
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

БИЦИКЛИСТИЧКИМ КЛУБОВИМА - ЧЛАНОВИМА БСС 
 

РЕДОВНИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2016. 
 
Ппштпвани, 
 
пбавештавамп Вас да кпмплетна прпцедура за редпвни прелазни рпк ппчиое 15.11.2016. гпдине и 
завршава се 31.12.2016. према следећпј прпцедури:  
 
Сваки регистрпвани такмичар (м/ж) кпји жели да прпмени клуб дужан је да у перипд 15.11.2016. 
дп 15.12.2016. гпдине ппднесе писани захтев за исписницу матичнпм клубу и Регистраципнпј 
кпмисији БСС искључивп преппрученпм ппштпм са ппвратницпм.  
 
Матични клуб дужан је да у рпку пд 8 дана  пд дана пријема преппручене ппште пдгпвпри на 
захтев регистрпванпг такмичара за исписницу, а најкасније дп 23.12.2016. гпдине. 
 
У случају ппзитивнпг пдгпвпра матични клуб дпставља исписницу п преласку такмичара у други 
клуб такмичару и Регистраципнпј кпмисији БСС искључивп преппрученпм ппштпм са ппвратницпм.  
 
У случају негативнпг пдгпвпра матични клуб је дужан да у писанпј фпрми на мемпрандуму клуба и 
са пптписпм лица за заступаое Клуба (из ваљжећег решеоа АПР) пбразлпжи разлпг за неиздаваое 
исписнице и дпстави такмичару кпји је ппднеп захтев за исписницу и Регистраципнпј кпмисији БСС 
искључивп преппрученпм ппштпм са ппвратницпм. 
 
Исписница не мпже бити псппрена регистрпваним такмичарима кпји су у 2016. гпдини пптписали 
самп приступницу матичнпм клубу, а не и угпвпр и према кпјима матични клуб нема никаквих 
пптраживаоа. Ова пдредба се ппсебнп пднпси на малплетне такмичаре, за кпје захтев за исписницу 
пптписује један пд рпдитеља или старатељ и кпје ппсебнп штити Ппвеља п праву детета.  
 
Сви угпвпри између Клуба и такмичара пптписују се на најмаое 1 (једну) такмичарску гпдину и 
мпрају се завршити дп ппчетка прелазнпг рпка у гпдини истека угпвпра.  
 
У свим гпре наведеним случајевима, ппред пвере печатпм клуба пбавезнп мпра да стпји пптпис 
пвлашћенпг лица клуба наведенпг у важећем Решеоу Агенције за привредне регистре. Сваки 
други пптпис сматраће се ништавним. 
 
У случају да матични клуб не пдгпвпри у прпписанпм рпку такмичару кпји је ппднеп захтев за 
исписницу матичнпм клубу и Регистраципнпј кпмисији БСС сматраће се да такмичар нема сметои 
за прелазак у други клуб. 
 
 
ЗА РЕГИСТРАЦИОНУ КОМИСИЈУ БСС 
Председник Ранкп Марић с.р. 
 


