
                                                                                                                                               

 

На основу Статута  Кошаркашког савеза Србије, Скупштина Кошаркашког савеза 

Србије на седници одржаној 13. 03. 2012.  год. усвојила је: 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК  

КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

  

 

 

Основни појмови који се користе у овом регистрационом правилнику:   

 

1. Кошаркашки савез Србије-  КСС                            

2. Управни обор –  УО                             

3. Комисија за такмичење - КТ            

4. Дисциплински суд –  ДС                        

5. Letter of Clearance –  ЛОЦ 
6. Кошаркашки клуб -  Клуб 
7. ФИБА СВЕТ -  ФИБА 

8. Олимпијски комитет Србије – ОКС 

9. Стална спортска арбитража - ССА 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

ЧЛАН   1. 

 

Регистрационим правилником Кошаркашког савеза Србије ( у даљем тексту Правилник) 

регулише се: 

1. Учлањење клубова у КСС 

2. Регистрација играча/играчице (у даљем тексту играч) – надлежни органи и 

поступак 

3. Уговори – форма, садржина и контрола 

4. Преласци играча из клуба у клуб, 

5. Право наступа и лиценцирање играча, 

6.  Међународни преласци 

Одредбе овог Правилника примењују се на играче који су чланови клубова чије је седиште 

на територији Републике Србије, и чланови су Кошаркашког савеза Србије 

 

 

 

 



 

 

Надлежност 
 

ЧЛАН  2. 

  

Комисија за такмичење преко свог члана задуженог за регистрациону проблематику надлежна је за: 

1. Прву регистрацију играча, 

2. Преласке играча између клубова који су чланови КСС, 

3. Раскиде уговора играча, 

4. Право наступа играча, 

5. Преласке играча између клубова из Србије и иностраних клубова. 

 

Учлањење клуба 
 

ЧЛАН 3. 

 

Захтев за учлањење Клуба у Кошаркашки савез Србије подноси се УО КСС, преко Комисије 

за такмичење КСС. 

 
Уз захтев прилаже се: 

1. одлука надлежног органа чланице о приступању; 

2. фотокопија статута; 
3. фотокопија решења о упису у регистар који се води код належног органа; 

4. име и презиме особе или особа овлашћених за заступање. 

5. пријава на обрасцу КСС 

 

Једно физичко или правно лице не може бити власник, оснивач или директор два клуба. 

Власник, оснивач или директор два клуба такође не могу да буду ни повезана лица (која се по 

Закону дефинишу као повезана лица), као и физичка лица закључно са другим наследним редом, 

и лица која се баве посредовањем у преласцима играча (агенти). 

 

Клубови који су већ регистровани, у супротности са предходним ставом, дужни су да се ускладе 

са одредбама овог члана у року од годину дана од ступања на снагу овог Правилника. 

 

Одлуку о учлањењу нових чланова доноси  УО КСС на предлог Комисије за такмичење. 

 

Учлањењем клуб добија свој евиденциони број. 

 

      Клуб који се не такмичи или не плаћа чланарину две такмичарске сезоне, аутоматски престаје да 

буде члан КСС. 

 

Замена ранга такмичења између Клубова је забрањена. Клубови остварују пласман у виши 

или нижи ранг такмичења искључиво на основу спортских резултата и пласмана у предходној 

сезони на основу члана 17 Статута КСС. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Промене правног статуса клуба 
 

ЧЛАН 4. 

 

            Клуб је дужан да о свакој промени правног статуса, односно статута клуба обавести УО КСС. 

Уз обавештење се доставља и копија решења надлежног државног органа којим се утврђује промена 

правног статуса клуба и копија одлуке о променама статута клуба. 

Статусне промене клуба су регулисане члановима 5, 6 и 7 овог Правилника. 

 

 

 

Припајање клуба другом клубу 
 

ЧЛАН 5. 

 

 Два клуба се могу спојити на основу уговора  о припајању . 

 Уписом припајања у одговарајући државни регистар, права и обавезе клуба који се припаја 

прелазе на клуб којем се припаја, а клубу који се припаја престаје чланство у КСС. 

 

 

Спајање клубова 
 

ЧЛАН 6. 

 

Два клуба се могу спојити путем оснивања новог клуба . 

