
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ   

 
УПУТСТВО - ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК МК 2016/17 ЗА ИГРАЧЕ РОЂЕНЕ 1998 ЗА НАСТУП 

ИСКЉУЧИВО У КВАЛИТЕТНОЈ И РЕГИОНАЛНОЈ МК ЛИГИ У КАТЕГОРИЈИ ЈУНИОРА 
(сениорски играчи са правом наступа за јуниоре) 

 

На основу предлога председника КТ КСС и захтева појединих РКС-а, Комисија за такмичење 
електронском седницом одржаном 18. Новембра 2016. донела је   

 
УПУТСТВО О ВАНРЕДНОМ ПРЕЛАЗНОМ РОКУ МК ЗА СЕЗОНУ 2016/17 ЗА ИГРАЧЕ РОЂЕНЕ 

1998 ЗА НАСТУП ИСКЉУЧИВО У КВАЛИТЕТНОЈ И РЕГИОНАЛНОЈ МК ЛИГИ У КАТЕГОРИЈИ 

ЈУНИОРА:  
 

1. Овај прелазни рок је намењен ускључиво за играче рођене 1998. године 
 

2. Ови играчи имају право наступа и могу бити лиценцирани само и искључиво 
за такмичење у квалитетној МК лиги и Регионалној МК лиги.    

 
Датум ОВОГ Ванредног прелазног рока је: ЧЕТВРТАК 24. НОВЕМБАР 2016. 

 

Документација се предаје и уноси у Кошаркашкoм савезу Србије до четвртка 24. 
Новембра 2016. до 14.00 часова. 

 
Регионални савез је одговоран за даљи поступак лиценцирања и права наступа за такве игтраче, 

који не могу бити лиценцирани и додати на списак за сениорска такмичења и РОДА ЈЛС.  
У случају да клуб жели да играча рођеног 1998 године доведе у клуб и наступа у 

сениорском такмичењу онда прелазак мора остварити кроз ВПР за сениорске играче.  
 

3. Овај Ванредни прелазни рок ЗА ИГРАЧЕ РОЂЕНЕ 1998 ЗА НАСТУП ИСКЉУЧИВО 

У КВАЛИТЕТНОЈ И РЕГИОНАЛНОЈ МК ЛИГИ У КАТЕГОРИЈИ ЈУНИОРА  
(сениорски играчи са правом наступа за јуниоре) МОГУ ДА КОРИСТЕ:   

 
- ИГРАЧИ КОЈИ НИСУ ЛИЦЕНЦИРАНИ ЗА КЛУБ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 

2016/2017  
 

- Играчи који су лиценцирани за сениорске клубова у сезони 2016/2017 уз потврду 

клуба из кога одлазе. 
 

- ИГРАЧИ МК (МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА) рођени 1998. године и који имају исписницу 
матичног клуба и потпуну документацију. 

 

Број прелазака играча по овом основу је неограничен.    
 

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

 

5. 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 играч није напунио 18 година). 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 


