
   

ПРИЈАВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 3Х3 ТУРНИРА

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Да ли је организатор правно или физ. лице:

Пун назив:

Град и адреса:

Број телефона:

Факс:

Е-маил:

Интернет страна (Wеб страна)

Порески идентификациони број:

Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, 
телефон, мобилни телефон:
Орган код кога је организација регистрована и
регистарски број (Решење АПР)
Чланство у националним спортским савезима

2. ИНФОРМАЦИЈЕ О ТУРНИРУ
Тачан датум турнира

Град и тачна адреса где ће се турнир одржати

Да ли подржан од стране локалне самоуправе

Да ли сте учествовали у организацији баскет
турнира у прошлој години

3. ИНФОРМАЦИЈЕ О ТАКМИЧАРСКОМ ДЕЛУ
Категорије и очекивани број екипа: 

Број кошева-терена:

Висина котизације:

Додатне  активности:  шутирање  тројки     /
закуцавања

4. ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА Висина планираних средстава
Локална самоуправа

Сопствена средства (чланарине и котизације факултета-
чланица,издавање опреме,котизације ЕУП)
Спонзорства и донације
Остали извори 
УКУПНИ ПРИХОДИ
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УПУТСТВА: 
 При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да

испуњава услове и критеријуме из Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011);
 Комисија задужен за 3x3 програм Кошаркашког савеза Србије коначну листу рангирања

турнира , систем такмичења и тачан календар такмичења објавиће јавно најкасније 10
дана од завршетка јавног конкурса за одржавање баскет турнира.

 Турнир који који је проглашен за организацију о дпосебног значаја за Кошаркашки савез
Србије  у  реализацији  3x3  државног  првенства  Србије  биће  суфинансиран  у  виду
обезбеђења  техничке  подршке  (спортские  опреме  и  реквизита)  као  и  у  виду  допуне
укупног наградног фонда турнира.

 Кошаркашки  савез  Србије  задржава  право  тачног  назива  лиге,  проналажења  и
преговарања  са  глобалним  спонзорима  и  верификацију  локалних  спонзора  самом
организатору турнира.

 Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у односу
на већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). Програм
треба написати тако што се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не
„подразумева“.

 Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је
болд или италик, ако се нађе за потребно.

 Образац  обавезно  потписати  плавом  хемијском  или  пенкалом  и  ставити  печат. Такав
образац доставити на адресу Кошаркашки савез Србије

3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
Сазонова 83, 11000 Београд

Мејл адреса: predsednik@ksb.org.rs

Особа за контакт: ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, КООРДИНАТОР 3Х3 064 1115292

 Рок за доставу: среда 15.март 2017.

Место и датум:_______________

М.П.         ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ 
            ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

                                         _______________________________________
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