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Београд, 18.новембар 2015.године 

Број       664/2 

 

У складу са одредбама члана 56. тачка 4. Статута КСС, Управни одбор КСС, на 15.седници 
одржаној 18.11.2015.године, донео је  
 

ОДЛУКУ 
О ОБЈАВЉИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ФИНАЛНОГ ТУРНИРА КУП-а 

„МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ“ ЗА СЕЗОНУ 2015/2016 (12-13. МАРТ 2015) 
 

На 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 се одржава-траје 2 (два) дана, првог дана су две полуфиналне утакмице, другог дана је 1 

(једна) финална утакмица.  

Организатор је обавезан да обезбеди следеће услове: 

1. Салу за тренинге и утакмице која испуњава услове према Пропозицијама Прве женске лиге 

Србије 2015/2016. Дворана за утакмице мора бити минималног капацитета гледалишта 

1.500; 

2. Комплетну техничку организацију утакмица у складу са Пропозицијама Прве женске лиге 

Србије 2015/2016: 

 Спортска сала за утакмице; 

 Обезбеђење; 

 Медицинска служба – дежурство Хитне помоћи; 

 МУП; 

 Пријава утакмице и обезбеђење присуства надлежних служби: ватрогасна, комунална, 

тужилаштво,орган за прекршаје; 

 Разглас и озвучење са спикером; 

 Снимање утакмица и нарезивање двд-снимака. 

3. Обезбеђење званичних учесника, гледалаца и других учесника у складу са Пропозицијама 

Прве мушке лиге Србије 2015/2016, Законом о спорту и другим званичним прописима по 

овом питању за утакмице овог ранга за време трајања турнира; 



 

4. Плаћање трошкова службених лица (помоћне судије, статистичари – путни трошкови, 

таксе). Трошкове службених лица (судије и делегати, таксе и путни трошкови) плаћа КСС; 

5. Израда маркетиншког материјала: плакати, акредитације, рекламне налепнице на терену; 

6. Локални транспорт за званичне учеснике. 

 

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, маркетиншких права, медијских 

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

Сва права по овом основу биће дефинисана Уговором. 

 

Пријава на конкурс се подноси на: 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 

САЗОНОВА 83 

11000 БЕОГРАД 

 

Рок за подношење пријаве је ПЕТАК, 25.ДЕЦЕМБАР 2015.године.  

 

Управни одбор ће на првој наредној седници по истеку рока Конкурса одредити 

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

 

НАПОМЕНЕ: 

1. КСС обезбеђује пехаре и медаље за победника КУП-а „Милан Цига Васојевић“. 

2. КСС и Организатор турнира ће потписати Уговор којим се дефинишу сви међусобни 

услови, права и обавезе. 

 

 

 

 

 

 

    Драган Ђилас 

        Председник УО КСС 

 


