Београд 08. Maj 2019. године
Број 78
У складу са одредбама члана 18 Закона о спорту РС, члана 57 Регистрационог
Правилника КСС, Комисија за такмичење на електронској седници одржаној 06. Маја
2019. године донела 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
• Андрија Дучић (2003.) за прелазак у 04162 ИБЦ
• Хамза Караахметовић (2003.) за прелазак у 04077 Колеџ Београд
• Страхиња Здравковић (2002.) за прелазак у 08006 Пантери
2. Наведени играчи добили су сагласност за прелазак у редовном априлском
прелазном року. Играчи стичу право наступа и лиценцирања за клуб у
који прелазе након уплате административне таксе од 200 бодова КСС.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Комисија за такмичење КСС усвојила је молбе играча који желе да остваре
прелазак ван места пребивалишта, који су у складу са Законом о спорту Статутом,
Статутом и Регистрационим Правилником КСС.
•

•

Андрија Дучић (2003.) за прелазак из КК Пријепоље у 04162 КК ИБЦ.
Играч је последњи пут лиценциран 2017/2018 године и има жељу да
настави са бављењем кошарком у клубу КК ИБЦ. Играч има
пребивалиште у Београду на адреси, Краља Петра 83 (прилог ђачки дом
Петар Драпшин), и похађа Грађевинску школу у Београду (прилог
потврда школе). Овај трансфер није повезан са бављењем кошарком и
остварио би се на нивоу РКС Београда.
Хамза Караахметовић (2003.) за прелазак из КК Нови Пазар 2012 у 04077
КК Колеџ Београд. Играч је последњи пут лиценциран 2018/2019 године
и има жељу да настави са бављењем кошарком у клубу КК Колеџ
Београд. Играч живи у дому ученика Прве спортске кошаркашке
гимназије Колеџ Београд, и похађа Прву спортску кошаркашку гимназију
Колеџ Београд (прилог потврда школе). Овај трансфер није повезан са
бављењем кошарком и остварио би се на нивоу РКС Београда.

•

Страхиња Здравковић (2002.) за прелазак из КК Play 017 у 08006 КК
Пантери. Играч је из Бујановца, последњи пут лиценциран у сезони
2018/2019. Играч не ремети школовање, и наставља да живи са
родитељима. Раздаљина између места пребивалишта и места одакле је
клуб у који играч жели да пређе је 18км, а постоји и линијски превоз.
Клуб КК Play 017 је доставио потврду да немају у такмичењу узрасну
категорију којој играч припада.

Свака појединачна одлука о преласку ступа на снагу након уплате
административне таксе од 200 бодова на жиро рачун КСС, Комерцијална банка
205-136403-25, са позивом на број 57-04-2019.
Уколико играчи не уплате назначену таксу у року од ( дана од дана
објављивања ове одлуке, КТ КСС повлачи сагланост за прелазак играча ван
места пребивалишта по члану 57 Регистрационог правилника.
Одлуку доставити:
-

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