
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

БИЦИКЛИСТИЧКИМ КЛУБОВИМА - ЧЛАНОВИМА БСС 
 

РЕДОВНИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2017. 

 

Поштовани, 

 

обавештавамо Вас да комплетан поступак везан за редовни прелазни рок почиње 15.11.2017. године 

и завршава се 31.12.2017. према следећој процедури:  

 

Сваки регистровани такмичар (ж/м) који жели да промени клуб дужан је да у периоду од 

15.11.2017. до 10.12.2017. године пошаље писани захтев за исписницу матичном клубу и 

Регистрационој комисији БСС искључиво препорученом поштом са повратницом.  

 

Матични клуб дужан је да у року од 8 дана  од дана пријема препоручене поште одговори на 

захтев регистрованог такмичара за исписницу, а најкасније до 23.12.2017. године. 

 

У случају позитивног одговора матични клуб доставља исписницу о преласку такмичара у други 

клуб такмичару и Регистрационој комисији БСС искључиво препорученом поштом са повратницом 

у горе наведеном року.  

 

У случају негативног одговора матични клуб је дужан да у писаној форми на меморандуму клуба и 

са потписом лица овлашћеног за заступање Клуба (из важећег решења АПР) образложи разлог за 

неиздавање исписнице и достави такмичару који је поднео захтев за исписницу и Регистрационој 

комисији БСС искључиво препорученом поштом са повратницом у горе наведеном року. 

 

Исписница не може бити оспорена регистрованим такмичарима који су у 2017. години потписали 

само приступницу матичном клубу према којима матични клуб нема никаквих потраживања, а не и 

уговор. Ова одредба се посебно односи на малолетне такмичаре, за које захтев за исписницу 

потписује један од родитеља или старатељ и које посебно штити Конвенција УН о правима детета и 

Закон о правима детета Републике Србије.  

 

Сви уговори између Клуба и такмичара потписују се на најмање 1 (једну) такмичарску годину и 

морају се завршити до почетка прелазног рока у години истека уговора.  

 

У свим горе наведеним случајевима, поред овере печатом клуба обавезно мора да стоји потпис 

овлашћеног лица клуба наведеног у важећем Решењу Агенције за привредне регистре. Сваки 

други потпис сматраће се ништавним. 

 

У случају да матични клуб не одговори у прописаном року такмичару који је поднео захтев за 

исписницу матичном клубу и Регистрационој комисији БСС сматраће се да такмичар нема сметњи 

за прелазак у други клуб. 

 

 

ЗА РЕГИСТРАЦИОНУ КОМИСИЈУ БСС 

Председник Ранко Марић с.р. 
 

Београд:  10.11.2017. год 

Број: 424/17 