 Уписом спајања клубова у одговарајући државни регистар, права и обавезе клубова који се 

спајају прелазе на новоосновани клуб, а клубовима који су се спојили престаје чланство у КСС. 

Новоосновани клуб креће од најнижег ранга такмичења..   

 

Подела клуба 
 

ЧЛАН 7. 

 

 Клуб се може поделити на два или више клубова. 

 Одлука о подели клуба има дејство акта о оснивању нових клубова. 

 Уговором о разграничењу права и обавеза између подељених клубова може бити утврђено да 

један од клубова преузима права и обавезе у погледу учешћа у такмичењу у коме је учествовао 

подељени клуб. Финансијске обавезе према играчима под уговором, које су доспеле, клубови сносе 

солидарно. 

 За финансијске обавезе према Савезу и трећим лицима клубови одговарају солидарно. 

 Клуб који не преузима права и обавезе учешћа у одређеном такмичењу, од наредне сезоне  

укључује се у најнижи ранг такмичења. 

 

 

 

 

 



 

ЧЛАН 8. 

 

Одлука о извршеном припајању, спајању или подели клуба подноси се УО КСС. Уз одлуку 

се прилаже: 

-Одлуке надлежних органа клубова који учествују у припајању, спајању или подели клуба 

-Уговор о припајању, уговор о спајању,односно уговор о разграничењу права и обавеза 

-Решење о упису статусне промене клуба у одговарајући државни регистар 

-Доказ о плаћеној такси у износу од 300 бодова 

 

Припајање, спајање или подела клуба се могу извршити почев од првог дана по завршетку 

последње утакмице Прве А лиге до 1.августа текуће године. 

 

                                             

ЧЛАН 9. 

 

             УО КСС доноси одлуку да је припајање, спајање и подела извршена у складу са 

Регистрационим правилником КСС, најкасније до 8. Августа текуће године за наредну сезону. 

На одлуку УО КСС  незадовољна страна има право жалбе у року 8 дана од пријема Одлуке , 

уз доказ о плаћеној такси у износу од 600 бодова.  

Жалба се подноси сталној спортској арбитражи ОКС (ССА ОКС) 

Правне последице припајања, спајања или поделе клуба ступају на снагу даном 

правоснажности одлуке надлежног органа КСС. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА 
 

Приступница 
 

ЧЛАН   10. 

 

 Приликом регистрације играч својом вољом бира клуб у којем ће играти. 

 Своју вољу играч/играчица изражава потписивањем прописане приступнице.  

Садржај и изглед приступнице утврђује УО КСС. Приступница обавезно садржи изјаву да 

потписник прихвата сва права и обавезе које произилазе из Статута и других општих аката КСС и 

ФИБЕ, као и надлежност (ССА ОКС) у случају спора.   

 За играче млађе од 18 година, приступницу обавезно потписује и његов родитељ односно 

законски заступник. 

 

ЧЛАН   11. 

 

 Играч који је потписао приступницу не може да повуче свој потпис на том документу. 

Потписана приступница обавезује играча само у прелазном року који следи, односно у оном који је 

у току. 

 Играч који у прелазном року потпише приступницу за два и више клубова чини 

дисциплински прекршај. Такав играч, остаје члан клуба из кога је желео да оствари прелазак, уз 

забрану права наступа у наредној такмичарској сезони. Податак о забрани права наступа уноси се у 

базу играча са роком трајања забране. 

 Клуб у коме се играч налази има право на обештећење, по истеку казне, под условом да је то 

право имао пре учињеног прекршаја играча.  

 

 

 



 

 

Поступак регистрације 

 
ЧЛАН   12. 

 
Регистрацију преласке играча у клубове свих лига на нивоу КСС врши Комисија за 

такмичење. 

Првостепене Одлуке о регистрацији и  преласку играча, објављују се најкасније осам дана од 

последњег дана прелазног рока на интернет страници КСС. 

 

                                                                             ЧЛАН  13. 

 

Прва регистрација играча се може извршити на дан или након датума када играч напуни 10 

година. 

Прва регистрација играча врши се у Регионалној канцеларији, којој по територијалном 

принципу припада клуб који врши прву регистрацију играча. 

         Приликом прве регистрације играчу се издаје кошаркашка легитимација КСС. 

