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Општина Алексинац - Канцеларија за младе  

расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

За доделу 3 кошаркашке табле са обручима, 

 3 стола за стони тенис са додатном опремом и 2 x 2 голa за мали фудбал 

(димензија 3м x 2м)  

 

1. Потребно је да у својој месној заједници имате адекватну просторију за постављање 

столова за стони тенис или терен без адекватних кошаркашких табли или фудбалских 

голова (потребно је имати конструкцију коша на коју се може монтирати кошаркашка 

табла) 

2. У пријави навести назив групе,  личне податке (име, презиме, адреса) од најмање 

петнаесторо младих људи до 30 година, заинтересованих за рекреативно бављење овим 

спортовима и послати 3 фотографије локације где ће опрема бити постављена. 

3. Образац за пријаву из прилога, читко попунити, потписати,  и доставити минимум 

три фотографије за простор на коме планирате да поставите добијена средства 

4. Млади из једне месне заједнице могу конкурисати само за једну ставку из конкурса. 

Сви заинтересовани могу своје пријаве доставити преко писарнице Општинске управе, 

а насловљено за Канцеларију за младе – Књаза Милоша 169, Алексинац, сваким 

радним даном од 8 до 14 часова. Додатне информације можете добити  путем телефона 

060/418-22-01 

Конкурс је отворен до 03.07. 2015.године у 14 часова 

Напомена – закаснеле пријаве неће бити разматране 
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ККААННЦЦЕЕЛЛААРРИИЈЈАА  ЗЗАА  ММЛЛААДДЕЕ  ООППШШТТИИННЕЕ  ААЛЛЕЕККССИИННААЦЦ  

 

ЗЗААХХТТЕЕВВ   ЗЗАА   ДДООДДЕЕЛЛУУ   ККООШШААРРККААШШККИИХХ   ТТААББЛЛИИ   ИИ   

ССТТООЛЛООВВАА   ЗЗАА   ССТТООННИИ   ТТЕЕННИИСС   ССАА   ППРРААТТЕЕЋЋООММ   ООППРРЕЕММООММ   
 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ  

Назив групе   
 

 

Месна 

заједница 

 

 

Адреса    

Контакт 

одговорне 

особе – Име  и 

презиме 

телефон, факс 

 

 

E-mail 
 

 

 

Средства за 

која се 

пријављујете 

 

 

1. Једна кошаркашка        2. Фудбалски голови    3. Један сто за стони тенис 

        табла са додатном опремом   са додатном опремом          са додатном опремом 

 
(заокружити за коју опрему конкуришете) 

Да ли сте до 

сада користили 

средства 

државних и 

општинских 

мера помоћи? 

ДА                                   НЕ                  Уколико јесте, наведите износ и извор: 

___________________________________________________________________________ 

Опишите како 

ће добијена 

средства 

унапредити 

вашу средину 

 

 



   
   

 3 

Списак личних 

података 

Име и презиме:                                       Адреса:                                       Дан, месец, година              

                                                                                                                             рођења 

 

1.___________________________    _________________________  ___________________ 

 

2.___________________________    _________________________  ___________________ 

 

3.___________________________   _________________________  ____________________ 

 

4.___________________________   _________________________  ____________________ 

 

5.___________________________    ________________________  ____________________ 

 

6.___________________________   _________________________  ____________________ 

 

7.___________________________    _________________________  ___________________ 

 

8.___________________________   _________________________  ____________________ 

 

9.___________________________    ________________________  ____________________ 

 

10.__________________________    ________________________  ____________________ 

 

11.__________________________    ________________________  ____________________ 

 

12.__________________________    ________________________  ____________________ 

 

13.__________________________     ________________________  ____________________ 

 

14.__________________________   _________________________  ____________________ 

 

15.__________________________   _________________________  ____________________ 

 

 


