЈА ОТВАРАЊА/ЗАТВАРАЊА ТУРНИРА 
 Организатор турнира је дужан да организује церемонију отварања турнира првог 
дана, и церемонију затварања турнира и уручења награда последњег дана. 
 Химна Србије се интонира само на церемонији отварања турнира и пре почетка 
финалне утакмице за прво место. 
 Учесници турнира су ОБАВЕЗНИ да присуствују церемонији отварања/затварања 
турнира.  
9. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 Организатор турнира је одговоран за обезбеђење званичних учесника, гледалаца и 
других учесника, за време трајања турнира у складу са Законом о спорту и другим 
званичним прописима по овом основу. 
10. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 Службена лица су: два делегата, осам/шест судија. Број судија зависи да ли се 
Финални МК турнир КСС организује за МУШКЕ/ЖЕНСКЕ категорије. У категоријама 
ПИОНИРИ, ПИОНИРКЕ И ЈУНИОРКЕ утакмице се суде по 2ПО механици (двојица судија). У 
категоријама КАДЕТИ, ЈУНИОРИ И КАДЕТКИЊЕ утакмице се суде по 3ПО механици (тројица 
судија). 

КЛУБОВИ УЧЕСНИЦИ Финалног МК турнира КСС у категоријама ПИОНИРИ, 
ПИОНИРКЕ И ЈУНИОРКЕ сносе КОМПЛЕТНЕ ТРОШКОВЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА (таксе, 
путни трошкови, смештај и пансионска исхрана), сразмерно броју одиграних 
утакмица, осим у случају да организатор у понуди преузме на себе трошкове или 
део трошкова службених лица. Трошкове службених лица на финалним 
турнирима МК-лига Србије у категорији кадети, јуниори и кадеткиње сноси КСС. 
  
11. ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА 
 Организатор турнира је обавезан да организује заједничку вечеру представника 
организатора, представника екипа учесника турнира (две особе по екипи) и службених лица 
трећег дана турнира.  
 Организатор сноси све трошкове те вечере. 
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12. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 Поред наведених обавеза организатор турнира може да понуди друге додатне услове 
за Кошаркашки савез Србије и екипе учеснике турнира (накнада трошкова екипа, награде и 
друго) што може да утиче на одлуку о додели организације. 
 
13. МЕДИЈСКА/МАРКЕТИНШКА ПРАВА 
 Организатор је обавезан да изради прикладни штампани материјал који мора 
садржати: подаци о турниру са распоредом и сатницом, једна фотографија са подацима о 
играчима и стручном штабу (ростер екипе) за сваку екипу ученика турнира. На штампаном 
материјалу је обавезан лого знак КСС. 

Организатор има право да користи медијска и маркетиншка права и друге приходе од 
организације турнира. 
 
14. НЕЗАВИСНИ ОРГАНИЗАТОР 
 Уколико се нико не пријави на конкурс одредиће се независни организатор, у ком 
случају ће клубови учесници турнира делити све трошкове организације и службених лица 
на једнаке делове. 
 
15. КАЗНА 
 Организатор коме се додели организација Финалног МК турнира КСС а који одустане 
од организације или турнир не организује према условима наведеним у пријави ће бити 
кажњен новчаном казном до 350.000 динара. 
 
16. ПРИЈАВА 
 Пријава на конкурс за организацију Финалног МК турнира КСС се подноси 
КОШАРКАШКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, поштом, лично, телефаксом или мејлом. 
 

У пријави се мора навести  
- категорија за коју се турнир организује 
- назив подносиоца пријаве 
- име и презиме одговорног лица подносиоца пријаве (мобилни телефон и мејл) 
- град и назив сале 
- дани и сатница (тачни термини утакмица) 
- сви трошкови које сноси организатор 
- назив, категорија и капацитет хотела, условима и ценама пансионског и 

полупансионског смештаја за екипе и 
- остало 
РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗИ ИМАЈУ ПРИОРИТЕТ У КОНКУРСУ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈУ ФИНАЛНИХ ТУРНИРА МК. У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ЗА НЕКУ КАТЕГОРИЈУ 
НЕ ПРИЈАВИ НИ ЈЕДАН РЕГИОНАЛНИ САВЕЗ, КСС ЋЕ РАСПИСАТИ КОНКУРС ЗА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ КЛУБОВЕ. У СЛУЧАЈУ ДА СЕ И ТАДА НИКО НЕ ПРИЈАВИ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈУ, ОРГАНИЗАЦИЈУ ЋЕ ПРЕУЗЕТИ КСС А СВИ КЛУБОВИ УЧЕСНИЦИ 
СОЛИДАРНО ЋЕ СНОСИТИ СВЕ ТРОШКОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.  

Рок за подношење пријаве на конкурс је ПЕТАК 18.МАРТ 2016. године до 
12,оо часова ЗА СВЕ МУШКЕ/ЖЕНСКЕ КАТЕГОРИЈЕ.  

Пријава се подноси КОМИСИЈИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС, САЗОНОВА 83, 11000 
БЕОГРАД, ПОШТОМ, ФАКСОМ 011 3400833 ИЛИ ПУТЕМ МЕЈЛА: mkliga@kss.rs, 
особа за контакт: ВЛАДИМИР ЖИВАНОВИЋ, тел. 011 3400842. 
 Пријава која не стигне до наведеног рока неће се узимати у обзир без 
обзира на начин и датум (термин) слања. 
 Пријава која не садржи све што је прописано условима конкурса не мора 
бити усвојена. 
 

 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, Председник Комисије за такмичење КСС 
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