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УПУТСТВО - МК ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2018 

 

На основу чланова 41. - 46. Регистрационог правилника КСС, Комисија за такмичење електронском 
седницом одржаном 18. Септембра 2018. године донела је УПУТСТВО О ВАНРЕДНОМ ПРЕЛАЗНОМ РОКУ 

2018 за играче млађих категорија: 
 

• Клубови који учествују у такмичењима млађих категорија Кошаркашког савеза Србије, након 

одиграног првог кола (клуб мора одиграти утакмицу првог кола), могу користити МК ванредни 

прелазни рок и регистровати играчe.  

• МК ванредни прелазни рок могу да користе само клубови који су у целости измирили прву рату 
чланарине за такмичарску сезону 2018/2019 према КСС и РКС, као и обавезе проистекле из 

такмичења. 
 

1. МК РАНГ КСС - КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА КСС 
(РОДА ЈЛС, ТРИГЛАВ КЛС и ТРИГЛАВ ЖКЛС) 

 

• Клуб који учествује у такмичењу Квалитетна МК лига КСС (1. МК РАНГ КСС - РОДА ЈЛС, ТРИГЛАВ 

КЛС и ТРИГЛАВ ЖКЛС) након одиграног првог кола (клуб мора одиграти утакмицу првог кола), 

може користити МК ВПР у којем може регистровати максимално ДВА (2) играча по једној узрасној 
категорији.  

• У МК ВПР за 1. МК РАНГ КСС нису дозвољени преласци лиценцираних играча у истом рангу 

такмичења (у истој узрасној категорији) без сагласности претходног клуба за прелазак играча.  

• Документација за МК ВПР за 1. МК РАНГ КСС се доставља у Кошаркашком савезу Србије, Сазонова 
83, Београд, понедељком, уторком и средом до 12.00 сати у току недеље у време трајања 

ванредног прелазног рока (документација се доставља искључиво Владимиру Живановићу, 

администратору ТК КСС) са назнаком за коју узрасну категорију се ради прелазак. 

• МК ВПР за 1.МК РАНГ КСС - КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА КСС траје до 26. Децембра 2018. 
године до 12,00 часова. 

 

2. МК РАНГ КСС - КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА РКС  
(МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ КВАЛИТЕТНЕ ЛИГЕ РКС) 

 

• Клуб који  учествује у такмичењу Квалитетна МК лига РКС (2. МК РАНГ КСС) након одиграног 
првог кола (клуб мора одиграти утакмицу првог кола), може користити МК ВПР у којем може 

регистровати максимално ДВА (2) играча по узрасној категорији. 

• У МК ВПР за 2. МК РАНГ КСС нису дозвољени преласци лиценцираних играча у истом рангу 

такмичења (у истој узрасној категорији) без сагласности претходног клуба за прелазак играча.  

• Документација за МК ВПР за 2. МК РАНГ КСС се доставља у РКС - Кошаркашки савез Војводине, 
Кошаркашки савез Београда, РКС Централна Србија и РКС Источна Србија, понедељком, уторком 

и средом до 12.00 сати у току недеље у време трајања ванредног прелазног рока, са 
назнаком за коју узрасну категорију се ради прелазак. 

• МК ВПР за 2. МК РАНГ КСС - КВАЛИТЕТНА МК ЛИГА РКС траје до 26. Децембра 2018. 
године до 12,00 сати. 

 

3. МК РАНГ КСС - РЕГИОНАЛНА МК ЛИГА РКС 
 

• Клуб који  учествује у такмичењу Регионална МК лига РКС (3. МК РАНГ КСС) након одиграног 
првог кола (клуб мора одиграти утакмицу првог кола), може користити МК ВПР. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

• У МК ВПР за 3. МК РАНГ КСС нису дозвољени преласци лиценцираних  играча у истом рангу 

такмичења (у истој узрасној категорији) без сагласности претходног клуба за прелазак играча. 
Годишта и узрасне категорије дефинисане су Одлуком УО КСС бр од 228/2 од 30.03.2018. 

за мушке узрасне категорије и Одлуком 361/2 од 23.05.2018 за женске узрасне 

категорије. 

• Документација за МК ВПР за 3. МК РАНГ КСС се доставља у Регионални кошаркашки савез који води 
такмичење. 

• МК ВПР за 3. МК РАНГ КСС - РЕГИОНАЛНА МК ЛИГА РКС, траје од 14. до 21. Новембра 
2018. године до 12,00 сати. 

