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ПРИСТУПНИЦА/ADMITTANCE 
ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИГРАЧА 

APPLICATION FOR REGISTRATION 

Клуб – Евиденциони број клуба 
У који играч прелази 

Club – Club’s ID No. 

      

Име и презиме играча 
Player’s name 

 

Име једног родитеља 
Player’s parent name  

 

Датум и место рођења 
Date and place of birth  

 

ЈМБГ играча/ице 
Player’s personal number 

 

             

Евиденциони број играча 
Player’s ID No. 

 

          

Агент играча – Број FIBA лиценце 
Player’s Agent – FIBA Agent License No. 

 

Клуб последње регистрације - земља 
Club of the last registration and country 

 

Последња сезона за претходни клуб 
Last season for the above mentioned club 

 

Наступ за репрезентацију 
National team appearance 

      ДА / Yes                            НЕ / No   

Ако да, Репрезентација које земље 
If yes, Country of National team 

САМО ЗА ИГРАЧЕ БЕЗ УГОВОРА 
Печатом и потисом овлашћеног лица клуба члана 

КСС из кога играч одлази потврђује се да је 
обештећење регулисано. 

FOR PLAYERS WITHOUT CONTRACT ONLY 
Authorized person by his signature and stamp of the 
club,member of SBF, from wich the player is being 

transferred confirms the compensation has been settled. 

Oвлашћено лице 
Authorized person 

(М.П.) 
Потпис 
Signature 

Датум 
Date 

ИЗЈАВА ИГРАЧА 
Изјављујем да сам својом вољом изабрао клуб којем приступам и дајем пристанак да се моји лични подаци дати у овој 
Приступници обрађују у КСС и буду доступни на интернет страници КСС.  Упознат сам са нормативним актима клуба, КСС 
и Правилима FIBA и обавезујем се да ћу поштовати и спроводити све обавезе које произилазе из тих аката. Изјављујем да 
немам важећи уговор ни са једним клубом, страним или клубом чланом Kошаркашког савеза Србије, на основу којег би 
могао бити оспорен мој прелазак у клуб за који потписујем ову Приступницу. 
Сви неспоразуми који настану из овог односа и поводом њега решаваће се на пријатељски начин. У случају спорова који 
настану у вези са овом Приступницом и поводом ње, стране потписнице искључују могућност вођења судског спора и 
уговарају надлежност органа КСС и Стална спортска Арбитража ОКС, који ће дефинитивно решити спор. 
Сагласан сам да се сви подаци на овом формулару могу објавити на www.rikss.info. 

PLAYER’S STATEMENT 
I state that I have chosen the club that I register for by my free will and I give consent to my personal data provided in this 
Application to be processed in BFS and avaliable on the official website of Basketball Federation of Serbia. 
I am familiar with the Regulations of the club, Basketball Federation of Serbia and FIBA and I promise to respect and conduct all 
obligations originated from these Regulations.I state that I do not have valid contract with any club, foreign or domestic one 
affiliated with Basketball Federation of Serbia, on the basis of which my transfer to the club that I sign this Registration form 
could be denied.  
Any misunderstandings arisen from these terms between the player and the club will be settled in a friendly way. In case of any 
disputes related to this Registration form, the signed parties exclude the possibility of being engaged in a lawsuit and agree the 
competence of  Serbian Basketball Federation and Serbian Olympic Committee Arbitration, that will decide on the case. 

Потпис клуба/Club’ signature     Потпис играча/Player’s Signature 
___________________________                   _________________________________________ 

Датум/Date       Потписи родитеља за играче млађе од 18год 

                                                              (M.П.)                     Guardian’s Signature for player’s under 18 

_________________      1. _______________________________________ 

 
                                                                                  2. ______________________________________ 


