КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
УПУТСТВО – РЕДОВАН АПРИЛСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2015. ГОДИНЕ
На основу Регистрационог правилника КСС, Управни одбор Кошаркашког савеза Србије
донео је Одлуку о термину АПРИЛСКОГ прелазног рока 2015.
Обавештавају се сви клубови регистровани у КСС:
- Термин АПРИЛСКОГ прелазног рока је од 27-28. АПРИЛ 2015. године.
- Вредност бода за обрачун обештећења је 120,00 динара
- Право да користе прелазни рок имају сви играчи без обзира на годиште и ранг
такмичења
- АПРИЛСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК МОГУ ИСКЉУЧИВО ДА КОРИСТЕ КЛУБОВИ РЕГИОНАЛНИХ
ЛЕТЊИХ ЛИГА 2015 У КОНКУРЕНЦИЈИ (НЕ ОДНОСИ СЕ НА КЛУБОВЕ КОЈИ УЧЕСТВУЈУ
ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ). У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ОДОБРИ ПРЕЛАЗАК А КЛУБ НЕ УЧЕСТВУЈЕ У
ЛЕТЊОЈ ЛИГИ ИЛИ ИГРАЧ НЕ БУДЕ ЛИЦЕНЦИРАН ЗА КЛУБ У ЛЕТЊОЈ ЛИГИ
ОДОБРЕНИ ПРЕЛАЗАК ЋЕ БИТИ ПОНИШТЕН
- ИГРАЧИ КОЈИ КОРИСТЕ РЕДОВАН АПРИЛСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК НЕ МОГУ ДА КОРИСТЕ
РЕДОВАН СЕПТЕМБАРСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК !
- ПРЕЛАЛАЗНИ РОК МОГУ ДА КОРИСТЕ ИСКЉУЧИВО КЛУБОВИ КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ
СВЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА КСС И РЕГИОНАЛНИМ САВЕЗИМА
- Захтеви за прелазак играча подносе се директно Регионалним кошаркашким
савезима, искључиво према територијалној припадности клуба до УТОРКА
28.АПРИЛА 2015. год до 14,00
За ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети следећу документацију:
1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча и оверена од стране
клуба
2. Фотографија, залепљена на обрасцу
3. Један од следећих докумената:
o Споразумни раскид Уговора или
o Одлуку надлежног органа о раскиду Уговора
o Примерак Уговора који је истекао
o Доказ да је подмирено обештећење/приликом одређивања обештећења за прелазак,
ранг клуба у који играч прелази одређује се на основу лиге у којој је клуб наступао у
претходној сезони 2014/15
o Образац КСС за играче који се враћају са студија у иностранству
o Доказ да клуб није за играча тражио лиценцу за последњу такмичарску сезону
4. ЛОЦ/ за играче који прелазе из иностранства/
Двојна регистрација, члан 47. Регистрационог правилника КСС:
Играч може остварити право наступа у клубу нижег ранга такмичења на двојну регистрацију,
до године у којој пуни 20 година (закључно са том годином), уколико добије сагласност матичног
клуба.
Клуб на двојну регистрацију може регистровати највише два играча. Клуб на двојну
регистрацију и уступање може регистровати највише 2 играча. Матични клуб може дати највише два
играча на двојну регистрацију.

Играч који је регистрован на двојну регистрацију за матични клуб наступа у сениорском
лигашком, у Куп такмичењу и у такмичењу млађих категорија, док за клуб за који је регистрован на
двојну регистрацију наступа само у сениорској конкуренцији у лигашком такмичењу.
Двојна регистрација важи само до краја одговарајућег такмичења.
Право на двојну регистрацију имају само играчи чланови професионалних клубова највишег
ранга такмичења у Србији (Прве мушке лиге Србије и Прве женске лиге Србије).
За ДВОЈНУ РЕГИСТРАЦИЈУ играча/рођени 1995. године и млађи/ потребно је поднети следећу
документацију:
1. Приступница – сагланост за двојну регистрацију комплетно попуњена, потписана од
стране играча и оверена од стране оба клуба
2. Фотографија, залепљена на обрасцу
За тачност наведених података и веродостојност поднетих исправа одговара одговорно лице клуба
који подноси захтев за прелазак. У циљу правилног попуњавања образаца клубовима на располагању
стоји База играча и сви потребни обрасци на интернет страници www.kss.rs / www.takmicenja.kss.rs.
Сва документа се подносе у оригиналу.
Некомплетна документација (без слике, печата, потписа,...) НЕЋЕ СЕ ПРИМАТИ !
ОДЛУКЕ О ПРЕЛАСЦИМА у АПРИЛСКОМ прелазном року 2015.
- Првостепене одлуке о поднетим захтевима биће објављене на интернет страници КСС,
www.ксс.рс. Најкасније до ПОНЕДЕЉКА 4.МАЈА 2015.
- На првостепене одлуке Комисије за такмичење може се изјавити жалба у року од 8 дана од
дана објављивања, уз доказ о плаћеној такси у висинии од 600 бодова, СТАЛНОЈ СПОРТСКОЈ
АРБИТРАЖИ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ, сходно одредбама Регистрационог правилника
- Одлука СТАЛНЕ СПОРТСКЕ АРБИТРАЖЕ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ по жалби је коначна
и правоснажна.
ВАЖНЕ ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
 Сви играчи који донесу доказ да су у последњих 12 месеци имали било каква финансијска
давања према клубу по основу накнаде за редовне месечне тренинге ( основ плаћања могу
бити месечне чланарине, уговори о донаторству, и сл.) слободни су за прелазак без
обештећења. Такви случајеви се уписују у спорне. Спорне случајеве решаваће комисија за
такмичење
 Сви играчи сениори (старији од 18 година) који немају важећи уговор или им није понуђен
уговор (професионални) сматрају се слободним играчима и могу остварити прелазак без
обештећења
 Сви клубови који не измире дуговања према КСС, РКС и лиги неће моћи да користе прелазни
рок јер ће електронска база онемогућити регистрацију играча
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, члан Комисије задужен за регистрације

