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Београд, 23. август 2016. године 
 
Предмет: У18 Међународни преласци малолетног играча/Право наступа у МК 
такмичењима 
 
Члан 55 Регистрационог правилника КСС: 
 
Међународни преласци нису дозвољени за играче млађе од 18 година. ФИБА може дати 
за играча млађег од 18 година дозволу за прелазак у посебним случајевима како је 
регулисано правилма ФИБЕ. 
 
У18 Међународни преласци малолетног играча 
 
Према Прописима ФИБА, члан 3-50 међународни трансфер није дозвољен пре навршеног 
18. рођендана играча, осим у Посебним случајевима када ће Одлуку донети Генерални 
секретар ФИБА после испитивања овог случаја са матичном федерацијом и, ако је 
потребно, са заинтересованим клубовим, играчем и његовим родитељима или законским 
заступницима. 
 
За подношење захтева ФИБА потребно је доставити следећа документа, како би се 
сачинио досије играча: 

o Мотивационо писмо играча; 
o Мотивационо писмо родитеља који објашњавају разлоге доласка њиховог детета у 

Србију (школовање, пресељење, окупљање породице и друго); 
o Сагласност матичног клуба који се напушта; 
o Уверење о школовању; 
o Доказ о смештају; 
o Спортски програм који предлаже клуб који подноси захтев за играча; 
o Копија пасоша играча и његових родитеља; 
o На захтев матичне Федерације, Изјава о наступу за Репрезентацију матичне 

земље, коју потписују играч, његови родитељи, нови - будући клуб и КСС; 
o Сагласност матичне Федерације из које играч одлази, а прибавља је Кошаркашки 

савез Србије. 
 
Молимо вас да прикупљене документе доставите на следећу адресу: 
 
Кошаркашки савез Србије 
За Јасмину Бранковић (brankovic@kss.rs, tel. 011 3400827)  
Сазонова 83  
11000 Београд 
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Право наступа у МК такмичењима 
 
Члан 60 Регистрационог правилника КСС: 
 
Комисија за такмичења КСС ће прихватити захтев за међународни прелазак из 
иностранства за странце млађе од 18 година под условима предвиђеним прописима 
ФИБА. Клуб има право да региструје играче млађе од 18 година стране држављане, који 
се школују у Републици Србији са правом наступа у домаћим такмичењима за млађе 
категорије. Клуб има право да региструје највише 4 играча млађе од 18 година 
стране држављане са правом наступа у домаћим такмичењима за млађе категорије. 
 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗАДУЖЕН ЗА РЕГИСТРАЦИЈЕ 
 


