
2019/2020  
 

→ КК"Пирот" први пут од оснивања постао члан Прве лиге Србије (КЛС), 

након седам одиграних сезона за редом Другој лиги Србије 

 
 

Тренер: Марко Спасић (6. сезона) 
 

Отишли: Вук Живановић, Станко 

Илић, Филип Стојановић, Никола 
Ђурђевић, Немања Митић и Петар 
Баловић у ванредном прелазном року.  
 

Дошли: Петар Баловић и Елдан Бјелак 
у ванредном прелазном року. 
 

Вратили се: Борко Ђорђевић, Душан 
Филиповић, Никола Ђонлић, Стефан 
Љубенковић.  
 

Предс. клуба: Душан Димитријевић      

Пр. Скупштине: Саша Васић     
Секретар: Слободан Ђелевић 
 

УО: Славиша Свиларов, Зденко 
Цветковић, Мохамед Мохсин и Милан 
Апостоловић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

+  26 57 : 83 FAIR PLAY - ПИРОТ 74 : 89 + 15 

+ 15 88 : 73 ПИРОТ - ЖЕЛЕЗНИЧАР 66 : 76 − 10 

+ 12 64 : 76 БКК РАДНИЧКИ - ПИРОТ 95 : 108 + 13 

+  2 73 : 71 ПИРОТ - СЛОГА 66 : 76 − 10 

− 22 85 : 63 ЗЕМУН - ПИРОТ 92 : 94 +   2 

+ 13 88 : 75 ПИРОТ - БЕОВУК 72 84 : 72 + 12 

+ 32 61 : 93 СПАРТАК - ПИРОТ 80 : 78 −  2 

+ 16 88 : 72 ПИРОТ - Св. ЂОРЂЕ 79 : 76 +  3 

− 30 94 : 64 РАДНИЧКИ Кг - ПИРОТ 94 : 75 − 19 

+ 17 92 : 75 ПИРОТ - ЗДРАВЉЕ  :   

+  3 79 : 82 МЛАДОСТ (СП) - ПИРОТ  :   

+  1 77 : 76 ПИРОТ - КОНСТАНТИН  :   

−  6 76 : 70 ПРОЛЕТЕР - ПИРОТ  :   

2019//2020 - Друга мушка лига Србије 
       
1 РАДНИЧКИ Крагујевац                          22 20 2 2112:1701 42 

2 СЛОГА Краљево                            22 19 3 1836:1601 41 

3 ПИРОТ Пирот                          22 15 7 1776:1693 37 

4 БКК РАДНИЧКИ Београд                            22 14 8 1889:1798 36 

5 ЗЕМУН Земун                          22 14 8 1899:1843 36 

6 МЛАДОСТ Смед. Паланка                              22 12 10 1796:1788 34 

7 СПАРТАК Суботица                         22 11 11 1841:1876 33 

8 ПРОЛЕТЕР Зрењанин                          22 10 12 1617:1702 32 

9 ЗДРАВЉЕ Лесковац                              22 9 13 1835:1797 31 

10 ЖЕЛЕЗНИЧАР Чачак                          22 8 14 1738:1816 30 

11 КОНСТАНТИН Ниш 22 7 15 1648:1812 29 

12 FAIR PLAY  Ниш 22 7 15 1703:1863 29 

13 СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште 22 6 16 1693:1815 28 

14 БЕОВУК 72 Београд 22 2 20 1685:1963 24 

        

Рб Име и презиме Рођ. Ут. Кош. Сезона  
1 Филиповић Душан 1992 22 381 7 
2 Матовић Мартин 1994 22 227 4 
3 Ђонлић Никола 1993 13 185 3 
4 Ђорђевић Борко 1994 22 185 7 
5 Мукановић Санел 1983 22 151 4 
6 Ђорђевић Димитрије 2000 19 140 5 
7 Љубенковић Стефан 1995 12 129 2 
8 Стојановић Миодраг 1985 22 116 17 
9 Бјелак Елдан 1995 10 100 1 
10 Станковић Страхиња 1999 13 64 3 
11 Баловић Петар 1997 11 37 1 
12 Стефановић Владимир 1999 17 33 3 
13 Васић Вук 2002 10 28 3 
14 Раденковић Вукашин 2002 4 0 2 
15 Игњатовић Огњен 2002 1 0 2 



 

 

 
 
КК"Пирот" 2019/2020, стоје: секретар Слободан Ђелевић, први тренер Марко Спасић, Миодраг 
Стојановић, Стефан Љубенковић, Мартин Матовић, Борко Ђорђевић, Вук Васић, Петар Баловић,  Санел 
Мукановић, помоћни тренер Зоран Сотировић. Чуче: физиотерапеут Јован Спасић, Димитрије Ђорђевић, 
Страхиња Станковић, Вукашин Раденковић, Никола Ђонлић, Душан Филиповић, Владимир Стефановић и 

Огњен Игњатовић.  
 

