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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 27. Априла 2018. године донела 
следећу 

ОДЛУКУ 

 
Финални турнир Кошаркашког савеза Србије у категорији кадета (Квалтетна лига РКС) 

одржаће се у  Краљеву од 04./06. Маја 2018. године, у Хали на Ибарском кеју у Краљеву. 
Организатор финалног турнира је РКС РКМ и Оканик Д.О.О. 

 

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. 
 27. Априла 2018. године пристигла је пријава за организацију финалног турнира КСС у 
категорији кадета (РКС), а подносиоц пријаве је Регионални кошаркашки савез Рашко косовско 
метохијски и Оканик Д.О.О. 

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 снимање утакмица, као да ураде све радње око 
организације турнира, сходно Закону о спорту РС. 

У конкурсној документацији понудили су и извршили резервацију смештаја у Хотелу  
Оканик по цени од 2.300,00 дин. за цену пуног пансиона, где трошкове боравка сносе клубови 
учесници. Контакт особа испред РКС РКМ је Андрија Димовски, тел. 060/6168813, а испред СЦ 
Оканик је Костић Драган, тел. 063/8255809. 

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

БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК        ДУШАН ПРОЈОВИЋ 

 

Одлуку доставити: 
- Клубовима; 
- Члановима Комисије за такмичење КСС; 
- Регионалним кошаркашким савезима 
- А/а. 


