
ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА САРАДЊУ СА КСС И ДОДЕЛУ ПРАВА 

КОРИШЋЕЊА ЗНАКА КСС ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ КАМПА 

 

1. Подношење захтева 

Организатори кампа који никада нису подносили захтев као и они који од раније 

користе знак КСС, заинтересовани за сарадњу са КСС, треба да поднесу захтев за 

доделу права коришћења знака КСС. 

Уз Захтев приложити сву потребну документацију којом се доказује испуњеност 

услова као и списак особа и функције ангажованих стручних лица на реализацији 

кампа. 

Захтев се подноси Комисији за кампове КСС уз уплату таксе од 200 бодова за рад 

Комисије и излазак на терен (први излазак на терен). 

 

2. Доношење одлуке по захтеву 

Комисија за кампове КСС доноси одлуку о испуњености услова за сарадњу са 

Организаторима кампа на основу докумената приложених уз захтев и непосредним 

увидом у рад и услове рада у кампу. 

Комисија ће најмање једном у току реализације кампа извршити контролу 

обиласком кампа без посебне најаве. 

По обављеном обиласку и контроли кампа, а најкасније до 31. сепембра текуће 

године Комисија ће донети одлуку о сарадњи КСС са Организаторима кампа и 

додели права на коришћење знака. 

Организатори кампа којима буде одобрена сарадња дужни су да у року од 8 дана 

од дана доношења одлуке уплате износ од 200 бодова на рачун КСС на име 

сарадње и доделе права на коришћење знака КСС. Организатор Кампа по основу 

сарадње и коришћења знака КСС има обавезу уплате сваке године годишњег 

износа 200 бодова на рачун КСС, а уплаћена средства би се користила за 

трошкове контроле рада Кампова и унапређење стручног рада.  

 

3. Реализација сарадње 

Служба маркетинга КСС ће утврдити начин коришћења знака КСС и друге 

маркетиншке обавезе Организатора кампа на основу одлуке Комисије о одобреној 

сарадњи. 

Право на коришћење знака КСС додељује се на неодређено време са могучношћу 

одузимања права коришћења услед неиспуњења услова добијања права. 

О сарадњи и праву на коришћење знака КСС, као и другим обавезама 

Организатора кампа према КСС биће сачињен Уговор. 

 


