
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

САОПШТЕЊЕ БР. 25 
 

1. УЧЕСНИЦИ ФИНАЛНОГ ТУРНИРА 
 
 Пласман на Финални турнир Рода Јуниорске лиге Србије избориле су следеће екипе 
 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАЛНОГ ТУРНИРА 
 
Организатор: ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС 
Место: БЕОГРАД, Хала ФМП Арена, Стјепана Супанца 15а 
Контакт: Вук Стевановић, тел: 064 2474135, email: vstevanovic@kkcrvenazvezda.rs; office@kkcrvenazvezda.rs  
Смештај: хотел Шумадија, Шумадијски трг 8, Београд 
Контакт особа за смештај екипа: Соња Ђоковић, тел: 063 7484339, email: sdjokovic@kkcrvenazvezda.rs  
Контакт особа за службена лица: Александар Човић, тел: 066 6636307, email: acovic@kkcrvenazvezda.rs  
 

3. ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 
 
 Посебном одлуком о додели организације Финалног турнира наведени су трошкови које сноси 

Организатор и трошкови које сносе клубови сваки за себе. 
 Организатор сноси: 

 СВЕ ТРОШКОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УТАКМИЦА НА ТУРНИРУ у шта спадају коришћење сале, свлачионица, потребна 
техничка опрема, електрични јавни разглас, спикер, присуство органа МУП и обезбеђења, редарска служба, 
медицинско особље, LIVE STREAM, снимање и израда ДВД снимака утакмица, фотограф, осигурање манифестације 
и све друго потребно за редовну организацију кошаркашких утакмица Рода ЈЛС, сходно Закону о спорту РС. 

 Комплетне трошкове такси и путне трошкове службених лица (делегати, судије, помоћне судије и статистичари). 
 Трошкове исхране службених лица (делегати, судије и статистичари) у ресторану у хали. 
 Комплетне трошкове смештаја и исхране екипа ван Београда које се пласирају у полуфинале и финале турнира. 

 Организатор је у обавези да: 
 Обезбеди интернет конекцију у сали у којој се игра Финални турнир, ради реализовања LIVE STREAM-а утакмица и 

ON-LINE статистике. КСС је у обавези да обезбеди рачунарско вођење статистике по званичном програму КСС-а од 
стране лиценцираних статистичара, да делегира статистичаре и помоћне судије. 

 Обезбеди LIVE STREAM утакмица у HD формату и да пре турнира пошаље линкове за праћење преноса на email 
адресу mkliga@kss.rs, за све утакмице на турниру. У сарадњи са фирмом која ради live stream у обавези је обезбеди 
ДВД снимак сваке утакмице на турниру најкасније 1 сат после завршетка утакмице и исти достави клубовима који 
су играли утакмицу. Уколико клубoви изразе жељу за ДВД снимком утакмице другог клуба (ради видео анализе) у 
обавези су да изврше међусобну размену ДВД снимака. 

 Један ДВД снимак сваке утакмице на турниру достави Комесару. 
 Обезбеди директан пренос финалне утакмице на ТВ Арена спорт. 
 Обезбеди лед екране поред терена са обавезним емитовањем реклама спонзора КСС. 
 После сваке одигране утакмице један примерак статистике достави делегату, који исти уврштава у документацију 

са утакмице коју доставља канцеларији лиге. 
 Oбезбеди довољну количину флаширане воде за екипе и службена лица. 

 

 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 
ЈУНИОРСКА ЛИГА СРБИЈЕ 

11000 Београд, Сазонова 83 
Тел: 011 3400 841, lige.kss.rs  
 
Комесар лиге: Бојан Поповић 
Тел. 064 880 8812, 065 896 4847 
Email: mkliga@kss.rs; b.popovic@kss.rs 

УЧЕСНИЦИ ФИНАЛНОГ ТУРНИРА 

1 ПАРТИЗАН НИС Београд 

2 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС Београд 

3 МЕГА БЕМАКС Београд 

4 БОРАЦ Чачак 

5 ДИНАМИК ВИП ПЕЈ Београд 

6 МЛАДОСТ Чачак 

7 МЛАДОСТ ВЕТЕРНИК Одеон Баскет Нови Сад 

8 БЕКО Београд 
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 На видном месту постави државну заставу и одмах поред заставу КСС. 
 Спонзору лиге обезбеди позиције у хали за постављање свог брендинга. 
 Организује церемонију отварања првог дана турнира и церемонију доделе награда и затварања турнира након 

финалне утакмице. КСС је у обавези да достави Протоколе за поменута дешавања. 
 Обезбеди представљање екипа путем разгласног уређаја и интонирање државне химне пре почетка сваке утакмице 

на турниру. 
 Након сваког дана турнира, на email адресу mkliga@kss.rs пошаље Извештај са турнира/утакмица и најмање 10 

фотографија сваког такмичарског дана. Извештаји и фотографије са турнира биће објављени на сајту Такмичења 
КСС. 