 

ПРАВО НА МК ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК ИМАЈУ 
• Играчи млађих категорија без уговора,  

• Играчи млађих категорија рођени 2001. године и млађи, 

• Играчи млађих категорија који нису лиценцирани у текућој такмичарској сезони, 

• Играчи млађих категорија који су лиценцирани у текућој такмичарској сезони али је 
клуб/екипа иступио/искључен из такмичења у текућој сезони (играчима није омогућено да 

учествују у такмичењу) 

 

САГЛАСНОСТ ЗА ПРЕЛАЗАК 
 

• Није потребна сагласност претходног клуба за прелазак играча у нижи или виши ранг МК 

такмичења и обратно 

• Потребна је сагласност претходног клуба за прелазак играча у исти ранг МК такмичења 
исте узрасне категорије 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ, за ПРЕЛАЗАК играча млађих 

категорија потребно је поднети следећу документацију: 
 

1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча и родитеља, и оверена од 
стране клуба, 

2. Фотографија, залепљена на обрасцу Приступнице, 
3. фотокопија пасоша или извод из матичне књиге држављана Републике Србије, односно 

избегличку легитимацију или одобрење о привременом боравку или сталном настањивању 

родитеља на територији Републике Србије, у случају међународног преласка играча, 
4. Један од следећих докумената: 

• Споразумни раскид Уговора (на прописаном обрасцу Раскида) или, 

• Правоснажна Одлука надлежног органа о раскиду Уговора, 

• Примерак Уговора који је истекао, 

• Сагласност претходног клуба (из кога играч долази) за прелазак играча у исти или виши 

ранг МК такмичења  
• Одобрење Управног одбора КСС за прелазак играча млађег од 18 година изван места 

пребивалишта, 
      • Одобрење ФИБА за међународни прелазак играча млађег од 18 година, 

• Копију одлуке Управног одбора КСС о одобреној статусној промени клуба или промени 

правног облика у складу са овим Правилником. 
 

За МЕЂУНАРОДНИ ПРЕЛАЗАК играча млађих категорија потребно је поднети документацију 

КОЈА СЕ ПОДНОСИ ЗА SPECIAL CASE по уобичајеној процедури. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
ПРЕДАЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1. РКС су обавезни да приликом уноса преласка у напомени назначе такмичење за које се тражи 
прелазак. 

Регионални савез је одговоран за испуњеност услова за ову врсту преласка. 
Клубови су дужни да назначе за које такмичење се односи прелазак играча. 

2. Регионални кошаркашки савези који раде преласке за Квалитетне лиге РКС, документацију 

достављају у КСС након завршетка прелазног рока 26.12.2018. године. 
Документација за преласке у оквиру Регионалних лига доставља се одмах по завршетку рока 

21.12.2018. године. 
 

OПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 

1. За малолетне играче који прелазе у клуб ван места пребивалишта по овом основу 

прелазак је могућ само по члану 57 Регистрационог Правилника уз комплетну 
документацију коју прописује члан 57 Регистрационог правилника. Како о тим 

преласцима одлучује УО КСС по молбама појединачно, прелазак није могуће остварити у 

уобичајеном року већ након Одлуке УО КСС. 
( Процедура таквих преласка, као у септембарском прелазном року ) 

2. Уколико клуб врши брисање/скидање играча са лиценцног списка, такав играч не може да се 
поново лиценцира за исту селекцију клуба.  

3. Клуб има право да лиценцира највише 4 (четири) страна играча млађа од 18 година, са 

правом наступа у такмичењима млађих категорија, укупно у свим старосним категоријама МК, али 
не више од 2 (два) у једној категорији. 

4. Клуб нема право да региструје играче, стране држављане, старије од 18 година, за наступ 

у МК КСС. 

5. Играч страни држављанин који напуни 18 година у току такмичења МК КСС, губи право 

наступа у МК КСС такмичењу од дана стицања пунолетства. 
6. Сагласност клуба за играче за које је потребна даје се на меморандуму клуба из којег играч одлази 

оверена печатом клуба и потписом овлашћеног лица. 
7. 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. Канцеларија КСС или РКС која  

води такмичење обавештава комесара такмичења, који је у обавези да обавести клуб, из кога играч 
одлази о престанку права наступа и року за промену ЛИСТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИГРАЧА. 

8. Клуб и играч, подносиоци захтева за пререгистрацију одговорни су за веродостојност и истинитост 
података.  

9. РКС који уноси преласке за Међурегионалне квалитетне лиге РКС одговоран је за 

испуњеност услова преласка (посебно за преласке по члану 57 Регистрационог Правилника), дужан 
је преласке између кола објави на својој интернет страници и обавести клубове учеснике.  

10. Комесар који води такмичење одговоран је за лиценцирање клубова у том такмичењу и број 
преласка (квоте) по узрасној категорији.  

11. Крајњи рок за лиценцирање играча/играчице који остваре прелазак у овом ванредном прелазном 
року је 5 дана од објављивања Одлука о преласку играча. 

 

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, Члан за регистрације 
 