          Кошаркашка легтимација је индентификациони документ играча. 

           Кошаркашка легтимација садржи фотографију, име и презиме играча, ЈМБГ, евиденциони 

број играча и рок важења легтимације. 

Контролу првих регистрација играча и издавања кошаркашких легтимација врши КСС, за 

играче са целе територији за коју је надлежан КСС. 

     

 ЧЛАН  14. 

 

          Прва кошаркашка легтимација важи до навршене 14 године играча. 

          Друга кошаркашка легтимација се издаје до навршене 18 године играча. 

          Након 18. рођендана играчу се издаје трајна кошаркашка легитимација. 

 

         Клуб у којем је играч регистрован, дужан је у року од 8 (осам) дана од дана истека легтимације, 

да поднесе захтев за издавање нове кошаркашке легтимације. 

        Уз захтев се прилаже стара легтимација, (која се поништава и враћа играчу) и две нове 

индентичне фотографије играча, не старије од 30 дана. 

 

ЧЛАН 15. 

 

Клуб који жели да изврши регистрацију играча дужан је да приложи: 

 

1. За прву регистрацију: 

• извод из матичне књиге рођених 

• приступница играча, потписана од стране играча и његовог родитеља или законског   

заступника 

• две фотографије, не старије од 6 месеци. 

• фотокопија пасоша Републике Србије или извод из матичне књиге држављана Републике 

Србије, не старији од 6 месеци 

 

 

 

 

 

  



2. За прелазак играча који прелазе из клуба у клуб (домаћи прелазак): 

• приступница играча комплетно попуњена и потписана од стране играча и овлашћеног лица 

клуба у који прелази, са печатом клуба 

• фотографија, не старија од 6 месеци 

• један од следећих докумената : 

а) споразумни раскид уговора или сагласност о споразумном раскиду уговора, 

б) одлуку надлежног органа о раскиду уговора 

в) примерак уговора који је истекао 

г) доказ да је подмирено обештећење 

д) образац КСС за играче који се враћају са школовања на колеџу 

 

3. За регистрацију играча странца са колеџа 

• приступница играча/за  странца/ 

• фотокопија  важећег пасоша 

• фотографија не старија од 6 месеци, 

• образац  ФИБА /Изјава играча да никада није наступао за клуб федерације, чланице ФИБА/ 

 

4. За регистрацију играча странца 

• приступница играча/за странца/ 

• фотокопија важећег пасоша 

• фотографија не старија од 6 месеци 

• LOC(Letter of Clearance) издат од  надлежне  федерације којој  припада клуб у којем је играч    

последњи пут наступао 

 

5. За двојну регистрацију 

• приступница – сагласност за двојну регистрацију 

• фотографија, не старија од 6 месеци 

 

6. За уступање 

• приступница 

• фотографија не старија од 6 месеци 

• копија важећег уговора са матичним клубом 

• споразум о уступању потписан од стране оба клуба и играча 

 

 

За тачност наведених података и веродостојност поднетих исправа одговара одговорно лице клуба и 

клуб који подноси захтев за регистрацију. Уколико је захтев за регистрацију непотпун, неће се 

узимати у разматрање. 

Изглед кошаркашке легитимације одређује Управни одбор КСС. 

  

ЧЛАН 16. 

 

Регистрације које су извршене супротно одредбама члана 13. овог Правилника могу бити 

поништене у року од годину дана од дана када је регистрација извршена . 

Решење о укидању одлуке о регистрацији доноси КСС. 

Решење из претходног става има правно дејство само убудуће.  

На одлуку  КТ о укидању Одлуке о регистрацији може се изјавити жалба у року 8 дана од 

пријема Одлуке , уз доказ о плаћеној такси у износу од 600 бодова . 

Жалба се подноси ССА ОКС првостепеног органа КСС. Првостепени орган КСС доставља 

комплетне списе предмета ССА ОКС, у року од  3 (три) дана. 

 



Евиденциони број 

 

ЧЛАН 17. 

   

           Приликом прве регистрације сваки играч добија евиндециони број, који се састоји од 10 

цифара које одређују: матични регион (прва и друга цифра), шифру клуба (трећа, четврта и пета 

цифра), годину уписа (шеста и седма цифра) и идентификациони број играча у клубу (последње три 

цифре). 

