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„У складу са  чланом 58 Статута КСС, Одлуком УО КСС број 252/2 од 10. Априла 2018. године 

Комисија за такмичење КСС је на електронској  седници одржаној 23. Априла 2018. године донела 
следећу 

ОДЛУКУ 

 
Финални турнир Кошаркашког савеза Србије у категорији јуниорки одржаће се у 

 Алексинцу од 11./13. Маја 2018. године, у Хали спортова у Алексинцу. 
Организатор финалног турнира је Спортски савез општине Алексинац. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 Управни одбор Кошаркашког савеза Србије на седници одржаној 10. Априла 2018. године 
је одлуком број 252/2, овластио потпредседника КСС-а и КТ КСС да у разговору са потенцијалним 
организаторима одреде организатора финалних турнира за категорије у којима у прописаном року 
се није јавио потенцијални организатор. 
 21. Априла 2018. године пристигла је пријава за организацију финалног турнира КСС у 
категорији јуниорки, а подносиоц пријаве је Спортски савез општине Алексинац, ул. Душана 
Тривунца 54, 18220 Алексинац. 

У  пријави на конкурс навели су да прихватају све опште услове организације, да 
прихватају да сносе комплетне трошкове организације турнира и то: коришћење хале, 
одигравање утакмица у узастопним терминима, потребан број свлачионица, потребну техничку 
опрему, електрични јавни разглас, спикер, присуство органа МУП и обезбеђења, лекар, медијска 
промоција и све друго потребно за редовну организацију кошаркашке утакмице. 

Такође су прихватили да  обезбеде LIVE STREAM (директан пренос на YOUTUBE каналу 
КСС) свих утакмица турнира, обезбеде лед екране поред терена, као да ураде све радње око 
организације турнира, сходно Закону о спорту РС. 

У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја у Хотелу  
Босфорус **** по цени од 3.280,00 дин. за цену пуног пансиона, где трошкове боравка сносе 
клубови учесници. Резервација смештаја се врши на телефон 018/801404. 

Поред општих услова организатор је предвидео и додатне услове које ће сности, и то:  
комплетне трошкове такси, путних трошкова службених лица (судије и делегати, помоћне судије, 
статистичари) , смештај и исхрану за 3 представника КСС, медијску покривеност турнира. 

У пријави су навели да је овлашћени представник организатора и уједно подносиоц 
пријаве Бојан Младеновић, председник Спортског савеза општине Алексинац, имејл: 
ssoaleksinac@gmail.com. 
 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС              ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 

БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК        ДУШАН ПРОЈОВИЋ 
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