Београд, 15.април 2019.године
Обавештење о изменама у поступку
МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕЛАЗАКА ИГРАЧА
Поступак међународних прелазака играча од 15.маја 2019. ће се искључиво одвијати преко новог
система „FIBA Management and Administration Platform“ - Платформе FIBA MAP, чиме је досадашња
контрола прелазака прерасла у управљање међународним преласцима од стране FIBA .
У том смислу су измењени и прописи FIBA о међународним преласцима играча који се огледају у
следећем:
1. Пасош играча је НЕОПХОДАН документ;
2. Уплата FIBA таксе је НЕОПХОДНА у сваком преласку – износ од 250 CHF се уплаћује на
рачун FIBA приликом подношења захтева за прелазак;
3. Клуб из кога играч прелази и Клуб у који долази МОРАЈУ јасно бити назначени – написани
тачно и у оригиналу;
4. Агент играча, његова националност и број FIBA лиценце морају бити уписани у
Приступницу;
5. Стрикто ће бити поштован рок од „7 дана за одговор“;
6. СВЕ Прве регистрације У18 играча странаца, У18 међународни преласци играча и сви
остали међународни преласци играча – из других Федерација, Амерчких Колеџа, NBA или
WNBA лиге - су одлука FIBA .
У18 Прве регистрације и У18 Међународни преласци играча су у смислу поступка
изједначени и потребна документа, члан 50. Регистрационог правилника, уз Захтев су:
1) Молба родитеља играча за дозволу преласка;
2) Објашњење родитеља са јасним разлозима за прелазак играча;
3) Сви пасоши малолетног играча;
4) Изјава обавезе наступа за националну репрезентацију матичне земље, коју потписују
играч, оба родитеља, нови клуб и национална федерација којој припада нови клуб – чиме
се обавезују да ће се играч увек одазвати ако буде позван за учешће у репрезентацији, а
да ће га нови клуб увек пустити да се одазове учешћу у репрезентацији до 18. рођендана
играча, уколико то не ремети његове обавезе према школи;
5) Потврда о упису у адекватну школу за малолетног играча;
6) Писмо Клуба о разлозима за ангажовање малолетног играча .
....... Сва документа се предају /или шаљу скенирана/, у оригиналу на
енглеском/француском или са преводу на енглески или француски језик – овереним од
судског тумача. ...

Клубови према којима се упућује Захтев за У18 Међународни прелазак играча МОРАЈУ одмах да
доставе Захтев за „накнаду за развој играча“ или већ потписан Уговор са страним клубом где је
уговорена накнада – скениран оригинал и превод оверен од судског тумача – на тај начин FIBA ће
бити у могућности да одлучује и евентуално пружи заштиту само пријављеним захтевима.
Сва документа се „upload“-ују на Платформу FIBA MAP, дакле сви клубови који желе да поднесу
Захтев за међународни прелазак играча, СВА ДОКУМЕНТА за прелазак играча треба да скенирају
и пошаљу на адресу brankovic@kss.rs и још важније – благовремено отворе девизни рачун у
пословној банци како би били у могућности да изврше уплату 250.- швајцарских франака на
рачун FIBA, како би уопште започео поступак међународног преласка играча.
Важно упозорење – СВАКИ Захтев за међународни прелазак играча се наплаћује ! Уколико
прелазак буде одбијен - јер играч у моменту захтева има важећи уговор или није регистрован за
Клуб те Федерације од које се тражи и слично - нови Захтев се поново плаћа у износу од 250
CHF !
Цео нови систем је електронски руковођен, и нема дописа, молби, одустајања од захтева,
накнадних захтева или шта год друго – све је на Платформи FIBA MAP, документа се могу
допунити, али НЕМА ОДУСТАЈАЊА од затраженог међународног преласка.
За све додатне информације и објашњења можете ме позвати на тел 0113400827 или упутити
питање на адресу brankovic@kss.rs.

Вама на располагању,
Јасмина Бранковић
Кошаркашки савез Србије

