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ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЕКИПА (играчи,  тренери,  пратиоци  екипе)  ће  извршити  комесар  МК
такмичења у канцеларији КСС/РКС из које се води такмичење.

Лиценцирање екипе се не може извршити уколико приликом лиценцирања
клуб није  доставио одговарајућу  лиценцу за  тренера  који  води екипу.  У лиценци
екипе морају  бити наведени сви играчи који ће наступати за екипу у току такмичења без
обзира на узрасну категорију (играч ниже узрасне категорије има право наступа само ако је
уписан у лиценцу екипе).

Клуб  и  овлашћено  лице  клуба  сносе  пуну  дисциплинску  одговорност  за
веродостојност података наведених у лиценци екипе. Клуб доставља листу играча за
које подноси захтев за лиценцирање у једном примерку са подацима о играчима (презиме, име
и ЕБР), оверену печатом клуба и потписом овлашћеног представника клуба. Клуб не треба да
оверава захтев за лиценцирање у канцеларији свог матичног РКС.

Играч млађих категорија има право наступа у току једне такмичарске сезоне
и  може  бити  лиценциран  највише  у  три  категорије  (сениорској  и  две  млађе
категорије).

Лиценца  екипе  се  не  може  мењати  повлачењем/брисањем  или  додавањем  након
почетка такмичења осим у следећим случајевима:

 ПРАВОСНАЖНА ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА КСС О ПРЕЛАСКУ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ,
 АКТИВИРАЊЕ  НЕАКТИВНОГ  ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ  КОЈИ  ЈЕ  РЕГИСТРОВАН  ЗА  КЛУБ.  По

овом основу може се извршити само ДОДАВАЊЕ на лиценцни списак уколико
има места,

 ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА НЕРЕГИСТРОВАНОГ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ. По овом основу може се
извршити само ДОДАВАЊЕ на лиценцни списак уколико има места,

 Уколико страни играч напуни 18 година, закључно са даном када навршава 18 година.

 Одредбе 1, 2 и 3 овог става важе до  25. Децембра 2020. године. Након тог
рока не може се вршити промена лиценцног списка екипе (у делу који се
односи  на  играче/играчице).  Дозвољене  су  промене  службених  лица
(пратилаца, тренера) и само брисање играча са лиценцног списка.

 ОБАВЕЗНО  и  безусловно  са  списка  се  брише страни  играч  који  напуни  18
година,  закључно  са  даном  навршавања  у  сваком  тренутку  док  траје
такмичење.  Једино  у  том  случају  је  дозвољeна  промена  лиценцог  списка
екипе (у делу који се односи на играче/играчице) након 25. Децембра 2020.
године, без права клуба да дода новог играча на списак.

Клуб  може  у  току  сезоне  (до  25.  Децембра  2020.  године),  уз  поштовање  броја
лиценцираних играча/играчица, додати на лиценцни списак играча/играчицу. Поштовање броја
лиценцираних играча/играчица подразумева се да клуб није искористио један од максималних
бројева:

За МУШКУ екипу У РАНГУ ТАКМИЧЕЊА КСС (ЈУНИОРСКА И КАДЕТСКА ЛИГА
СРБИЈЕ, ФИНАЛНИ ТУРНИРИ МК) може бити лиценцирано:

 У јуниорској  селекцији 20 (двадесет)  играча,  од којих  највише/максимално 16
(шеснаест) играча јуниора, а преостали број могу бити играчи млађих узрасних
категорија (кадети/пионири),

 У  кадетској  селекцији  20  (двадесет)  играча,  од  којих  највише/максимално  16
(шеснаест) играча кадета, а преостали број могу бити играчи млађих узрасних
категорија (пионири),

 У пионирској селекцији 20 (двадесет) играча пионира,
 У категорији млађих пионира 25 (двадесетпет) играча.
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За  МУШКУ  екипу  У  РАНГУ  ТАКМИЧЕЊА  РКС  (КВАЛИТЕТНА  И  РЕГИОНАЛНА
ЛИГА РКС) И ЖЕНСКЕ ЕКИПЕ СВИХ РАНГОВА (КСС И РКС) може бити лиценцирано:

 У јуниорској селекцији највише 20 (двадесет) играча/играчица,
 У кадетској селекцији највише 20 (двадесет) играча/играчица,
 У пионирској селекцији највише 20 (двадесет) играча/играчица,
 У категорији млађих пионира највише 25 /двадесетпет/ играча/играчица,
 У мини-баскет селекцији највише 25 /двадесетпет/ играча/играчица.

Није дозвољено повлачење/брисање играча/играчица са лиценцног списка
осим у случају:

 ДА ДОДАВАЊЕ НОВОГ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ ЗБОГ ПРАВОСНАЖНЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА  КСС  О  ПРЕЛАСКУ  ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ  У  КЛУБ,  ПРЕВАЗИЛАЗИ  ЈЕДАН  ОД
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИХ БРОЈЕВА ИГРАЧА/ИГРАЧИЦА ТЕ ТО ЗАХТЕВА ПОВЛАЧЕЊЕ/
БРИСАЊЕ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ СА ЛИЦЕНЦЕ.

Лиценцни списак се НЕ МОЖЕ мењати ни у случају да клуб у оквиру прелазног рока
сениорског тима доведе играча који има право наступа у МК такмичењима, након 25. Децембра
2020. године.

Промена  лиценцног  списка  подразумева  ОБАВЕЗНО  ВРАЋАЊЕ  ПРЕТХОДНОГ
ЛИЦЕНЦНОГ СПИСКА.

Приликом ПРАВОСНАЖНЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О ОДЛАСКУ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ
ИЗ  КЛУБА  обавезно  је  повлачење/брисање  играча/играчице  са  лиценцног  списка  а  за
реализацију повлачења одговоран је комесар такмичења у коме клуб учествује.

Клубови имају право да лиценцирају 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. Члан  106  Регистрационог
Правилника КСС

Члан 106.
Играч млађи од 18. година у току једне такмичарске сезоне може бити лиценциран

највише у три старосне категорије клуба за који је играч регистрован.
Играч млађи од 15. година не може бити лиценциран за сениорску екипу клуба за који

је регистрован.
Комисија  за  такмичење  КСС  утврђује  годишта  играча  који  имају  право  наступа  у

одређеним такмичењима млађих категорија пре почетка сваке такмичарске сезоне .
Клубови имају право да лиценцирају 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, од којих првог и другог без
ограничења, трећег уз плаћање таксе КСС у висини од 2000 бодова и четвртог уз плаћање
таксе КСС у висини од 3000 бодова, која се користи за развој кошарке у МК.

Крајњи рок за  измену лиценцних спискова по БИЛО КОМ ОСНОВУ ЗАМЕНЕ
ИГРАЧА/ИГРАЧИЦЕ је  ПЕТАК 25. Децембар 2020. године. Након тог рока лиценцни
списак се може мењати само у већ наведеним околностима.

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК
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