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КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ФИНАЛНИХ МК ТУРНИРА КСС  
СЕЗОНА 2016/2017 

 
 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ расписује конкурс за организацију ФИНАЛНИХ 
МК ТУРНИРА КСС у МУШКОЈ и ЖЕНСКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ у сезони 2016/2017. 
 
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  2002. годиште и млађи 

У17 КАДЕТИ 2000. годиште и млађи 

У19 ЈУНИОРИ 1998. годиште и млађи 

У14 ПИОНИРКЕ 2003. годиште и млађе 

У16 КАДЕТКИЊЕ 2001. годиште и млађе 

У19 ЈУНИОРКЕ 1998. годиште и млађе 

 
3. КАЛЕНДАР 
 МК турнири КСС се играју у терминима: 

У15 ПИОНИРИ - Полуфинални Пет. 21. - Нед. 23. април 2017. 

У15 ПИОНИРИ - Ф8 Пет. 12. - Нед. 14. мај 2017. 

У17 КАДЕТИ - Ф.Т. Међурегионални Пет. 19. - Нед. 21. мај 2017. 

У17 КАДЕТИ - Ф8 Пет. 26. - Нед. 28. мај 2017. 

У19 ЈУНИОРИ - Ф.Т. Међурегионални Пет. 12. - Нед. 14. мај 2017. 

У19 ЈУНИОРИ - Ф8 Пет. 02. - Нед. 04. јун 2017. 

У15 ПИОНИРКЕ - Ф8 Чет. 04. - Нед. 07. мај 2017. 

У17 КАДЕТКИЊЕ - Ф4 Суб. 13. - Нед. 14. мај 2017. 

У19 ЈУНИОРКЕ 98 - Ф6 Чет. 18. - Нед. 21. мај 2017. 

 
4. ОПШТИ  -  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, спикер, фотограф. 
 Остале одредбе о организацији су одређене Пропозицијама МК такмичења, Правилником 
о такмичењу КСС, Правилима игре, одлукама Управног одбора КСС и комесара МК такмичења 
КСС. 
 РКС (Војводина, Београд, Центар, Исток) који је и водио такмичење у Квалитетној 
међурегионалној лиги за пионире је Организатор одговоран и надлежан за организацију  
полуфиналних турнира пионира. РКС у зависности од места одигравања полуфиналног турнира 
пионира и регионалној припадности клуба који је остварио пласман за полуфинални турнир, 
може одређене обавезе пренети на локалне организаторе. 
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 За полуфиналне турнире пионира важиће исти Општи услове организације, док ће 
посебни услови бити објављени у новом документу. 
 
5. ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УТАКМИЦА ТУРНИРА (СНОСИ ОРГАНИЗАТОР) 
 Организатор Финалног МК турнира КСС сноси СВЕ ТРОШКОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА и 
УТАКМИЦА, у шта спадају, смештај и исхрана службених лица, 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, Финалног МК турнира КСС такође може да сноси КОМПЛЕТНЕ 
ТРОШКОВЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА (таксе, путни трошкови, смештај и пансионска 
исхрана). 

Организатор Финалних турнира јуниори и кадети -  Квалитетне лиге 
(Међурегионалне лиге), ОБАВЕЗНО сноси КОМПЛЕТНЕ ТРОШКОВЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
(таксе, путни трошкови, смештај и пансионска исхрана). 

Организатор сноси све трошкове лиценцираних статистичара (таксе, путне трошкове и 
трошкове смештаја - 2 статистичара) и квалификованих помоћних судија. 

КСС је обавезан да обезбеди рачунарско вођење статистике по званичном програму КСС-
а од стране лиценцираних статистичара и да делегира статистичаре.  

Регионални кошаркаки савез је обавезан да делегира квалификоване помоћне судије.  
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 дужан да обезбеди LIVE STREAM свих утакмица турнира. 
Организатор је обавезан да обезбеди смештај и трошкове боравка за три представника 

КСС-а за сво време одржавања турнира. 
Организатор је обавезан да уради све радње око организације турнира, сходно Закону о 

спорту РС. 
Организатор је обавезан да потпише Уговор са Кошаркашким савезом Србије око 

организације турнира у коме ће се прецизније дефинисати права и обавезе. 
Организатор финалних турнира Рода Јуниорске лиге Србије, Триглав Кадетске лиге 

Србије и Женске Кадетске лиге Србије дужни су да обезбеде лед екрене поред терена, као и 
техничке услове за евентуалне преносе утакмица. 
 
