КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
УПУТСТВО - ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2016
Комисија за такмичење електронском седницом одржаном 22.септембра 2016. године
донела је УПУТСТВО О ВАНРЕДНОМ ПРЕЛАЗНОМ РОКУ 2016:
1. Клубови зимских сениорских лига (Прва мушка лига Србије и Прва женска
лига Србије), након одиграног првог кола (клуб мора одиграти прво коло)
до последњег кола лигашког дела такмичења, могу користити Ванредни
прелазни рок и регистровати играчe. Клубови Прве мушке лиге Србије и
Прве женске лиге Србије могу регистровати максимално ЧЕТИРИ играча у
Ванредном прелазном року.
2. Клубови зимских сениорских лига (Друга мушка лига Србије, Прва мушка
регионална лига, Друга мушка регионална лига и Друга женска лига
Србије), након одиграног првог кола (клуб мора одиграти прво коло) до
уторка 27.12.2016., могу користити Ванредни прелазни рок и регистровати
играчe. Клубови осталих сениорских рангова такмичења (Друге мушке лиге
Србије, Прве мушке регионалне лиге, Друге мушке регионалне лиге и
Друге женске лиге Србије) могу регистровати максимално ТРИ играча у
Ванредном прелазном року.
3. Право на Ванредни прелазни рок имају:
• Играчи сениори без уговора (за прелазак, на уступање или на двојну
лиценцу),
• Играчи МК који имају сагласност клуба из кога прелазе. Играчи МК који
остваре прелазак по овом основу улазе у квоту прелазака и
лиценцирања сениорских играча за ванредни прелазни рок клуба у који
прелазе,
• ИГРАЧИ клубова зимских сениорских лига (Друга мушка лига
Србије, Прва мушка регионална лига, Друга мушка регионална лига и
Друга женска лига Србије), НЕ МОГУ остварити прелазак у клуб
истог ранга исте територијалне групе без сагласности клуба из
кога прелази.
4. Ванредни прелазни рок могу да користе:
• КЛУБОВИ КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ СВЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА КСС,
КЛС И РЕГИОНАЛНИМ САВЕЗИМА
• КЛУБОВИ КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ ПРВУ РАТУ ЧЛАНАРИНЕ ЗА
ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017.
5. Захтеви за коришћење Ванредног прелазног рока подносе
искључиво Комисији за такмичење КСС, Београд, Сазонова 83.

се

6. Захтеви се могу подносити сваког радног дана у времену од 9 до 16
часова. Захтеви који пристигну најкасније до ЧЕТВРТКА до 12 часова и
буду одобрени (испуњавају све услове за прелазак) имају право наступа у

року од 24 сата од дана одобравања (уз услов да их клуб лиценцира и да
изврше лекарски преглед).
У четвртак до 20 часова Комисија за такмичење је дужна да уради преласке,
објави на сајту КСС и проследи регионалним савезима и комесарима одлуке о
преласцима.
Комесари су обавезни да у петак до 12 часова клубовима издају нови лицанцни
списак, да обавесте све клубове путем мејла-саопштења о свим преласцима у
оквиру лиге играчима који стичу или губе право наступа у наступајућем колу.
Клубови су обавезни да претходни-стари лиценцни списак врате
7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ
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,
2. Фотографија, залепљена на обрасцу Приступнице.
3. Један од следећих докумената:
• Споразумни раскид Уговора (на прописаном обрасцу Раскида) или
• Одлука надлежног органа о раскиду Уговора
• Примерак Уговора који је истекао
• Доказ да клуб није за играча тражио лиценцу за последњу такмичарску
сезону
• Сагласност клуба из кога прелази у случају да прелази у клуб
истог ранга и исте територијалне групе такмичења
За ДВОЈНУ РЕГИСТРАЦИЈУ, члан 47. Регистрационог правилника КСС:
За ДВОЈНУ РЕГИСТРАЦИЈУ играча/за клубове Прве мушке лиге и Прве
женске лиге рођени 1996. године, за клубове Друге мушке лиге рођени
1998. и млађи/ потребно је поднети следећу документацију:
1. Приступница - сагланост за двојну регистрацију комплетно попуњена,
потписана од стране играча и оверена од стране оба клуба
2. Фотографија, залепљена на обрасцу
За УСТУПАЊЕ играча потребно је поднети следећу документацију:
1.
2.
3.
4.