 

Регистри 

 

ЧЛАН 18. 

 

Сви клубови и играчи, у складу са одредбама овог Правилника, уписују се у регистре. 

Регистри су јавне књиге, које имају статус базичне евиденције у складу са законом. Регистри 

се воде на начелима обавезности, јавности и претпостављене тачности података.  

Подаци у регистру се обрађују кроз компјутерску базу података. 

 

ЧЛАН  19. 

 

 За одређене административне послове за потребе играча и клубова у вези са делатностима 

регистрације, који нису предвиђени овим Правилником, може се наплатити одговарајућа такса. 

 УО КСС пред сваки прелазни рок прописује износе ових такси.  

 

3. УГОВОРИ – ФОРМА, САДРЖИНА И КОНТРОЛА 
 

 

ЧЛАН 20. 

 

 Међусобна права и обавезе играча и клуба могу се  утврђивати уговором који закључују 

играч и овлашћени представник клуба у писменој форми.  

 Уговори између играча и клуба обавезно садржи права и обавезе уговорних страна, рок на 

који се уговор закључује и арбитражну клаузулу о прихватању надлежности  ССА ОКС у случају 

спора чији садржај се одређује Правилником о арбитражи. 

Уговори у смислу овог правилника могу бити: 

- уговори о професионалном ангажовању (у даљем тексту професионални уговор)  

- уговори о стипендирању   

- уговори о аматерском игрању (аматерски уговори) 

            Сви уговори су типски, на обрасцу КСС. 

Професионалне и аматерске уговоре могу да потписују само клубови зимских сениорских 

лига.  

Уз све горе наведене уговоре депонује се и анекс уговора. 

Уговор и анекс уговора се потписује у присуству овлашћеног представника КСС, а 

веродостојност потписника потврђује се потписом на верификационом листу (обрасцу) КСС. 

Верификациони лист и примерак уговора се депонују у КСС. 

Уговор има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су доступни само надлежним 

органима КСС. 

Све уговорене ночане обавезе се исплаћују искључиво преко рачуна у банци, а банчин извод 

је једини доказ да су ночане обавезе реализоване. 

Односи између клуба и играча који немају уговор уређују се на основу закона, овог 

правилника и осталих нормативних аката КСС и статута клуба.  

                             



Професионални уговор 
 

ЧЛАН 21. 

 

Први Уговор о професионалном ангажовању играча 

 

Матични клуб или клуб за кога је играч био регистрован у тренутку када је напунио 18. 

година има право првенства да потпише први професионални уговор са играчем на његов 18. 

рођендан  а најкасније 15 дана након што је играч напунио 18 година. 

Играч нема право потписа првог професионалног са другим клубом у периоду од 15 дана, од 

дана када играч пуни 18 година.   

Први професионални уговор који закључе клуб и играч закључује се са роком од четири 

године. 

Уговор и анекс се потписује у присуству овлашћеног представника КСС, а веродостојност 

потписника потврђује се потписом на верификационом листу КСС. 

Верификациони лист и примерак уговора се депонују у КСС. 

Уговор мора да садржи арбитражну клаузулу о прихватању надлежности   ССА ОКС у 

случају спора.   

Уговор има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су доступни само надлежним 

органима КСС.  

Клуб и професионални спортиста су у обавези да, после закључења Уговора о 

професионалном ангажовању играча, закључе Уговор о раду на одређено време, док траје Уговор о 

професионалном ангажовању играча (у складу са Чланом 12. Закона о спорту РС). 

Сва финансијска давања  клуба професионалном спортисти прецизирана у Уговору о 

професионалном ангажовању играча наводе се у бруто износу, који садржи: накнаду спортисти на 

има закључења Уговора, накнаду за коришћење лика спортисте и бруто накнаду по основу Уговора 

о раду. 

 

 

Институт понуђеног првог Уговора о професионалном ангажовању играча 

 

ЧЛАН 22. 

 

Уколико играч одбије да потпише понуђени први професионални уговор, клуб депонује 

понуђени уговор у канцеларији КСС, до истека 15-ог дана након 18.рођендана играча, на основу  

којег матични клуб остварује право на обештећење за прелазак играча у нови клуб, у складу са 

одредбама овог Правилника. 