6. РЕЗЕРВАЦИЈА СМЕШТАЈА 
 Организатор турнира је дужан да резервише адекватан смештај у хотелу/хотелима у 
месту одржавања турнира У ЗАВИСНОСТИ ОД БРОЈА КЛУБОВА УЧЕСНИКА /за 15 до 20 особа у 
једној екипи и службена лица/. Приликом резервације смештаја организатор мора водити 
рачуна о термини одигравања утакмица последњег дана и времену церемоније доделе награда, 
како би учесници могли да се врате у хотел, а да при том та услуга не буде додатни трошак за 
клубове учеснике. 
 Клубови учесници турнира су дужни да потврде резервацију у хотелу најкасније седам 
дана пре почетка турнира. 
 Висина цене пансиона и услови смештаја морају бити адекватни узрасној категорији и 
представљаће један од  важнијих услова приликом одлучивања о додели организације. 
 
7. ТРОШКОВИ УЧЕСНИКА (КЛУБОВА) 
 Клубови учесници турнира сносе сваки своје путне трошкове и трошкове боравка. 
Организатор или КСС може партиципирати у делу путних трошкова екипа или другој врсти 
надокнаде за клубове учеснике. Ово ће такође бити један од критеријума да доделу 
организације финалног турнира.  
 
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. 
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 Химна Србије се интонира само на церемонији отварања турнира и пре почетка финалне 
утакмице. 
 Учесници турнира су ОБАВЕЗНИ да присуствују церемонији отварања/затварања турнира.  
 
9. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ОСИГУРАЊЕ 
 Организатор турнира је одговоран за обезбеђење и осигурање 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). 
  
11. ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА ИЛИ КОКТЕЛ 
 Организатор турнира може да организује заједничку вечеру или коктел представника 
организатора, представника екипа учесника турнира (две особе по екипи) и службених лица 
трећег дана турнира за турнире за турнире који трају 4 дана или другог дана за турнире који 
трају 3 дана. Организатор сноси све трошкове те вечере или коктела. 
 
12. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 Поред наведених обавеза организатор турнира може да понуди друге додатне услове за 
Кошаркашки савез Србије и екипе учеснике турнира (накнада или партиципација 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: 
податке о турниру са распоредом и сатницом, једна групна фотографија екипе са подацима о 
играчима и стручном штабу (ростер екипе) за сваку екипу учесника 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 КСС преко КТ КСС прописати посебне услове који ће се односити на клубове учеснике. 
 
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 имејлом. 

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 
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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 
БЛАГОВРЕМЕНО ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ О  ТРОШКОВИМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ.  

Рок за подношење пријаве на конкурс је ПЕТАК 14. АПРИЛ 2017. године до 
12,00 часова ЗА СВЕ МУШКЕ/ЖЕНСКЕ КАТЕГОРИЈЕ.  

Пријава се подноси КОМИСИЈИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС, САЗОНОВА 83, 11000 
БЕОГРАД, ПОШТОМ, ФАКСОМ 011 3400835 ИЛИ ПУТЕМ ИМЕЈЛА: 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. 

 
НАЧИН И ПРИНЦИПИ ОДЛУЧИВАЊА 

 
Након приспећа Пријава за организацију и анализе истих КТ КСС ће предложити УО КСС 

да донесе Одлуку о домаћинима завршних турнира. 
Приликом одређивања организатора предност за добијање организације  одредиће 

следећи критеријуми: 
1. Општи услови организације (квалитет дворане, услови одигравања, квалитет медијске 

промоције...) 
2. Посебни услови организације (Покривање трошкова службених лица, капацитет и 

квалитет смештаја, цена пансиона) 
3. Додатни услови организације (Покровотељство локалне самоуправе, учешће у 

партиципацији трошкова клубова, награде за учеснике) 
4. Неутралност организатора и терен одигравања 
5. Полуларизација кошарке у срединама у којима би организација турнира довела до већег 

интересовања  и подизања квалитета кошарке 
6. Пласман клубова у регуларном делу лигашког такмичења 
7. Искуство и капацитет у организацији у предходном периоду 
 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, Председник Комисије за такмичење КСС 