 
 

КК"Пирот" 2019/2020, стоје: први тренер Марко Спасић, Страхиња Станковић, Димитрије Ђорђевић, 
Мартин Матовић, Борко Ђорђевић, Вук Васић, помоћни тренер Зоран Сотировић. Чуче: Вукашин 
Раденковић, Санел Мукановић, Душан Филиповић, Никола Ђонлић, Огњен Игњатовић и Владимир 
Стефановић. 



Након седам узастопних сезона у Другој лиги КК"Пирот" се пласирао у Прву лигу Србије, остваривши 

вишедеценијски сан многих генерација. Тиме је КК"Пирот" постао први пиротски клуб који ће заиграти 
први ранг такмичања у спорту који има статус првог ранга у колективним спортовима.    
 

Освојено је . 3. место   у сезони 2019/2020 која је након 22. одиграна кола прекинута због светске 

пандемије корона вируса и у којој су административне одлуке дефинисале коначан пласман  екипа, самим 
тим и пласман у виши и испадање у нижи ранг. Новонастала ситуација у држави уз увођење ванредних 
мера које су трајале више од месец дана резултирала је прекидом свих спортских такмичења и завршетком 

готово свих лига у свим спортовима. У таквој ситуацији је Кошаркашки Савез Србије потврдио 

прекид свих такмичања, да би у уторак, 02.06.2020.г. између осталог донео одлуку о проширењу 

ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ са 14 на 16 клубова, тако да су се у КЛС пласирали "Раднички" Крагујевац 

и "Слога"Краљево", али и трећепласирани "Пирот". Због административног прекида УО КСС је 

донео и одлуку да нема испадања из свих кошаркашких лига. 
 

КК"Пирот" је такмичарску сезону 2019/2020 почео и завршио са истим тренером Марком Спасићем. Исти 
су били и остали чланови стручног штаба: помоћни тренер Зоран Сотировић, физиотерапеут Јован  Спасић 
и лекар др. Филип Пејчић, изузев кондиционог тренера Милана Ставела, који је каријеру наставио у 

Дубаију. Лазар Рашић је био уз клуб функцијом спортског директора првог тима. Припреме су почеле 19. 
августа 2019. првенство 2.МЛС почело 05.10.2019. и стицајем вандредних околности завршено 15.03.2020. 
без одигравања последња четири кола. 
 

 
 

Почетак припрема КК"Пирот" уз подршку новог аса Барселоне Николе Миротића 
 

У прелазном року (од 27.08. до 03.09.2019.) у екипу су враћени: Душан Филиповић, бек, 1992/188 из 
нишког "Константина", Никола Ђонлић, плеј, 1993/184 из "Младости" из Смедеревске Паланке, Борко 
Ђорђевић, центар, 1994/209 из крушевачког "Напретка" и Стефан Љубенковић, крило, 1995/198 из 

лесковачког "Здравља". Нови играч у екипи је Петар Баловић, крило, 1997/201 из београдског "Жаркова". 
У Ванредном прелазном року је у децембру, пре последњег кола, доведен Пријепољчанин Елдан Бјелак, 
крилни центар, 1995/200 из крушевачког "Напретка" уместо Петра Баловића, који је отишао у другом 
правцу, у КК"Напредак" из Крушевца. У клубу су из предходне сезоне остали: Миодраг Стојановић, 
Мартин Матовић, Страхиња Станковић, Владимир Стефановић и Димитрије Ђорђевић. Првој екипи су 
били прикључени јуниорти Вук Васић, Огњен Игњатовић и Вукашин Раденковић. Из клуба су отишли: 
Станко Илић у португалски "Повоа" (Друга лига), Вук Живановић у "Младост" из Смедеревске Паланке, 

Немања Митић у лесковачко "Здравље", Никола Ђурђевић у зрењанински "Пролетер" и Филип 
Стојановић у "Смедерево". Због студирања из клуба је отишао Михаило Мадић у нишки "Константин". 
Након I дела сезоне из клуба су отишли Стефан Љубенковић и Никола Ђонлић у "Борац" из Бања Луке.  