Клуб је дужан да обавести играча препорученом поштом, са повратницом, да је депоновао 

понуђени Уговор у канцеларију КСС-а. Канцеларија КСС-а је дужна да информацију о понуђеном 

Уговору постави на ВЕБ страницу КСС-а у року од 3 дана од депоновања истог. 

Годишњи минимум за играче код понуђеног уговора који клуб депонује износи 5.000 бодова. 

Годишњи минимум за играчице код понуђеног уговора који клуб депонује износи 3.000 

бодова.  

Вредност бода одређује Управни одбор КСС пред сваки прелазни рок. 

 

Уколико матични клуб не поступи у складу са  чланом 21 и чланом 22 овог Правилника , или 

уколико играчу понуди надокнаду за професионално ангажовање испод годишњег минимума,  

сматраће се да играчу није понуђен први професионални уговор. 

Право да понуде и депонују први професионални уговор имају сви клубови чланови КСС, 

осим клубова који немају сениоре и клубови који се такмиче у регионалним /летњим/ лигама . 



Уколико играч одбије да потпише понуђен први професионални уговор и жели да оствари 

међународни прелазак, примениће се прописи о међународном преласку играча ФИБА о утврђивању 

одговарајућег износа обештећења. 

Ако исти играч у периоду краћем од периода понуђеног му у првом професионалном 

уговору жели да закључи професионални уговор са другим домаћим клубом, домаћи клуб са правом 

потписа првог професионалног уговора има право на исплату разлике обештећења које је плаћено на 

основу Одлуке ФИБА и износа обештећења утврђеног овим Правилником. 

Ако играч, након што је наступао за клуб који припада националној федерацији, чланици 

ФИБА  наступи за академску институцију која не признаје ФИБА прописе, који регулишу 

међународне преласке играча, или игра за неку организацију која није призната од стране 

националне кошаркашке федерације, па се накнадно врати у клуб у надлежности ФИБА, сматраће се 

да је такав играч прешао из клуба ФИБА у клуб ФИБА. Другим речима, његово играње током 

боравка у академској установи или претходно дефинисаној непризнатој организацији неће бити 

узето у обзир/ биће занемарено  у складу са прописима ФИБА. 

Захтев  за исплату разлике обештећења из претходног става домаћи клуб са правом потписа 

првог професионалног уговора може поднети у року од 8 дана од пријема обавештења КСС да је 

други домаћи клуб за тог играча поднео захтев за регистрацију у други домаћи клуб. 

 

 

Уговор о професионалном ангажовању играча 

 

ЧЛАН 23. 

 

 Након првог Уговора о професионалном ангажовању играча или протеком рока за 

потписивање, понуду и депоновање првог Уговора о професионалном ангажовању играча, клуб и 

играч могу да потпишу Уговор о професионалном ангажовању играча на рок који сами одреде. 

 Уговор о професионалном ангажовању играча представља услов за наступ у 

најквалитетнијем сениорском такмичењу у ингеренцији КСС. 

Уколико рок на који је закључен Уговор о професионалном ангажовању играча протекне у 

току такмичарске сезоне, играч губи право наступа за клуб протеком тог рока. 

Уговор о професионалном ангажовању играча и анекс се потписује у присуству овлашћеног 

представника КСС, а веродостојност потписника потврђује се потписом на верификационом листу 

КСС. 

Верификациони лист и примерак Уговора о професионалном ангажовању играча се депонују 

у КСС. 

Уговор о професионалном ангажовању играча мора да садржи арбитражну клаузулу о 

прихватању надлежности ССА ОКС у случају спора чији садржај се одређује Правилником о 

арбитражи. 

Уговор о професионалном ангажовању играча има карактер пословне тајне, а подаци из 

уговора су доступни само надлежним органима КСС.  

Анексом Уговора о о професионалном ангажовању играча могу се регулисати динамика и 

начин исплате. 

 

Уговор о аматерском ангажовању играча 

 

ЧЛАН 24. 

 

 Играч старији од 18 година и клуб који се такмичи у сениорским лигама изузев Прве А  мушке 

и Прве А женске лиге, могу потписати Уговор о аматерском ангажовању играча. Уговор о 

аматерском ангажовању играча није услов за остваривање права наступа у званичном такмичењу. 