 Пожељно је да Организатор изради прикладни штампани материјал који треба да садржи: податке о турниру са 
распоредом и сатницом, једну групну фотографију екипе са подацима о играчима и стручном штабу (ростер екипе) за 
сваку екипу учесника турнира. На штампаном материјалу је обавезан нови логотип КСС и Рода ЈЛС. 

 Организатор има право да користи медијска и маркетиншка права и друге приходе од организације турнира. 
 Организатор може да организује заједничку вечеру или коктел представника организатора, представника екипа учесника 

турнира (две особе по екипи) и службених лица. Организатор сноси све трошкове те вечере или коктела. 
 Организатор је одговоран за обезбеђење и осигурање званичних учесника турнира, гледалаца и других учесника, за 

време трајања турнира у складу са Законом о спорту и другим званичним прописима по овом основу. 
 Одговорност за организацију турнира сноси Организатор и у обавези је уради све радње око организације турнира, 

сходно Закону о спорту РС. 
 Организатор се обавезао да додатно обезбеди: 

 Маркетинг службу и промоцију турнира 
 Волонтере на турниру 
 Домаћина за сваку екипу 
 Могућност коришћења сале за састанке, теретане и медицинског блока у хали 
 Забавни програм током финалног дана турнира 
 Поклоне за најбоље појединце 
 Услове за директан пренос утакмице за 3. место на ТВ Арена спорт 

 

4. ТРОШКОВИ УЧЕСНИКА (СМЕШТАЈ И ПРЕВОЗ) 
 
 Организатор турнира сноси комплетне трошкове смештаја и исхране екипа ван Београда које се пласирају у полуфинале 

и финале турнира, у хотелу Шумадија. Услови смештаја су адекватни узрасној категорији. 
 Клубови учесници турнира сносе трошкове сопственог превоза. 
 Организатор или КСС може партиципирати у делу путних трошкова екипа или другој врсти надокнаде за клубове 

учеснике. 

 

5. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 
 Утакмице на турниру се суде по 3ПО механици (троје судија). 
 Износ такси службених лица за Финални турнир Рода ЈЛС: делегат (1) 1.000 дин, судија (3) 2.000 дин, 

помоћни судија (3) 800 дин, статистика (2) 800 дин. 
 Делегати, судије и статистичари имају право на исхрану и немају право на дневницу. 
 Путни трошкови службених лица се обрачунавају према ценама јавног превоза. Уколико службена лица користе 

сопствени аутомобил за путовање на утакмицу, на основу одобрења Комесара, у обавези су да Организатору доставе 

попуњен и потписан путни налог, са пређеним путем у километрима и обрачуном трошкова од 15 динара по километру 
пута. Километраже су дате у званичном даљинару који се може преузети са веб странице lige.kss.rs. 

 
6. ЕКИПЕ, ПРАВО НАСТУПА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 Право наступа на Финалном турниру имају сви играчи који се налазе на лиценцном списку екипе. 
 ПРИЈАВУ/САСТАВ ЕКИПЕ за утакмицу чине 12 играча, 2 тренера и највише 7 пратилаца екипе.  
 Играч мора имати извршен лекарски преглед који не може бити старији од шест месеци на дан одигравања 

утакмице. Играч који нема важећи лекарски преглед НЕМА право наступа на утакмици. Екипа која због 
лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици губи утакмицу службеним резултатом. КЛУБОВИ 
су у обавези да провере важност лекарских прегледа играча своје екипе и уколико је истекао да изврше поновни 
лекарски преглед играча!!! 

 Право наступа на утакмици за екипу има тренер и помоћни тренер који је уписан у лиценцу екипе и има лиценцу тренера, 
односно дозволу за рад издату за текућу сезону од стране УКТС, у складу са Законом о спорту РС и општим актима КСС. 

 Право наступа на утакмици за екипу има пратилац који је уписан у лиценцу екипе. 
 Екипа, играч, тренер или пратилац екипе који не испуњава наведене услове НЕМА право наступа на утакмици. 

 На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко нема ЛИЦЕНЦУ издату од Комесара МК лига КСС. 
 Екипе нису у обавези да носе лична документа играча. 
 Службени представник екипе или тренер је дужан да 40 минута пре почетка утакмице преда на увид делегату (или првом 

судији) лиценцу екипе, лиценцу тренера, лиценцне картоне и лекарске прегледе играча и листу играча за утакмицу са 
бројевима лиценци и дресова, као и других чланова екипе на прописном обрасцу. 