Уочи сезоне одиграно је 9 пријатељских утакмица са скором: 7 победа - 2 пораза. У једној од 

најуспешнијих предсезона икада одиграно је пет утакмица против бугарских прволигашких екипа уз 
остварених свих пет победа као и два освојена турнира. Најпре је у Пироту побеђен крушевачки 
"Напредак" (94:87) а потом и "Фер Плеј", нови нишки клуб у 2МЛС (86:80). На гостовању у Правецу 
побеђен је бугарски прволигаш "Академик" из Софије (91:87). Након тога је су уследила три турнира. 
Пирот је лоше одиграо 11-ти меморијални турнир "Милан Милошевић" у Нишу на коме је поражен од 
"Ниша" (58:57) и "Константина" (82:79). Потом су одиграна два турнира за памћење.  
 

Најпре је освојен турнир у Плевену на коме је у полуфиналу побеђено "Черно Море" из Варне (81:61) а 
потом у финалу домаћи "Спартак" (91:90) нестварном тројком Душана Филиповића у последњим 
секундама утакмице.  
 

 
 

Душан Филиповић тројком одлучио победника турнира у Плевену 
 

 
 

Традиционална прослава победе у свлачионици у хале "Балканстрој" у Плевену 
 
 



 
 

КК"Пирот"победник турнира "КУП Плевена 2019" 
 

Недељу дана касније је први пут освојен домаћи турнир "Звонко и Бане", трећи по реду, победама над 
бугарским екипама, "Јамболом" у полуфиналу (73:66) и "Академиком" из Софије у финалу (96:85). Oбе 

појединачне награде су припале пиротским играчима јер је Мартин Матовић добио МВП пехар а Душан 
Филиповић пехар намењен најбољем стрелцу турнира. Треће место освојио је београдски "Беовук 72" а 
четврто прошлогодишњи победник, бугарски "Јамбол". 
 

 
 

КК"Пирот" победник турнира "Меморијал Звонка Минчића и Банета Ћирића 2019" Стоје: председник 
клуба Душан Димитријевић, Вук Васић, Миодраг Стојановић, Димитрије Ђорђевић, Петар Баловић, 
Стефан Љубенковић, Мартин Матовић, Борко Ђорђевић, Вукашин Раденковић, пом. тр. Зоран Сотировић, 

први тренер марко Спасић. Чуче: секретар Слободан Ђелевић, физио. Јован Спасић, Страхиња Станковић, 
Владимир Стефановић, Душан Филиповић, Никола Ђонлић, Санел Мукановић и Огњен Игњатовић. 



 

       
 

            МВП турнира Мартин Матовић                                   Најбољи стрелац турнира Душан Филиповић 
 
 
 

 
 

Победничка прослава прве титуле турнира "Звонко и Бане" у свлачионици хале Кеј 

 
 
Први део сезоне 2019 / 2020 окарактерисало је формирање екипе Пирота од проверених играча који су већ 
играли у клубу и који су по потенцијалима били међу лидерима 2.МЛС на својим позицијама, тако да је 
пректично у клуб дошао само један нови играч. То је утицало на одличне резултате у припремном 
периоду и најбољи скор у првом делу такмичења у Другој лиги икада (10 побреда - 3 пораза). Поготово ће 
се памтити изванредно отварање првенства са четири везане победе.  
 



 
 

Полазак на утакммицу 1. кола у Ниш против КК"Fair Play", новог члана 2.МЛС 
 

Након две везане победе у прва два кола пиротска екипа је показала потенцијал за највиши пласман 
тријумфом у Београду над БКК"Раднички" у 3. колу. Екипа тренера Марка Спасића је одиграла своју 
препознатљиву игру којој мало ко може да одоли у лиги, којом је у гостима на сличан начин поражен Фер 
Плеј у 1. колу, касније Спартак у Суботици у 7-ом са 30 кошева разлике или Младост у Смедеревској 

Паланци, тада додуше тројком Николе Ђонлића са истеком времена за крај утакмице. Победа над 
некадашњим прваком Југославије у Београду на Црвеном Крсту је по свему виђеном могла бити 
прекретница ка пласману међу прве две екипе у лиги, али су догађаји са краја првог и уочи почетка другог 
дела сезоне значајно пореметили амбиције КК"Пирот".  
 

 
 

БКК Раднички није могао да заустави разиграну и захукталу пиротску екипу у 3. колу 2.МЛС 

 



 

 
 

Свлачионица у хали на Црвеном Крсту у Београду 
 

 

 
 

Победа над Слогом у Пироту за четврту победу у прва четири кола 
 
 
 
 



 

 
 

Испред Виле Лаго на Палићу испред аутобуса САЛЕ ПРЕВОЗ уочи победе у Суботици над Спартаком 
 
 
Девета победа у 11. колу 2.МЛС над екипом Младости у Смедеревској Паланци ће се посебно запамтити 
због победничке тројке плеја Пирота Николе Ђонлића са истеком времена за игру, са истог места на исти 
кош против истог противника као што је пре пет сезона то учинио Санел Мукановић. Ретко се историја 
понавља на готово идентичан начин, али и то је та магија спорта која га чини тако популарним и толико 

примамљивим. Али ето десило се то на утакмици два иста ривала и то оба пута у корист гостујуће екипе!   
 

