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Београд, 01.април 2016.године 
Број        156/2 
 
 
У складу са одредбама члана 56. тачка 4. Статута КСС, Управни одбор КСС, на својој 
20.седници одржаној 1.априла 2016.године, донео је следећу 
 
 

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАТОРИМА ФИНАЛНИХ ТУРНИРА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА  
ЗА СЕЗОНУ 2015/2016 

 
 
На основу предлога Комисије за такмичење КСС, одређују се организатори Финалних 
турнира МК КСС за сезону 2015/2016 како следи: 

 
1. У категорији ПИОНИРИ (дечаци) организатор је КОШАРКАШКИ КЛУБ 

'БОРАЦ' ЧАЧАК: 
 Термин одржавања турнира: среда 13. - недеља 17. април 2016. 
 Смештај: у хотелима ЛИВАДЕ, КОЛЕ и БЕОГРАД; 

 Организатор сноси све трошкове организације (трошкови сале, помоћних судија, 
статистичара, снимања утакмица, редарска служба, трошкови смештаја и исхране 
представника КСС); 

 Клубови сносе трошкове сопственог превоза и смештаја;  
 Клубови сносе трошкове службених лица (судија и делегата, таксе и путне 

трошкове, евентуални трошкови смештаја) за прва 4 дана турнира, сразмерно 
броју одиграних утакмица;  

 Организатор додатно сноси: 
o Комплетне трошкове такси службених лица (судије и делегати) и 

евентуалне трошкове смештаја уколико имају обавезе у оба дана турнира; 
o Могућност тренинга у дворани, у преподневним сатима на дане одигравања 

турнира као и у поподневним-вечерњим терминима на дане пре почетка 
турнира ЗА ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ – 5.дан турнира као и трошкове исхране 
судија и делегата за све остале дане турнира; 

o Заједничку вечеру за представнике екипа учесника, службена лица и 
представнике КСС; 

o Вода за све утакмице и екипе; 
o Комплетне трошкове службених лица (судије и делегате, таксе и путне 

трошкове, исхрана и евентуалне трошкове смештаја).  
 

2. У категорији КАДЕТИ (дечаци) организатор је КК 'ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 
ТЕЛЕКОМ', Београд: 

 Термин одржавања турнира: среда 27. - четвртак 28. април 2016. 
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 Утакмице ће се играти у дворани БАСКЕТ СИТИ Београд; 
 Организатор сноси све трошкове организације: трошкови сале, потребна 

техничка опрема, разглас и спикер, присуство органа МУП-а и обезбеђење, 
дежурни лекар, медијска промоција и све друго потребно за редовну 
организацију; 

 Организатор сноси све трошкове лиценцираних статистичара и квалификованих 
помоћних судија. 

 
3. У категорији ПИОНИРКЕ (девојчица) организатор је УЖКК 'СТУДЕНТ' 

Ниш: 

 Термин одржавања турнира: четвртак 14. - недеља 17. април 2016. 
 Утакмице ће се играти у ОШ Душко Радовић; 
 Смештај: у хотелима СЦ ЧАИР и ВИДИКОВАЦ или у неком од других хотела у 

Нишу, уз договор са организатором; 

 Организатор сноси све трошкове организације: трошкови сале, потребна 
техничка опрема, разглас и спикер, присуство органа МУП-а и обезбеђење, 
дежурни лекар, медијска промоција и све друго потребно за редовну 
организацију; 

 Организатор сноси све трошкове лиценцираних статистичара и квалификованих 
помоћних судија; 

 Клубови сносе трошкове сопственог превоза и смештаја;  

 Клубови сносе трошкове службених лица (судија и делегата, таксе и путне 
трошкове, евентуални трошкови смештаја) за сва 4 дана турнира, сразмерно 
броју одиграних утакмица;  

 Организатор додатно сноси: 
o Заједничку вечеру за представнике екипа учесника, службена лица и 

представнике КСС. 
 

4. У категорији КАДЕТКИЊЕ (девојчица) организатор је ККЖ 'ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА', Београд: 
 Термин одржавања турнира: субота 14. - недеља 15. мај 2016. 
 Утакмице ће се играти у дворани БАСКЕТ СИТИ Београд; 
 Организатор сноси све трошкове организације: трошкови сале, потребна 

техничка опрема, разглас и спикер, присуство органа МУП-а и обезбеђење, 
дежурни лекар, медијска промоција и све друго потребно за редовну 
организацију; 

 Организатор сноси све трошкове лиценцираних статистичара и квалификованих 
помоћних судија; 

 Организатор додатно сноси: 
o Воду за потребе екипа и службених лица. 

 
5. У категорији ЈУНИОРИ (дечаци) није одређен организатор јер за то нема 

довољно информација. У предвиђеном року једини је конкурисао КК 
ЗЕМУН, уз услов да се прихватају организације у случају пласмана на 
Финални турнир (међу четири најбоље екипе). У тренутку доношења 
Одлуке, такмичарски статус јуниорске екипе КК Земун још није одређен. 
УО КСС је сагласан да у случају пласмана, КК Земун буде организатор 
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такмичења. У противном, Комисија за такмичење КСС ће у директним 
контактима обезбедити организатора. 

 
6. У категорији ЈУНИОРКЕ (девојчице) није одређен организатор, јер до 

предвиђеног рока, 1.априла 2016.године, није пристигла ни једна понуда. 
Душан Пројовић, потпредседник за такмичења прихватио се обавезе да у 
директном контакту обезбеди организатора. 
 

 
Одлуку доставити: 

- Душану Пројовићу, потпредседнику за такмичења КСС; 
- Комисији за такмичење КСС; 
- А/а. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Драган Ђилас 
       Председник УО КСС 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