        Битни елементи Уговора о аматерском ангажовању играча су материјално-финансиска давања 

клуба према играчу и арбитражна клаузула, о прихватању надлежност ССА ОКС. 



 

Уговор о стипендирању 
 

ЧЛАН  25. 

 

Играч млађи од 18 година и његов родитељ или законски заступник имају право да потпишу 

Уговор о стипендирању који покрива период до тренутка када играч напуни 18 година без обзира да 

ли је тај датум у току такмичарске сезоне или не. 

 Уговором о стипендирању не могу бити уговорене финансијске обавезе играча или 

родитеља према клубу.  

Битни елементи Уговора о стипендирању су материјално-финансијска давања Клуба према 

играчу и Арбитражна клаузула о прихватању надлежности ССА ОКС. 

Потписивањем Уговора о стипендирању престају дотадашња угооврена материјална давања 

играча према клубу. 

Уговор о стипендирању није услов за остваривање права наступа у званичном такмичењу. 

Уговор се потписује у присуству овлашћеног представника КСС, а веродостојност 

потписника потврђује се потписом на верификационом листу КСС. 

Верификациони лист и примерак уговора се депонују у КСС.  

Уговор мора да садржи арбитражну клаузулу о прихватању ССА ОКС. 

Уговор има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су доступни само надлежним 

органима КСС.  

 

 

Институт понуђеног уговора о стипендирању 

 

ЧЛАН 26. 

 

Матични клуб или клуб за кога је играч био регистрован у тренутку када је напунио 15. 

година има право првенства да потпише Уговор о стипендирању са играчем на његов 15. рођендан  а 

најкасније 15 дана након што је играч напунио 15 година. 

Играч нема право потписа Уговора о стипендирању са другим клубом у периоду од 15 дана, 

од дана када је напунио 15 година.   

Уговор о стипендирању који закључе клуб и играч закључује се са најдужим роком до када 

играч пуни 18 година а не краће од 1 године. 

Игарч има право да потпише и накнадно тако понуђени и депоновани Уговор о 

стипендирању у просторијама КСС. 

Уколико играч одбије да потпише понуђени Уговор о стипендирању, Клуб је дужан да 

обавести играча препорученом поштом, са повратницом, да је депоновао понуђени Уговор у 

канцеларију КСС-а.  

Канцеларија КСС-а је дужна да информацију о понуђеном Уговору постави на ВЕБ страницу 

КСС-а у року од 3 дана од депоновања истог.  

Овако објављен понуђен Уговор сматра се понуђеним Уговором играчу. 

Клуб је дужан да сва 4 (четири) примерка понуђеног уговора потписана од стране 

овлашћеног лица клуба депонује у КСС, са доказом да је Уговор о стипендирању понуђен односно 

да је играч обавештен да Клуб жели да му понуди Уговор (поштанска повратница),  уколико Клуб 

жели да оствари обештећење уложено у развој играча веће од обештећења које је предвиђено чланом 

37. овог Правилника.  

Уколико играч одбије да потпише понуђени му Уговор о стипендирању, Клуб депоновањем 

таквог уговора у КСС стиче право на обештећење у висини укупних финансијских срестава 

понуђених  Уговором о стипендирању,  увећаним за коефицијент 3 (три).    

 



Статус Уговора између играча и Клуба након статусних промена у Клубу 
 

ЧЛАН 27. 

 

Приликом свих правних статусних промена клуба, који су описани у овом Правилнику, 

играчи су слободни и могу да остваре прелазак у други клуб без обештећења. Међусобно потписани 

уговори сматрају се ништавим. 

 

Раскид уговора 
 

ЧЛАН 28. 

 

 Уколико играч или клуб не извршавају обавезе утврђене уговором, друга уговорна страна 

може затражити раскид уговора. 

 Уколико клуб касни са извршавањем својих обавеза утврђених уговором, дуже од 60 дана, 

играч може протеком тога рока, затражити раскид уговора на штету клуба. За раскиде уговора 

захтев се подноси КСС-а у складу са овим правилником.  

Првостепени орган КСС (члан Комисије за такмичење задужен за регистрациона питања) је дужан 

да поступа и доноси одлуке по основу захтева за раскид Уговора.   