 
 

Јунак утакмице Никола Ђонлић и тројка за победу са истеком времена за крај утакмице 
 
 
 
 



"Пирот" је у дугој години обавезног играња КУП-а КСС постигао запажен резултат победивши 

Константин у Пироту (77:65) и Здравље у Лесковцу (95:91), након чега је елиминисан у четвртфиналу II 
степена од прволигаша и учесник АБА 2 лиге Новог Пазара у Пироту (80:96). Утакмице су одигране у 
новембру и децембру 2019.г. 
 

 
 
 

 
 

Кадар са утакмице четвртфинала Пирот-Нови Пазар 
 

 
 



БКК Раднички је поражен и у Пироту на сличан начин као и у Београду, на утакмици коју је својом игром 

и учинком обележио Душан Филиповић, остваривши лични рекорд са постигнутих 41 поена (од тога 10 
тројки) и индексом успешности 43. Филиповић је 2010.г. у Пирот прешао управо из БКК Раднички, којем 
је на две утакмице у овој сезони убацио укупно 61 поен (15 тројки) уз укупни индекс 66.  
 

 
 

Душан Филиповић на утакмици против БКК Раднички у Пироту 
 
 

 
 

Пирот се на домаћем терену реванширао Земуну за први пораз у првом делу сезоне 
 
 



 
 

Победа над Земуном није била једини поклон екипе тренеру Марку Спасићу за 38. рођендан  
 
 

Испоставило се да је 22. коло једино које је одиграно без публике а утакмица Пирот-Раднички Крагујевац  
се нажалост уместо пред пуном одиграла пред сабласно празном халом Кеј у Пироту. Нажалост цела 
сезона 2019 / 2020 ће се највише памтити по суспензији и прекиду свих спортских, па и кошаркашких лига 

у Србији због пандемије корона вируса и увођења ванредног стања у држави.  
 

 
 

Дерби са крагујевачким Радничким уместо пред пуном халом Кеј одигран без публике 
 
 

 
 



Најбоље статистичке параметре КК"Пирот" је показао поново у процентима шута из игре и асистенцијама 

(у обе категорије други у лиги). "Јесењи" део сезоне завршен је на  3. месту  на табели са победом мање од 
двеју екипа које су делиле прво место. "Пролећни" део сезоне је био другачији у свему. Најпре је клуб 
раскинуо сарадњу са Стефаном Љубенковићем а потом је клуб напустио и Никола Ђонлић, што је знатно 
умањило капацитете екипе, што је изванредно икористила краљевачка Слога освајањем 2. места, одмах 
иза крагујевачког Радничког, ове сезоне најбоље екипе у лиги.  
 

Статистички подаци на нивоу лиге: друга екипа са најмање примљених кошева, трећа по асистенцијама, 
тројкама и дефанзивним скоковима. али и најгора екипа у офанзивним скоковима. Статистички подаци 
играча на нивоу лиге: најбољи тројкаш Душан Филиповић (ук 86, 4 по утакмици, рекорд 10 тројки у 
16.колу на ут Пирот-БКК Раднички), најбољи асистент Санел Мукановић (ук 166, 7,55 по утакмици, 

рекорд 13 ас. у 3.колу на ут БКК Раднички-Пирот), први двојкаш по процентима по утакмици Мартин 
Матовић, први по процентима сл. бацања Никола Ђонлић, четврти блокер Борко Ђорђевић.  
 

КК"Пирот" први пут у историји клуба завршетком сезоне 2019/2020 одиграо седму такмичарску сезону на 
овом нивоу такмичења у континуитету (ранији максимум је био пет сезона за редом). Тренер Марко 
Спасић је и у четвртој сезони за редом остварио пласман у горњи део табеле. 

 
Редовна Скупштина Кошаркашког клуба "Пирот" је 
одржана 06.09.2019.г. у просторијама Народне 
библиотеке Пирот на којој су анализирани и 

усвојени редовни годишњи извештаји за 2018. 
годину. Клуб је и у сезони 2019/2020 предводио  
 
Управни одбор је функционисао у саставу: Душан 
Димитријевић, председник и чланови Славиша 
Свиларов, Зденко Цветковић, Мохамед Мохсин и 
Милан Апостоловић.  
 