 Tренери и пратиоци екипе морају бити адекватно и пристојно обучени што подразумева да не могу бити обучени у 
спортску опрему која нема клупска обележја. 
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 Екипе су у обавези да наступају у опреми коју су добили од спонзора лиге. Екипе које због спонзорског 
уговора не могу да наступају у тој опреми, у обавези су да на дресу, на видном месту, имају истакнут лого 
спонзора лиге (РОДА). 

 Екипе су у обавези да присуствују церемонији отварања турнира. Екипе које буду играле утакмицу за 3. место и финале 
су у обавези да присуствују церемонији доделе награда и затварања турнира. 

 

7. ОБАВЕЗЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 
 Службена лица су у обавези да: 

 По добијању Саопштења ОБАВЕЗНО писаним путем потврде делегирање Комесару на email b.popovic@kss.rs. 
 Не касне на утакмицу или да неоправдано отказују долазак на утакмицу. 
 Својим понашањем и одевањем на одговарајући начин допринесу значају Финалног турнира. 
 Организатора турнира излажу што мањим трошковима и да се међусобно договоре око одласка на утакмицу тако да 

путни трошкови буду што мањи. Уколико више службених лица путује у истом правцу на утакмицу, дозвољено је 
коришћење само једног аутомобила. Делегат је одговоран за спровођење ове одлуке. 

 Делагати су у обавези да: 
 Провере сва документа која им пре почетка утакмице службени представник клуба или тренер предају на увид. 

 Припреме Обрачун трошкова службених лица за сваку утакмицу на којој су делегирани и пошаљу га Организатору 
најкасније 2 дана пре почетка турнира ради исплате такси и путних трошкова. 

 Најкасније 30 минута по завршетку утакмице унесу резултат на сајт Такмичења КСС путем апликације Dscore. 
 У случају подношења жалбе (потписом капитена екипе у записнику) или инцидента на утакмици, у року од 60 минута 

после утакмице о томе обавести Комесара. 
 Пошаљу Делегатски извештај са утакмице на email b.popovic@kss.rs најкасније 24 сата након завршетка утакмице. 
 Пошаље поштом Делегатски извештај са утакмице канцеларији лиге најкасније 3 дана након завршетка турнира. 

 Сва пошта се шаље на адресу: Кошаркашки савез Србије, МК лига КСС, Сазонова 83, 11000 Београд. 
 

8. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
 Поступак жалбе је наведен у Пропозицијама и посебном одлуком Комисије за такмичење - Поступак регистрације 

утакмице и жалбе на финалним турнирима и такмичењима турнирског типа, који ће бити достављен 

клубовима.  
 Првоименована екипа на утакмици наступа у светлим, а другоименована у тамним дресовима, осим у случају када се 

екипе договоре да се замене и о томе обавесте делегата пре утакмице. 
 Првоименована екипа на утакмици заузима клупу лево, а другоименована екипа десно од записничког стола. Екипа 

домаћина има право бирања клупе на свакој утакмици коју игра. 
 Свлачионице за тимове одређује Организатор турнира. У случају да клубови изразе жељу да буду у истој свлачионици 

следећег дана, предност избора има првоименована екипа на утакмици. Екипа домаћина има право бирања свлачионице 
на свакој утакмици коју игра. 

 По завршетку утакмице тренер и капитен екипе су у обавези да дају изјаве са утакмице у делу хале 
предвиђеном за ту сврху. У изјавама тренера и играча забрањено је коментарисање рада службених лица и изношење 
било каквих коментара који би били антипропаганда утакмице, учесника, такмичења, КСС, Организатора турнира, 
спонзора и штетили афирмацији лиге. 

 На четвртфиналним утакмицама, првог дана турнира, интервал између другог и трећег периода траје 10 минута. Другог 
и трећег дана турнира интервал између другог и трећег периода траје 15 минута. 

 Утакмице се играју искључиво кожним лоптама МОЛТЕН бр.7 (ознаке GFX 7) које обезбеђује Организатор турнира. 
Први судија одређује лопту за игру. 

 Дозвољена је употреба двоцифрених бројева на дресовима играча (бројева од 4 до 15 и до 99). 
 Првог дана турнира од стране КСС свечано се проглашавају најбољи поједници у категоријама МВП играч лигашког дела 

такмичења и најбољи стрелац лигашког дела такмичења. Најбољим појединцима се уручују плакете. МВП и најбољи 
стрелац одређују се на основу укупног броја индексних поена/постигнутих кошева на крају лигашког дела такмичења, 
на основу званично рачунарски вођене статистике. МВП и најбољи стрелац лигашког дела такмичења се проглашавају 
на церемонији отварања турнира. Уколико МВП или најбољи стрелац лигашког дела такмичења долази из екипе која се 
није квалификовала за Финални турнир, плакета се уручује на церемонији доделе награда и затварања турнира. 

