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КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
31. Мај 2019. године
УПУТСТВО - РЕДОВАН ПРЕЛИМИНАРНИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2019. ГОДИНЕ
На основу члана 41 став 2 и члана 53 Регистрационог правилника КСС, у току је
редовни прелиминарни прелазни рок
Обавештавају се сви клубови регистровани у КСС:
-

Термин РЕДОВНОГ ПРЕЛИМИНАРНОГ прелазног рока је У ТОКУ ОД завршетка
Априлског прелазног рока и траје до последњег радног дана пре почетка
редовног септембарског прелазног рока у такмичарској сезони 2019/2020.

-

Право да користе прелазни рок имају сви играчи без обзира на годиште и ранг
такмичења, осим клубова 3.МРЛ и 2.ЖРЛ. Овакав прелазак се региструје као
редовни прелазни рок играча у сезони.

-

ИГРАЧИ КОЈИ КОРИСТЕ РЕДОВАН ПРЕЛИМИНАРНИ ПРЕЛАЗНИ РОК НЕ МОГУ ДА
КОРИСТЕ РЕДОВАН СЕПТЕМБАРСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК!

-

Клубови који имају потребу да благовремено ангажују играче, као и да из било
којих других разлога региструју играче, имају могућност да то ураде под
посебним околностима, уз уплату таксе за прелазак играча у износу 200 бодова
на рачун КСС, 205-136403-25 Комерцијална Банка, сврха уплате - коришћење
прелиминарног прелазног рока за (играча име и презиме), по члану 53
Регистрационог Правилника. У позиву на број навести 53/2019.

-

Прелалазни рок могу да користе искључиво клубови који су измирили све
финансиске обавезе према КСС и регионалним савезима.

-

Клубови који су поднели захтев за прелазак играча у Прелиминарном редовном
прелазном року могу да депонују и адекватан уговор о ангажовању тог играча,
који ће уз поштовање општих услова за депоновање уговора бити регистрован у
Регистру КСС.

-

Захтев за прелазак играча у Прелиминарном редовном прелазном року се
подноси Комисији за такмичење КСС преко Сектора такмичења КСС, на адреси
Кошаркашки савез Србије, Београд, Сазонова 83.
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За ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети следећу документацију:
1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча и оверена од
стране клуба;
2. Фотографија, залепљена на обрасцу;
3. Један од следећих докумената:
Споразумни раскид Уговора или
Одлуку надлежног органа о раскиду Уговора
Примерак Уговора који је истекао
Образац КСС за играче који се враћају са студија у иностранству
4. ЛОЦ /за играче који прелазе из иностранства/ - за ЛОЦ потребна и КОПИЈА ПАСОША!
5. Уплата такса за преласке по члану 53 Регистрационог Регистрационог Правилника КСС на
тр. КСС т.р. 205-136403-25 Комерцијална Банка

Сва документа се подносе у оригиналу.
Некомплетна документација (без слике, печата, потписа...) НЕЋЕ СЕ ПРИМАТИ!
ОДЛУКЕ О ПРЕЛАСЦИМА у РЕДОВНОМ ПРЕЛИМИНАРНОМ прелазном року 2019.
-

Првостепене одлуке о поднетим захтевима биће објављене на интернет страници КСС,
www.lige.kss.rs , сваког четвртка до 14.00 сати, закључно са последњим радним даном пре
почетка Редовног септембарског прелазног рока.

-

На првостепене одлуке Комисије за такмичење може се изјавити жалба у року од 8 дана од
дана објављивања, уз доказ о плаћеној такси у висини од 600 бодова, СТАЛНОЈ СПОРТСКОЈ
АРБИТРАЖИ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ, сходно одредбама Регистрационог
правилника.

-

Одлука СТАЛНЕ СПОРТСКЕ АРБИТРАЖЕ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ по жалби је
коначна и правоснажна.

ВАЖНЕ ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:




Сви играчи сениори (старији од 18 година) који немају важећи уговор или им није понуђен
уговор (професионални) сматрају се слободним играчима и могу остварити прелазак без
обештећења. 
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Клубви су ОБАВЕЗНИ да Комисији за
такмичење КСС, ФИЗИЧКИ доставе комплетну документацију последњег радног
дана пре почетка септембарског прелазног рока.
Документација треба да буде уредно сложена у регистар, сваки прелазак
обележен редним бројем, а документација у предмету спојена хефталицом. Уз
документацију се обавезно шаље и одштампани списак прелазака.

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС,
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, члан Комисије задужен за регистрације
Прилог:
- Регистрациони правилник
- Образац Приступнице
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