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

За МЕЂУНАРОДНИ 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. 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)

8. Уколико се ради о играчима који имају право наступа и у млађим категоријама
(рођени 1998. и млађи), такви играчи могу наступати за све селекције новог
клуба уз поштовање процедуре лиценцирања.
Клубови Прве мушке лиге Србије и Прве женске лиге Србије имају
право да допуне списак МК искључиво за играче које региструју у
оквиру Ванредног прелазног рока до 27.12.2016. уз поштовање
процедуре лиценцирања.
9. Играчима (сениорима) члановима клуба, који на почетку сезоне нису
лиценцирани за свој сениорски тим, омогућава се да се могу после првог кола
лиценцирати за матични клуб и таква лиценца се не третира као прелазак нити
утиче на број долазака играча у Ванредном року у односу на ранг такмичења
под условом да се њиховим лиценцирањем не прелази ограничење броја
лиценцираних играча сениора.
10. Уколико клуб због активирања свог играча врши брисање/скидање играча са
лиценцног списка такво активирање играча се третира као један ВПР по клубу.
Рок за лиценцирање је до 27.12.2016. Уколико на лиценцном списку има
места за допуну играча овакво активирање играча не сматра се
преласком у ВПР. Комесар такмичења има обавезу да по активирању
који има статус Ванредног прелазног рока (замене играча на
лиценцном списку), о томе одмах обавести Комисију за такмичење
ради контроле броја прелазака у ВПР.
11. Играчима МК којима се у току такмичарске сезоне изврши прва регистрација,
омогућава се да се могу лиценцирати за матични клуб и таква лиценца се не
третира као прелазак нити утиче на број долазака играча у ванредном року у
односу на ранг такмичења. Лиценцирање се може извршити током целе текуће
такмичарске сезоне. Документација се предаје Регионалном кошаркашком
савезу
12. Клубови регионалних рангова такмичења (Прва мушка регионална лига, Друга
мушка регионална лига и Друга женска лига Србије) могу после првог кола,
закључно са 27.12.2016. ЛИЦЕНЦИРАТИ ЗА СЕНИОРСКУ ЕКИПУ играче млађих
категорија, чланова клуба, који су лиценцирани за МК на почетку сезоне
2016/2017, а у складу са лимитима броја лиценцираних играча за одређене
лиге. Документација се предаје Регионалном кошаркашком савезу
13. Преласком у други клуб у земљи или одласком у иностранство играч ДАТУМОМ
ОДЛАСКА губи право наступа за клуб из кога одлази у свим категоријама клуба.
Мејлом или Телеграмом о повлачењу лиценце, канцеларија КСС обавештава
комесара такмичења и клуб из кога играч одлази о престанку права наступа и
року за промену ЛИСТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИГРАЧА.
Комесар такмичења је дужан да најкасније до петка објави Посебно
Саопштење са одобреним преласцима и играчима који стичу или губе
право наступа у наступајућем колу.

14. Играчи МК који су користили Редован порелазни рок могу користити
Ванредан прелазни рок искључиво на следећи начин: Прелазак у
Ванредном прелазном року биће одобрен када се матичном клубу из
ког је играч прешао у Редовном прелазном року исплати разлика
обештећења између исплаћеног (у Редовном прелазном року) и
прописаног Регистрационим правилником КСС (Члан 37.) које би
матичном клубу припало да играч прелази из матичног клуба у клуб за
кој се подноси у Ванредном прелазном року.
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, Члан Комисије задужен за регистрације

