
ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК МК ЗА КЛУБОВЕ УЧЕСНИКЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЈУНИОРСКE, 
КАДЕТСКЕ И ЖЕНСКЕ КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 2015/16  
 
Комисија за такмичење КСС електронском седницом која је одржана 12.октобра 2015. 

донела је следећу одлуку, на основу члана 34 Регистрационог правилника: 

Клубовима који су се пласирали у јединствену Јуниорску, Кадетску и Женску 
кадетску лигу Србије одобрава се ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК.  
 

1. Датум Ванредног прелазног рока за МК лиге је ЧЕТВРТАК 22. ОКТОБАР 2015. 
Документације се предаје до 13 часова Комисији за такмичење КСС, Сазонова 
83, Београд. Комисија за такмичење КСС је одговорна за контролу 
документације, испуњености услова, унос и верификацију прелазака; 
 

2. Ванредни прелазни рок могу да користе сви играчи/играчице који имају право 
наступа у категоријама јуниори (1997. и млађи), кадети (1999. и млађи) и 
кадеткиње (1999. и млађе); 
 

3. Ванредни прелазни рок могу да користе играчи/играчице који нису користили 
ванредни прелазни рок; 
 

4. Ванредни прелазни рок могу да користе искључиво клубови који су измирили 
све финансијске обавезе према КСС и регионалним савезима;  

 
5. Клубови учесници МК лига имају право да у ванредном прелазном року 

региструју највише 2 играча са правом наступа у категорији у којој се такмиче 
(не могу се регистровати 3 играча који припадају истој категорији, нпр. 2 играча 
кадетског годишта за кадете и 1 играч кадетског годишта за јуниоре);  
 
Документација потребна за пререгистрацију играча је следећа, када се ради о 
преласцима из клубова са територије Кошаркашког савеза Србије: 
- Приступница/пререгистрација (за играче млађе од 18 година) 

приступница/пререгистрација МОРА БИТИ ОВЕРЕНА ОД СТРАНЕ МАТИЧНОГ КЛУБА).  
- Слика, залепљена на обрасцу за пререгистрацију 
- Копија пасоша или држављанство 

 
Документација потребна за пререгистрацију играча је следећа, када се ради о 
доласцима из иностраних клубова: 
- Приступница/пререгистрација  
- Одлука о одобреном преласку из иностранства (ЛОЦ) 
- Слика, залепљена на обрасцу за пререгистрацију 
- Копија пасоша  
- НАПОМЕНА КЛУБОВИМА: Када се ради о преласцима играча из иностранства 

процедура добијања ЛОЦ-а може трајати више од 7 дана, јер зависи од ажурности 
националне федерације из које играч долази. За ове играче право наступа се добија 
тек након прибављене документације од стране КСС. 

 
 

Комисија за такмичење КСС 
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, члан Комисије задужен за регистрације 


