
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
 
УПУТСТВО - ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК МК 2016/17  

 
Комисија за такмичење електронском седницом одржаном 18.октобра 2016. донела је  

УПУТСТВО О ВАНРЕДНОМ ПРЕЛАЗНОМ РОКУ МК ЗА СЕЗОНУ 2016/17: 

1. Ванредни прелазни рок се организује после пријава екипа за други 
степен такмичења.  
 
Датум Ванредног прелазног рока је: 

За КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ - ЧЕТВРТАК 10.НОВЕМБАР 2016. 

За КОШАРКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА – БИЋЕ НАКНАДНО ОДРЕЂЕН 

За РКС ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ - ЧЕТВРТАК 10.НОВЕМБАР 2016. 

За РКС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ - ЧЕТВРТАК 10.НОВЕМБАР 2016. 

За РКС ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ - ЧЕТВРТАК 10.НОВЕМБАР 2016. 

За РКС ЈУЖНЕ СРБИЈЕ - ЧЕТВРТАК 10.НОВЕМБАР 2016. 

За РКС РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКИ - ЧЕТВРТАК 10.НОВЕМБАР 2016. 

 
Документација се предаје и уноси у Регионалним савезима који су 
обавезни да после уноса документацију доставе у КСС где ће бити извршена 
контрола документације и верификација прелазака. Регионални савез је одговоран 
за испуњеност услова за ову врсту преласка тј. да ли је клуб из кога играч прелази 
пријавио или не такмичење за категорију којој играч припада. 
 

2. Ванредни прелазни рок могу да користе: 
 
ИГРАЧИ МК (МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА) клубова који у сезони 2016/17 не 
учествују у такмичењима млађих категорија у региону у категорији за 
узраст играча (клуб није пријавио такмичење, клуб суспендован или искључен из 
такмичења, клуб иступио-одустао од такмичења, клуб није лиценцирао играча).  
Сви играчи по овом основу имају статус слободних играча и могу бити 
регистровани за други клуб без обештећења.  
Прелазак играча по овом основу не рачуна се у ограничен број прелазак играча по 
клубу као у Ванредном прелазном року. 
По овом основу клуб може регистровати неограничен број играча. 

 

ИГРАЧИ МК (МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА) који имају исписницу матичног клуба 
и потпуну документацију.  
Број прелазака играча по овом основу је неограничен.  
 

3. Ванредни прелазни рок могу да користе играчи/играчице који нису 
користили ванредни прелазни рок у такмичарској сезони 2016/2017; 
 

4. Ванредни прелазни рок могу да користе искључиво клубови који су 
измирили све финансијске обавезе из такмичења (квалификација) према 
КСС и регионалним савезима ;  

 



 

 

 

За ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети следећу документацију: 

1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча, ПОТПИС 
ОБА РОДИТЕЉА. Уколико је матични клуб сагласан са преласком на приступници 
мора бити и потпис и печат матичног клуба 

2. Фотографија, залепљена на обрасцу Приступнице 
 

 
Комисија за такмичење КСС 
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, члан Комисије задужен за регистрације 
 


