
ИЗЈАВА ИГРАЧА/PLAYERS’ STATEMENT

Овом изјавом, ми доле потписани играчи клуба ________________________, из __________________

ЕВ.број клуба ___________ , потврђујемо својим потписом следеће податке:

We, the undersigned players hereby confirm the following data by signing below: 

РБ Презиме Име Држављанство Наступ за репрезентацију
- Држава Потпис играча

No Family name Name Citizenship Participation on National
Team of - country
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ИЗЈАВА



На основу члана 32. и 33. Регистрационог правилника КСС, за клуб _____________________________
потврђујемо напред наведене податке. 

Законски заступник клуба М.П.

___________________________________

Извод из Регистрационог правилника КСС

Члан 32.
Регистрација играча страних држављана врши се под општим условима за регистрацију играча.
Клубови највишег ранга такмичења у мушкој и женској сениорској конкуренцији имају право да региструју
највише четири (4) страна играча сениора са правом наступа у домаћем такмичењу. 
Клубови имају право да региструју и највише четири (4) страна играча,  млађих од 18. година, са правом
наступа у такмичењу млађих категорија, укупно у свим старосним категоријама МК, али не више од два (2) у
једној категорији.
Под страним играчем из ст. 2. и 3. овог члана сматрају се играчи страни држављани и играчи који немају
право наступа за кошаркашку Репрезентацију Србије.
Страни играч који напуни 18 година, закључно са даном када наврши 18 година, губи право наступа на свим
такмичењима,  млађих  категорија  и  сениора,  осим  права  наступа  у  највишем  рангу  такмичења  (1.МЛС  и
1.ЖЛС).   

Члан 33.
Све  националне  федерације  имају  обавезу  да  код  ФИБА  пријаве  регистацију  играча  страних  држављана,
лиценцираних за клубове чланове те федерације који у текућој сезони наступају у првом рангу такмичења,
најкасније до 30. новембра текуће године па до завршетка сезоне.
Пријава за регистрацију страних играча врши се на посебном обрасцу, који се доставља ФИБА уз:

 Фотокопију пасоша играча
 Letter of Clearance, Одлуку ФИБА или Изјаву матичне федерације да у матичној земљи никада није био

регистрован за стране играче, млађе од 18. година 
Клубови за који су регистровани дужни су да плате ФИБА таксу,  чиме стичу право на ФИБА лиценцу за  

стране играче.
Уплата таксе се врши у динарима по пријему рачун од КСС, са копијом девизног рачуна од ФИБА.

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  
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