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УПУТСТВО ЗА ОВЕРУ – РАД ВЕРИФИКАТОРА 
 

1) УГОВОРА О ПРОФЕСИОНАЛНОМ АНГАЖОВАЊУ ИГРАЧА 

2) УГОВОРА О АМАТЕРСКОМ АНГАЖОВАЊУ ИГРАЧА 
3) УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ ИГРАЧА 

4) РАСКИДА УГОВОРА - САМО УКОЛИКО УГОВОРНЕ СТРАНЕ ИНСИСТИРАЈУ 

 
Особе које буду овлашћене од стране КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ за оверу напред 
наведених Уговора и Раскида уговора, неопходно је да приликом овере истих обрате пажњу на 
следеће: 
 

1) идентификацију лица које приступају овери:  
а/ за играче лична карта или пасош 
б/ за клуб, лична карта или пасош овлашћеног лица, печат клуба који се мора 

слагати са званичним називом Клуба у АПР-у, и доказ да је представник Клуба и 
законски заступник Клуба, што се доказује изводом из АПР-а који није старији од 30 
дана или директним увидом на сајт АПР-а. (ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ КЛУБА ЈЕ ЗАКОНСКИ 
ЗАСТУПНИК КЛУБА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕН У АПР-у ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЗАСТУПА КЛУБ СА 
ОВЕРЕНИМ ПУНОМОЋЈЕМ)  

ц/ за стипендијски Уговор неопходно је присуство оба родитеља са личним      
    документима 
д/ уколико су родитељи разведени неопходно је пресуда о разводу којом се  
    доказује старатељство 
е/ уколико за малолетно лице, потписује један од родитеља, то се доказује изводом из 
МКР или МКУ. 
 

2) да ли су Уговор и Анекс правилно попуњени: 
а/ тачно уписан назив Клуба, матични број, ПИБ, име овлашћеног лица, датум, адреса 
б/ подаци у Уговору и Анексу се не смеју разликовати 
ц) уписан матични број играча 
д/ у случају овере Уговора о стипендирању унети тачан матични број родитеља 
е/ код раскида Уговора унети тачан број Уговора који се раскида 
ф/ датум на Уговору и датум на верификационом листу не морају бити исти. 
г/ оверивач трeба да парафира сваку страну Уговора и Анекса. 
 

Достављање документације 

 

Верификатор је одговоран и приликом достављања документације. Потребно је да 
ОБАВЕЗНО чува доказ о предатој документацији. 

 
Верификатор један примерак Уговора, Анекса и Верификационог листа задржава у 

архиви (у случају да су верификатори из РКС-а). 
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У случају већег броја верификације Уговора, Верификатор је дужан да направи 
спецификацију достављених Уговора. 
 

Клуб има право да зартажи верификатора из другог места, региона, уз надокнаду путних 
трошкова за истог. 

     
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА РЕГИСТАРЦИЈЕ 
ДУШАН ПРОЈОВИЋ, ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 

 

 


