
 
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
 
УПУТСТВО - ПРЕЛАЗНИ РОК “72 САТА“ 2016. ГОДИНЕ 

 
Комисија за такмичење електронском седницом одржаном 22.септембра 2016. године 
донела је  УПУТСТВО О ПРЕЛАЗНОМ РОКУ “72 САТА“ 2016: 
 

• прелазни рок 2016 (“72 САТА“) за клубове ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ (1.МЛС) 
за сезону 2016/2017 је у току и траје до СРЕДЕ 05. ОКТОБРА 2016. год. до 
12,00 сати  
 

• прелазни рок 2016 (“72 САТА“) за клубове ПРВЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
(1.ЖЛС) за сезону 2016/2017 је у току и траје до СРЕДЕ 5. ОКТОБРА 2016. год. 
до 12,00 сати  

 
Клубови који нису измирили своје обавезе дуговања Кошаркашком савезу Србије, 
Регионалном кошаркашком савезу или Удружењу клубова Кошаркашке лиге Србије 
немају право да користе прелазни рок “72 САТА“. 
 
Након одобреног преласка од стране Комисије за такмичење КСС, врши се верификација  
Уговора између играча и Клуба пред овлашћеним представником КСС. (Ново упутство и 
Потврда о верификацији налази се на сајту КСС). 
 
Верификациони лист и примерак Уговора и Анекс Уговора се депонује у КСС.  
 
Сходно члану 15. Регистрационог правилника КСС документација потребна за 
прелазак играча из клуба у клуб је следећа: 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПОДНОСИ КОМИСИЈИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС, БЕОГРАД, САЗОНОВА 
83. 
 
За ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети следећу документацију: 

1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча, ЗА МК 
ИГРАЧА ПОТПИС ОБА РОДИТЕЉА,  и оверена од стране клуба, НОВИ ОБРАЗАЦ 
ПРИСТУПНИЦЕ 

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 
• За играче МК доказ да је подмирено обештећење/приликом одређивања 

обештећења за прелазак, ранг клуба у који играч прелази одређује се на основу 
лиге у којој клуб наступа у сезони 2016/2017 

• Образац КСС за играче који се враћају са студија у иностранству 
 
За МЕЂУНАРОДНИ ПРЕЛАЗАК (ТРАНСФЕР) играча потребно је поднети следећу 
документацију: 

1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча, ЗА МК 
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 је обавезна, држављанство није потребно 
4. По предају документације за прелазак покреће се процедура за обезбеђење LOC-a  

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



 
 
 
За УСТУПАЊЕ играча потребно је поднети следећу документацију: 

1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана и оверена  
2. Фотографија, залепљена на обрасцу  
3. Копија важећег Уговора са матичним Клубом 
4. Спразум о уступању потписан од стране оба клуба и играча 

 
За тачност наведених података и веродостојност поднетих исправа одговара одговорно лице 
Клуба који подноси захтев за регистрацију. 
Сва документација се подноси у оригиналу /копије и факсови се НЕ ПРИЗНАЈУ/ искључиво 
на новим обрасцима КСС.  
 
Некомплетна документација /без слике, печата , потписа и сл. / неће се узимати у 
разматрање. 
 
СВИ КЛУБОВИ ЧЛАНОВИ 1.МЛС И 1.ЖЛС СУ ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ КОПИЈУ 
ДИСЦИПЛИНСКОГ ПРАВИЛНИКА КЛУБА. 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗАДУЖЕН ЗА РЕГИСТРАЦИЈЕ 


