
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
 
УПУТСТВО - ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК МК ЗА КЛУБОВЕ УЧЕСНИКЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ 
ЈУНИОРСКE, КАДЕТСКЕ И ЖЕНСКЕ КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 2016/17  

 
Комисија за такмичење електронском седницом одржаном 22.септембра 2016. године донела је  

УПУТСТВО О ВАНРЕДНОМ ПРЕЛАЗНОМ РОКУ ЗА КЛУБОВЕ УЧЕСНИКЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ 

ЈУНИОРСКE, КАДЕТСКЕ И ЖЕНСКЕ КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 2016/17: 

1. Датум Ванредног прелазног рока за МК лиге је УТОРАК 25. ОКТОБАР 2016. 
Документације се предаје до 13 часова Комисији за такмичење КСС, Сазонова 
83, Београд. Комисија за такмичење КСС је одговорна за контролу 
документације, испуњености услова, унос и верификацију прелазака; 
 

2. Ванредни прелазни рок могу да користе сви играчи/играчице који имају 
право наступа у категоријама јуниори (1998. и млађи), кадети (2000. и млађи) 
и кадеткиње (2000. и млађе); 
 

3. Ванредни прелазни рок могу да користе играчи/играчице који нису 
користили ванредни прелазни рок у такмичарској сезони 2016/2017; 
 

4. Ванредни прелазни рок могу да користе искључиво клубови који су измирили 
све финансијске обавезе из такмичења (квалификација) према КСС и 
регионалним савезима ;  

 
5. Клубови учесници МК лига имају право да у ванредном прелазном року 

региструју највише 2 играча по узрастној категорији. 
 

За ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети следећу документацију: 

1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча, ПОТПИС ОБА 
РОДИТЕЉА,  и оверена од стране матичног клуба, 

2. Фотографија, залепљена на обрасцу Приступнице. 
 

За МЕЂУНАРОДНИ ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети следећу документацију: 

1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча, ПОТПИС 
ОБА РОДИТЕЉА,  и оверена од стране клуба, НОВИ ОБРАЗАЦ ПРИСТУПНИЦЕ. 
Посебно наглашавамо да је ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О АГЕНТУ, 
ЗЕМЉИ И ТАЧАН НАЗИВ КЛУБА ПОСЛЕДЊЕГ НАСТУПА У ИНОСТРАНСТВУ ! 

2. Фотографија, залепљена на обрасцу 
3. Копија пасоша 
4. По предају документације за прелазак покреће се процедура за обезбеђење LOC-a 

(по доспећу ЛОЦ-а доказ о плаћеној такси за међународни прелазак) 
 

- НАПОМЕНА КЛУБОВИМА: Када се ради о преласцима играча из иностранства 
процедура добијања ЛОЦ-а може трајати више од 7 дана, јер зависи од ажурности 
националне федерације из које играч долази. За ове играче право наступа се добија 
тек након прибављене документације од стране КСС. 
 

- Клуб нема право да региструје играче , стране држављане ,  старије од 18 година ,  
за наступ у МК КСС 



- Клуб има право да региструје највише 4 играча млађе од 18 година стране 

држављане са правом наступа у домаћим такмичењима за млађе категорије. 

- Играч страни држављанин који напуни 18 година у току такмичења МК КСС, губи 

право наступа у МК КСС такмичењу од дана стицања пунолетства. 

 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, члан Комисије задужен за регистрације 


