
 

 

Од 1.јануара 2022.године на снагу су ступили нови прописи FIBA Regulations Book 3, где је у вези 

међународних прелазака промењено неколико чланова,али и прецизирана њихова примена, па ево 

новог документа: 

 

УПУТСТВО за међународне преласке играча од јануара 2022 

 

Сви међународни преласци играча без обзира на узраст или држављанство се искључиво одвијају 

преко система „FIBA Management and Administration Platform“ - Платформе FIBA MAP. 

 

Документа – скенирани оргинали шаљу се искључиво на маил адресу brankovic@kss.rs  

За пунолетног играча домаћег или странца потребно је у ДВА одвојена документа доставити: 

1. Пасош играча – скениран оригинал /“шарен“/ 

2. Уредно попуњену Приступницу: 

• Агент играча МОРА да буде лиценциран код FIBA – има важећу лиценцу и број. Уколико је 

уписано име посредника који није лиценцирани FIBA Агент или је то био, али му је 

лиценца од стране FIBA одузета, захтев ће бити одбијен и клуб ће морати поново да 

плати захтев за LOC – клуб је дужан да провери да ли је посредник лиценцирани FIBA 

агент – односно посредник да докаже да има важећу лиценцу FIBA; 

• Инострани клуб или Универзитет у Америци мора да буде уписан назив у оригиналу, на 

енглеском, латиницом , али и град седишта , као и држава. Уколико није уписано, 

захтев ће бити одбијен и клуб ће морати поново да плати захтев за LOC; 

 

За У18 међународни прелазак играча домаћег или странца потребно је доставити: 

1. Уредно попуњену Приступницу /као што је написано у првом ставу/ 

2. Пасош играча 

3. Изјава обавезе наступа за националну репрезентацију земље одакле долази, осим акo 

Генерални секретар FIBA не одлучи другачије, коју потписују играч, родитељ, нови 

клуб и национална федерација којој припада нови клуб – чиме се обавезују да ће се играч 

увек одазвати ако буде позван за учешће у репрезентацији, а да ће га нови клуб увек 

пустити да се одазове учешћу у репрезентацији до 23. рођендана играча, уколико то не 

ремети његове обавезе према школи – FIBA образац „National Team Declaration”; 

4. Молба родитеља играча према FIBA  за дозволу преласка – на енглеском или превод; 

5. Објашњење родитеља за FIBA са јасним разлозима за прелазак играча - на енглеском 

или превод; 

6. Потврда о упису у адекватну школу за малолетног играча – на енглеском или превод; 

7. Писмо Клуба о разлозима за ангажовање малолетног играча – на енглеском; 



 

 

8. Потврда о пребивалишту играча – двојезични образац који се добија у МУП-у; 

9. Доказ да су се два клуба договорила о износу обештећења за пралазак малолетног 
играча. Уколико нису или не могу да се договоре о износу обештећења, одлуку ће 

донети Генерални секретар FIBA ,по захтеву било ког клуба, али свакако пре коначне 

ауторизације међународног преласка У18 играча. 

 

За Прву регистрацију У18 странца потребно је доставити : 

1. Уредно попуњену Приступницу  

2. Пасош играча 

3. Изјава обавезе наступа за националну репрезентацију матичне земље, коју потписују 

играч, оба родитеља, нови клуб и национална федерација којој припада нови клуб – чиме 

се обавезују да ће се играч увек одазвати ако буде позван за учешће у репрезентацији, а 

да ће га нови клуб увек пустити да се одазове учешћу у репрезентацији до 23. 

рођендана играча, уколико то не ремети његове обавезе према школи - образац FIBA 

„National Team Declaration (June 2021)”; 

4. Изјаву играча да никада није био регистрован за клуб у матичној земљи – образац FIBA 

„Player’s Self Declaration (June 2021)”. 

 

FIBA задржава право да сваку Прву регистрацију У18 странаца преименује у У18 међународни 

прелазак играча, када утврди да је играч био регистрован за неки инострани клуб, односно да 

затражи додатна објашњења и документа. 

 

На основу приложених докумената FIBA доноси Одлуку да је У18 прелазак  

- „невезан за кошарку“ – најчешће преласци деце дипломата, привредника или пресељење целе 

породице из било ког другог разлога           или 

- „везан за кошарку“ када путем маила доставља инструкцију за плаћање Донације „FIBA фонду 

солидарности за развој младих играча“ у износу CHF 3.000.-.  

У првом случају одмах доноси Одлуку, а у другом по пријему уплате Донације. 

 

Захтев за међународни прелазак “LOC” за сениорског играча се наплаћује CHF 250.- 

 

Када КСС упише играч на Платформу FIBA MAP, на клупски email стиже порука у којој се налази 

реченица  Please click on the following link to proceed with payment of CHF 250: Payment Link  

„Кликом“ на линк отворе се цртежи платих картица. Такса се може платити следећим врстама 

платних картица: Dinars Card, MasterCard, Maestro, Visa или UnionPay - и уносом броја 

картице, до када важи, имена власника, котролног броја картице и коначним прихватањем 

плаћања – ЗАХТЕВ ЗА LOC је поднет. 

 

Уколико прелазак буде одбијен - нови Захтев се поново плаћа у износу од 250 CHF ! 

 

За домаће играче који се враћају са Америчких Колеџа потребно је доставити: 

1. Уредно попуњену Приступницу – тачан назив Универзитета и седиште, државу; 

2. Пасош играча. 

/LOC се не наплаћује/ 



 

 

 

За стране НЕ-Америчке играче који прелазе са Америчких Колеџа потребно је доставити: 

1. Уредно попуњену Приступницу – тачан назив Универзитета и седиште, државу, али и назив 

клуба у матичној или другој земљи где је био регистрован пре одласка на Унивезитет; 

2. Пасош играча. 

/Траже се два LOC, а плаћа се само захтев из матичне или друге земље из које је отишао на Колеџ/ 

 

За Америчке играче који прелазе са Америчких Колеџа потребно је доставити: 

1. Уредно попуњену Приступницу – тачан назив Универзитета и седиште, државу; 

2. Пасош играча; 

3. Изјаву играча да никада није био регистрован за клуб у матичној земљи – образац FIBA. 

/LOC се наплаћује/ 

 

 

Обрасци  - Приступница КСС, Изјаве обавезе наступа за националну репрезентацију /National team 

Declaration / као и Изјавa играча да никада није био регистрован за клуб у матичној земљи FIBA 

/Player’s Self Declaration / објављени на website https://lige.kss.rs/dokumenta/obrasci/ 

 

 

 

Јасмина Бранковић 

 
email: brankovic@kss.rs 

mob: +381 64 828-2907 

tel: +381 11 3400-827 

 