 Након завршетка последње утакмице, од стране КСС свечано се проглашавају најбоље екипе и поједници на Финалном 
турниру, у категоријама МВП играч турнира и најбољи стрелац турнира. Најбољим појединцима се уручују плакете. 
Најбољи стрелац турнира одређују се на основу укупног броја постигнутих кошева на турниру, на основу званично 
рачунарски вођене статистике. МВП играч Финалног турнира бира се из екипа финалиста, а одређује се на основу 
укупног броја индексних поена на турниру, на основу званично рачунарски вођене статистике.  

 Посебне награде се уручују играчима који буду изабрани у најбољу петорку турнира. Најбољу петорку турнира бира 
трочлани жири у саставу: представник КСС, представник Оранизатора и представник спонзора лиге. 

 Првопласираној, другопласираној и трећепласираној екипи на Финалном турниру се додељују пехари, а играчима и 
тренерима медаље, док се четвртопласираној екипи додељује пехар. 

 

9. ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И ТЕРМИНИ УТАКМИЦА 
 
 Број и делегирање службених лица су у надлежности КСС. Листу делегата за Финални турнир Рода ЈЛС одређује Комесар, 

а судија Председник СК КСС. При прављену листа службених лица Комесар и Председник СК КСС руководили су се 
принципима који су примењивани током лигашког дела такмичења: квалитет и доступност службених лица, 
територијална припадност, рејтинг лиге/турнира и висина путних трошкова. 

mailto:b.popovic@kss.rs
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 Делегирање службених лица (делегата и судија) за утакмице врши Комесар. 
 

Четвртфинале, 19.04.2019. 

ЧФ1 
1-8 

Партизан НИС Беко Београд, ФМП Арена 
Петак, 19.04.2019., 12:00 Јанковић З. (БГ) - Влаховић Н. (БГ), Виријевић Н. (БГ), Дојчиновић У. (БГ) 

ЧФ2 
4-5 

Борац Динамик Вип Пеј Београд, ФМП Арена 
Петак, 19.04.2019., 14:15 Стојановић С. (БГ) - Стрика М. (БГ), Ћалић С. (БГ), Марковић Љ. (ЧА) 

ЧФ3 
2-7 

Црвена звезда мтс Младост Ветерник Одеон Баскет Београд, ФМП Арена 
Петак, 19.04.2019., 16:45 Милићевић Љ. (КШ) - Живковић В. (ЧА), Миздрак Д. (ВА), Дашић С. (КВ) 

ЧФ4 
3-6 

Мега Бемакс Младост Београд, ФМП Арена 
Петак, 19.04.2019., 19:00 Вељковић Б. (ЈА) - Матић Д. (КГ), Крстић С. (АЛ), Илић И. (НИ) 

 
 Након друге четвртфиналне утакмице, у 16:00, на програму ће бити отварање турнира. 

 
Полуфинале, 20.04.2019. 

ПФ1 
Победник ЧФ1 Победник ЧФ2 Београд, ФМП Арена 

Субота, 20.04.2019., 12:00  

ПФ2 
Победник ЧФ3 Победник ЧФ4 Београд, ФМП Арена 

Субота, 20.04.2019., 15:00  

 
 Делегирање службених лица за полуфиналне утакмице биће објављено након завршетка последње четвртфиналне 

утакмице. 
 Делегати: Јанковић С. (БГ), Боровина В. (НС) 
 Судије: Прпа С. (БГ), Јевтовић В. (БГ), Пешић П. (ЛЕ), Марковић Љ. (ЧА), Свркота Н. (БГ), Милорадовић Н. (БГ) 

 
3. место, 21.04.2019. 

Ф3/4 
Поражени ПФ1 Поражени ПФ2 Београд, ФМП Арена 

Недеља, 21.04.2019., 12:00  

 
Финале, 21.04.2019. 

Ф1/2 
Победник ПФ1 Победник ПФ2 Београд, ФМП Арена 

Недеља, 21.04.2019., 14:30  

 
 Утакмица за 3.место и финале биће директно преношено на ТВ Арена спорт. 
 Делегирање службених лица за финалну утакмицу и утакмицу за 3. место биће објављено након завршетка последње 

полуфиналне утакмице. 
 Делегати: Крнета М. (БГ), Минић Д. (БГ) 
 Судије: Јевтовић В. (БГ), Стрика М. (БГ), Ћалић С. (БГ), Пешић П. (ЛЕ), Свркота Н. (БГ), Влаховић Н. (БГ) 
 
Све информације у вези Рода Јуниорске лиге Србије можете прочитати на званичном веб сајту Такмичења КСС lige.kss.rs. 
 
 
Београд,                                           Комесар лиге 
16. Април 2019. године                     Бојан Поповић с.р. 
 

http://lige.kss.rs/

