Београд 28.Новембар 2018.
Број _____________
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 седници одржаној 28.11.2018. године
донео је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРЕЛАЗАК ИГРАЧА ПО ЧЛАНУ 57
РЕГИСТРАЦИОНОГ ПРАВИЛНИКА
1. Појединачно се даје сагласност за прелазак играча ван места пребивалишта по
члану 57 Регистрационог правилника за следеће играче
 Вук Јевтић ( 2005.) за прелазак у 07011 Бин
 Богдан Радојичић ( 2001.) за прелазак у 04047 Младост
 Наум Иванић ( 2001.) за прелазак у 04047 Младост
 Андрија Јовановић ( 2002.) за прелазак у 04047 Младост
 Марко Вукчевић ( 2003.) за прелазак у 04047 Младост
 Милан Прековић ( 2002. ) за прелазак у 04162 ИБЦ
 Милан Станковић ( 2002.) за прелазак у 07011 Бин
 Вељко Бунић ( 2003.) за прелазак у 07011 Бин
 Јован Бећаревић ( 2002.) за прелазак у 07011 Бин
 Душан Грговски ( 2001.) за прелазак у 04594 Сава
 Богдан Ивковић ( 2003.) за прелазак у 04075 БКК Раднички
 Зоран Кресић ( 2005.) за прелазак у 04010 Црвана Звезда
 Михајло Брекић ( 2006.) за прелазак у 04047 Младост
 Лука Бајкић ( 2001) за прелазак у 05137 Јагодина
 Стеван Цветковић ( 2003.) за прелазак у 05591 Ћуприја
 Димитрије Солунац ( 2008.) за прелазак у 05063 Свилајинац
 Вук Цветићанин ( 2004.) за прелазак у 01202 Ин Монте
 Миљана Николић ( 2004.) за прелазак у 02043 Ковин
 Теодора Раденковић ( 2004.) за прелазак у 02043 Ковин
 Кошанин Димитрије ( 2004.) за прелазак у 03030 Слога Елит
 Михаило Родић ( 2002.) за прелазак у 07713 ОКК Константин
2. Наведени играчи добили су сагласност за прелазак у ванредном прелазном
року и уз комплетну документацију која је потребна за пререгистрацију играча
ову сагласност прилажу уз осталу документацију.

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.


Вук Јевтић (2005.) за прелазак из КК Ртањ у 0711 КК Бин. Играч Вук
Јевтић је последњи пут лиценциран 2017/2018 године и има жељу да
настави са бављењем кошарком у клубу КК Бин. У молби је навео 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 нивоу РКС
Источна Србија. Његов досадашњи клуб није пријавио узрасну
категорију у такмичењу, тако да би играч наставио са бављењем
кошарком. Играч и клуб су потписали и у складу са Законом оверили
Уговор о стипендирању и доставили у КСС да се исти региструје.



Богдан Радојичић (2001.) за прелазак из 04131 КК Жарково у 04047
Младост. Играч прелази из КК Жаркова уз пропсно достављену
документацију. Играч има пребивалиште у Београду на адреси
Костолачка 014/18. Овај трансфер није повезан са бављењем кошарком
и остварио би се на нивоу РКС КСВ .



Наум Ивановић (2001.) за прелазак из 03008 КК Омалдинац у 04047
Младост. Играч је из Бановаца, није лиценциран за сезону 2018/2019, а
последњи пут лиценциран 20013/2014, тако да прелазак није повезан са
бављењем кошарком. Играч не ремети школовање, и наставља да живи
са родитељима. Ученик је Гимназије Руђер Бошковић у Београду, а
пребивалиште му је на адреси Добановачка бб Земун.



Андрија Јовановић (2002.) за прелазак из 04026 КК Визура у 04047
Младост. Играч није лиценциран за сезону 2018/2019, а последњи пут је
лиценциран у сезони 2016/2017, тако да прелазак није повезан са
бављењем кошарком. Играч је пријављен на адреси у Земуну, Душана
Мађарића Корчагина 12, и похађа ваздухопловну академију, тако да
прелазак није повезан са бављењем кошарком. Живи са родитељима у
стану где се и храни.



