Београд 30.октобар 2018.
Број 839/2

У складу са одредбама члана 18 Закона о спорту РС, члана 55 тачка 4 Статута
Кошаркашког савеза Србије, члана 57 Регистрационог Правилника КСС, предлога
Комисије за такмичење, Управни одбор КСС, на eлектронској седници одржаној
30.октобар 2018. године донео је

ОДЛУКУ
О ПРЕЛАСКУ ИГРАЧА ПО ЧЛАНУ 57 РЕГИСТРАЦИОНОГ ПРАВИЛНИКА

1. Појединачно се даје одобрење националног трансфера за прелазак играча ван
места пребивалишта по члану 57 Регистрациог правилника за следеће играче
 Инес Радивојац ( 2004.) за прелазак у 01109 Врбас
 Сигулински Матеја ( 2004.) за прелазак у 01692 Јокер
 Костић Срђан ( 2004.) за прелазак у 04026 Визуру
 Марковић Нина ( 2004.) за прелазак у 04101 ЖКК Карабурма
 Ивановић Теодора ( 2005.) за прелазак у 04033 ККЖ Црвена Звезда
 Јоковић Димитрије ( 2005 ) за прелазак у 06615 Пожегу
 Радовић Лазар ( 2005.) за прелазак у 01048 Динамик
2. Наведеним играчима одобрава се прелазак у првом наредном прелазном року
3. Налаже се играчима и клубовима који су доставили предлог стипендијског
уговора да одмах исти потпишу у складу са законом и региструју у КСС сходно
Регистрационом правилнику. Услов за лиценцирење таквих играча је потписан
и регистрован Уговор о стипендирању

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Комисија за такмичење КСС доставила је предлог за усвајање молби
играча који желе да остваре прелазак ван места пребивалишта , који су у
складу са Законом о спорту Статутом и Регистрационим Правилником КСС.
 Инес Радивојац (2004.) за прелазак из ЖКК Пролетер 023 у 01109 Врбас.
играчица Инес Радивојац је последњи пут лиценцирана 2015/2016
године и има жељу да настави са бављењем кошарком у клубу ЖКК
Врбас.У молби је навела да неће да мења место боравка и школу , а да
ће у нови клуб ићи на тренинге и наступати.Овај трансфер би се
остварио на ниввоу РКС КСВ.
 Сигулински Матеја 2004.из КК Спартак у КК Јокер. Играч је последњи
пут лиценциран у сезони 2015/2016 године, већ дуже времена тренира
у Сомбору и задовољан је исловима у клубу. По природи посла отац
доста времена проводи у Сомбору и не представља му проблем да
играча одводи на тренинге.Оба родитеља су сагласна да играч пређе у
КК Јокер, неће напуштати породицу и школу, а како му је отац рођени
сомборац и има доста родбине у том граду играч би имао услове за
одмор и опоравак након тренинга. Овај трансфер би се остварио на
ниввоу РКС КСВ.
 Костић Срђан (2004.) за прелазак из Омладинац Бановци у Визуру.Играч
је из Бановаца, није лиценциран за сезону 2018/2019, а до Земуна има и
градски превоз. С обзиром да није лиценциран за клуб у свом месту,
простор за даљи развој и тренирање би му било омогућено у КК
Визура.КК Визура би са играченм потписала уговор о стипендирању у
складу са законом.
 Марковић Нина ( 2004.) за прелазак из КК Крис Крос Панчево у ЖКК
Карабурма, Играчица није лиценцирана за сезону 2018/2019, иначе је из
Панчева на само неколико километара од Београда.Играчица не би
мењала школу и даље би живела са породицом.Клуб у коме је
регистрована је упутила молбу да се омогуће прелазак , јер немају
поменуту селекцију и за њен даљи развој сврсисходно је да пређе у ЖКК
Карабурма.
 Ивановић Теодора ( 2005.) за прелазак из КК Срем Шимановци у ККЖ
Црвена Звезда.Играчица никада није лиценцирана за клуб из
Шимановаца.Само је 2015 године регистрована и наступала у мини
баскет фестивалима, јер је тада било могуће да наступа са
дечацима.Клуб у Шимановцима нема селекцију у женском такмичењу у
тим узрасним категоријама и играчица нема где да наступа.Родитељи су
такође доставили изјаву да су сагласни са преласком играчица, која
неће мењати школу као и место становања, а близина Шимановаца и
Београда је омогућава да долази на тренинге.





Јоковић Димитрије ( 2005 ) за прелазак из КК Шампион Ужице у
Пожегу.Играч не би мењао породично окружење и школу.Отац му ради у
Пожеги и родом је из Пожеге , тако да се обавезао да вози играча на
тренинге. Играч није лиценциран за ову такмичарску сезону. Овај
трансфер би се остварио на ниввоу РКС ЗС.
Радовић Лазар ( 2005.) за прелазак из ОКК Константин у Динамик.Играч
је из Прокупља, где му живи мајка. Мајка је дала изјаву оверену у
складу са законом. Играч је већ уписао школу у Београду и живи у стану
који је изнајмио председник клуба. Иначе играч је близак рођак
сениорском играчу клуба Динамик БГ, а клуб се обавезао да потпише
стипендијски уговор са играчем у складу са законом. Играч није
лиценциран за сезону 2018/2019, а већ прошле године је такође из
Прокупља остварио прелазак у Константин из Ниша.

Комисија за такмичење КСС , предложила је Управном одбору да
играчима дозволи да остваре прелазак ван места пребивалишта у првом
наредном прелазном року уз услов да предложени стипендијски уговори
буду потписани у складу са законом.
Узимајући у обзир да се ради о првом прелазном року у коме се
примењује, члан 57 Регистрационог правилника, УО КСС је донео одлуку
као у диспозитиву.
Одлука ступа на снагу одмах
Одлуку доставити:
-

Потпредседнику КСС задуженом за такмичење,
Комисији за такмичење,
Регионалним кошаркашким савезима
А/а.

Предраг Даниловић
Председник УО КСС