     
Председник КК"Пирот"                                                                                             Спортски директор I  тима 

 Душан Димитријевић                                                                                                            Лазар Рашић 
  
Уочи почетка припрема за нову такмичарску Клуб је први пут именовао посебно спортског директора 
првог тима, Лазара Рашића и посебно спортског директора млађих категорија, Милана Танчића. 
 

Тренери млађих категорија од почетка такмичења су били, у Квалитетној лиги: 
Владимир Јовановић - јуниори и Милан Андоновић и Немања Ђукић - пионири (и 
школа кошарке), а у Регионалној лиги: Ивица Лакићевић - кадети, Павле Алексић - 
пионири (2) (и школа кошарке),  Милан Тодоровић - млађи пионири 1, Душан Лилић 
- млађи пионири 2 (и школа кошарке). КК"Пирот" се у сезони 2019/2020 такмичио са 

6 селекција млађих категорија не рачунајући минибаскет селекцију, која је одиграла 
два минибаскет фестивала ("Р.Жижић" у Београду и један у Књажевцу). Што се тиче 
успешности млађих категорија у протеклој сезони су добар резултат остварили 
једино кадети.   
 
КК"Пирот" посебно истиче изванредну сарадњу са званичним клупским 
превозником "САЛЕ ПРЕВОЗ", односно његовим власником Сашом Танићем.    
 

Немерљиву логистичку подршку клубу је дао Никола Недељковић Рајс.  
 

Перманентну помоћ је клуб добио од свог члана а сада првог тренера минхенског 
"Бајерна" Оливера Лоле Костића.  
 

Наравно клуб је финансијски испратио текуће обавезе пре свих захваљујући 

локалној самоуправи, односно граду Пироту и Спортском Центру Пирот без којих 
би такмичење на овом нивоу било немогуће.  
 

Клубу су, свако у свом домену и у складу са сопственим могућностима, значајно допринели у претходној 

сезони Дадо Дринић, Миљан Стојановић, Жарко Стаменовић, Мића Видановић, ТГР"Трегер" Пирот, 
Медицинска школа Београд и MaxBet кладионица Пирот. 



 

        Марко Спасић у посети Барселони                              Огњен Игњатовић и Марко Спасић  

           и нашем Светиславу Пешићу                                на припремама младих репрепрезентација  

 

Привилегију да оствари посебну припрему и едукативну обуку добио је тренер првог тима 

КК"Пирот" Марко Спасић који је у првих неколко дана јуна посетио нашег Светислава Карија 

Пешића у Барселони. Захваљујући домаћинском односу према свом матичном клубу наш Кари је 

омогућио Марку да се на лицу места упозна са тренажним процесом свих селекција "Барселоне", 

да присуствује свим тренинзима и да у тих четири-пет дана види из прве руке како функционише 

клуб тог нивоа ораганизованости. И наравно да уз то добије савете и одговоре на сва могућа 

струковна питања од једног од најбољих кошаркашких тренера на свету. Захваљујући подршци 

управе КК"Пирот" и разумевању ширег контекста корисности једне овакве својеврсне "тренерске 

клинике", Марко Спасић је добио могућност да у свој Клуб донесе и пренесе макар део онога што 

један кошаркашки клуб чини светским брендом.  

 

Тренер Пирота Марко Спасић је након вишегодишњег тренерског рада са млађим селекцијама на 

едукативним тренинзима и турнирима региона у јесен 2019.г. преузео репрезентацију Србије за 

дечаке до 15 година, да би већ почетком фебруара 2020.г. био члан стручног штаба кадетске 

репрезентације Србије на миниприпремама у Крагујевцу. На истим припремама учествовао је и 

јуниор КК"Пирот" Огњен Игњетовић који је након учешћа на кадетским припремама 

репрезентације у јулу 2017. године позван и на миниприпреме јуниорске репрезентације Србије, 

да би сада у јуну 2020.г. позван и на припреме младе (У-19) репрезентације Србије. Тиме је он 

након Луке Васића и даље једини наш играч позиван на репрезентативне припреме под окриљем 

КСС у последњих 20-ак година. 

 
   
 



 

 

 
 

Обећања уочи сезоне су на крају испуњена 
 
 

 
 

Први тим КК"Пирот" у сезони 2019 / 2020 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Стрелци по колима, сезона 2019 / 2020 
 
 

 
 

Делегација Пирота у посети КСС и председнику Предрагу Даниловићу (04.06.2020.) 

 

Кошаркашком клубу "Пирот" желимо пуно успеха у КЛС! 