Марко Вукићевић (2003.) за прелазак из 04026 КК Визура у 04047
Младост. Играч није лиценциран за сезону 2018/2019. тако да прелазак
није повезан са бављењем кошарком. Ученик је Спортске гимназије
Дорћол. А живи са родитељима на адреси Павла Вујисића 12 Земун.



Милан Прековић (2002.) за прелазак из 05053 КК Орлови Аранђеловац у
04162 КК ИБЦ. Играч је редован ученик другог разреда 6. београдске
гимназије.Живи у дому ученика средњих школа „Алекса Дејановић“у
улици Хајдук Станка број 2 и трансфер није повезан са бављењем
кошарком.Играч и клуб су доставили све релеватне потврде и изјаве
родитеља у складу са Законом, о сагласности за прелазак играча



Милан Станковић (2002.) за прелазак из 07019 КК Неготин у 07011 КК
Бин.
Играч је последњи пут лиценциран у сезони 2014/2015. Овај прелазак
није повезан са бављењем кошарком. Редован је ученик Медицинске
школе у Зајечару и живи у Дому ученика средњих школа у Зајечару на
адреси Скопљанска бб.



Вељко Бунић (2003.) за прелазак из 07057 КК Леда у 07011 КК Бин.
Играч има сагласност предходног клуба за прелазак. Овај прелазак није
повезан са бављењем кошарком. Редован је ученик Техничке школе у
Зајечару и живи у Дому ученика средњих школа у Зајечару на адреси
Скопљанска бб.



Јован Бећаревић (2002.) за прелазак из 07026 КК Зицер у 07011 КК Бин.
Играч је последњи пут лиценциран у сезони 2014/2015. Овај прелазак
није повезан са бављењем кошарком. Редован је ученик Медицинске
школе у Зајечару и живи у Дому ученика средњих школа у Зајечару на
адреси Скопљанска бб.



Душан Грговски (2002.) за прелазак из 02208 КК Јединство (Качарево) у
04594 Сава.Играч је последњи пут лиценциран у сезони 2017/2018. Овај
прелазак није повезан са бављењем кошарком, а играч има и сагласност
бившег клуба за прелазак. Редован је ученик специјализоване
Математичке гимназије у Београду и живи у Дому ученика „Јелица
Миловановић“ у Београду на адреси Крунска бр.8.



Богдан Ивковић (2003.) за прелазак из ОКК Власотинце у 04075 БКК
Раднички.
Играч није лиценциран у сезони 2018/2019.Трансфер није повезан са
бављењем кошарком, играч је редован ученик Друге економске школе у
Београду.Живи у стану у Улцињској улици 17 код рођака. Играч има
изјаву родитеља и
сагласност бившег клуба за прелазак у БКК
Раднички.



Зоран Кесић (2005.) за прелазак из 02351 КК Пролетер Нафтагас у 04010
Црвена Звезда. Овај трансфер није повезан са бављењем кошарком.
Играч има сагласност бившег клуба за прелазак, редован је ученик ОШ
Браћа Јерковић у Београду.Разлог преласка је пресељење поровице и
доставио је комплетну документацију да живи са родитељима на адреси
Стјепана Супанца 036/2



Михајло Брекић (2006.) за прелазак из 03008 КК Омладинац у 04047 КК
Младост. Играч није лиценциран у сезони 2018/2019. У молби је навео
да неће да мења место боравка и школу, а да ће у нови клуб ићи на
тренинге свакодневно, с обзиром на близину Нових Бановаца и Земуна,
као и да постоји редован градски превоз између наведених дестинација.

Играч има и изјаву родитеља да су сагласани са преласком у нови клуб и
да ће га и они возити на тренинге.Играч има сагласност бившег клуба за
прелазак , с обзиром да није лиценциран за
досадашњи клуб КК Омладинац.


Лука Бајкић (2001.) за прелазак из 05308 КК Параћин у 05137 ОКК
Јагодина. Играч Лука Бајкић је последњи пут лиценциран 2017/2018
године и има жељу да настави са бављењем кошарком у клубу ОКК
Јагодина. У молби је навео 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 нивоу РКС Централна Србија. Његов досадашњи клуб није
пријавио узрасну категорију у такмичењу, тако да би играч наставио са
бављењем кошарком и овај трансфер је повезан са бављењем
кошарком. Играч и клуб су потписали уговор и у складу са Законом
оверили Уговор о стипендирању и доставили у КСС да се исти
региструје.



Стеван Цветковић (2003.) за прелазак из 07273 КК Младост Бела
Паланка у 05591 ОКК Ћуприја. Играч Стеван Цветковић је последњи пут
лиценциран 2018/2019 године и има жељу да настави са бављењем
кошарком у клубу ОКК Ћуприја. Играч има сагласност родитеља за
прелазак, редован је ученик Медицинске школе у Ћуприји и станује у
Дому ученика у Ћуприји.Ради се о преласку који није повезан са
бављењем кошарком и играч је доставио све потребне потврде.



Димитрије Солунац (2008.) за прелазак из 05015 КК МВП Крагујевац у
05063 Свилајинац. Играч прелази из КК МВП уз прописно достављену
документацију. Ради се о преласку који није повезан са бављењем
кошарком и пресељењу родитеља у село Луковица који се налази у
општини Свилајинац. Играч има пребивалиште у Београду на адреси
Костолачка 014/18. Овај трансфер би се остварио на нивоу РКС
Централна Србија .



Вук Цвјетичанин (2004.) за прелазак из 02225 КК Будућност Алибунар у
01202 ИН монте Вршац. Ради се о преласку који није повезан са
кошарком, јер играч основну школу похађа у Вршцу у ОШ Петров
Радишић.Играч је последњи пут лиценциран 2017/2018.



Миљана Николић (2004.) за прелазак из 02226 КК Бела Црква у 02043
ЖКК Ковин. Играчица није лиценцирана за сезону 2018/2019, а
последњи пут је лиценцирана у сезони 2017/2018.Досадашњи клуб
играчице се не такмичи у такмичењима КСС, а преласком у Ковин она би
имала могућност такмичења.Играчица не мења школу ни адресу
пребивалишта , а након завршене основне школе би наставила школу у
Ковину.Транфер би се остварио на нивоу РКС КСВ



Теодора Раденковић (2004.) за прелазак из 02226 КК Бела Црква у 02043
ЖКК Ковин. Играчица није лиценцирана за сезону 2018/2019, а
последњи пут је лиценцирана у сезони 2017/2018.Досадашњи клуб
играчице се не такмичи у такмичењима КСС, а преласком у Ковин она би
имала могућност такмичења.Играчица не мења школу ни адресу
пребивалишта , а након завршене основне школе би наставила школу у
Ковину.Транфер би се остварио на нивоу РКС КСВ



Кошанин Димитрије (2004.) за прелазак из 06600 КК Бане из Рашке у
03030 КК Слога Елит из Краљева. Играч је последњи пут лиценциран у
сезони 2017/2018, тако да није лиценциран за ову такмичарску сезону.
Играч похађа школу у Ушћу где и станује. Ушће, административно и
територијално припада граду Краљеву.
Прелазак би се остравио на територији града Краљева у оквиру РКС
РКМ.



Михаило Родић (2002.) за прелазак из 01045 КК Феникс из Бачке
Паланке у 07713 ОКК Константин. Играч Михаило Родић је уписао школу
у Нишу , средњу угоститељску – туристичку, за шта поседује и потврду
школе, а по наводима из молбе становаће у Дому ученика средњих
школа у Нишу. Играч и клуб су потписали и у складу са Законом оверили
Уговор о стипендирању и доставили у КСС да се исти региструје.

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