КСС првостепену Одлуку доноси у року од 15 дана од дана подношења захтева за раскид 

уговора.  

Такса за подношење захтева за раскид уговора је: 

- за професионалне Уговоре Прве А мушке лиге је 300 бодова  
- за професионалне Уговоре Прве А женске лиге и аматерског мушког уговора 100 бодова 

- аматерског женског уговора и уговора о стипендирању 50 бодова 

O првостепеним одлукама, заинтересоване стране ће бити обавештене путем препоручене 

поште у року од 8 дана од доношења одлуке. 

 На првостепену одлуку КСС може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема одлуке 

уз доказ о плаћеној такси у износу од 600 бодова. Жалба се изјављује ССА ОКС а преко канцеларије 

КСС. Одлука ССА ОКС  је коначна и правоснажна. 

Страна која успе у спору пред КСС-ом и Кошаркашком арбитражом, има право накнаде 

трошкова од стране која је спор изгубила. 

Играч има право наступа за Клуб за који је регистрован и лиценциран и ако је поднео Захтев 

за раскид Уговора, све до правоснажности Одлуке по Захтеву за раскид Уговора. 

 

   ЧЛАН 29. 

 

У случају подношења захтева за раскид уговора валидни су једино уговори и анекси који су 

депоновани КСС најмање 60 дана пре дана подношења захтева. 

Играч не може да трпи штетне последице због чињенице да уговор и анекс није депонован у КСС. 

 

 

Споразумни раскид уговора 
 

ЧЛАН 30. 

 

 Споразумни раскид уговора садржи изјаву о постизању обостраног договора о споразумном 

раскиду уговора на образцу КСС. 

Споразумни раскид уговора сачињава се у три примерка, од којих по један примерак припада 

клубу и играчу, а један примерак се  обавезно депонује у КСС. 

Споразумни раскид Уговора се врши пред овлашћеним лицем, за верификацију Уговора, од 

стране  КСС-а. 



 

 

Депоновање уговора 
 

ЧЛАН 31. 

 

 Верификован оригинални примерак уговора, анекса уговора и раскида уговора између 

играча и клуба мора бити депонован у КСС. 

Приликом депоновања уговора, клуб депонује и сва клупска нормативна акта на чију 

примену уговор упућује. Уколико већ  депоновани клупски акт претрпи измене, клуб је обавезан да 

о измени обавести играча и да од њега има писмену потврду о пријему измењеног акта. 

           Приликом депоновања  уговора и анекса саставља се верификациони лист у којем уговорне 

стране потврђују веродостојност потписа и истоветност свих примерака уговора.  

           Овлашћени представник КСС, верификациони лист оверава својим потписом, задржава један 

примерак уговора, анекса, раскида уговора и верификациони лист и у року од 3(три) дана доставља 

КСС, заједно са примерком овереног документа. 

   

 

 

4. ПРЕЛАСЦИ ИГРАЧА 

 

Прелазни рок 

 

ЧЛАН 32. 

  

     Играч може променити клуб у време прелазног рока.  

     Термине и правила прелазних рокова прописује УО КСС на предлог Потпредседника за 

такмичења КСС-а. 

     Играч може користити само један редовни и један ванредни прелазни рок у току сезоне.          

 

 

Редовни прелазни рок 

 

ЧЛАН 33. 

 

        Редовни прелазни рокови су:  

• април- само клубови летње лиге 

• јесењи прелазни рок - сви клубови без обзира на ранг такмичења и узрастну категорију 

играча. 

• Клубови највишег ранга такмичења (за мушкарце Кошаркашка лига Србије, за жене А 

женска лига) имају право да до 72 сата пре почетка лиге у којој учествују, региструју  

додатна 3 играча-играчице сениоре 

• Клубови учесници регоналних кошаркашких лига (за мушкарце АБА-лига, за жене МЖРКЛ-

међународна женска регионална кошаркашка лига) имају право да до 72 сата пре почетка 

СУПЕР-лиге региструју  играче-играчице сениоре. 

 

 

 

 

 



 

Ванредни прелазни рок 

 

ЧЛАН 34. 

 

Правила ванредног прелазног рока не могу бити у супротности са одредбама овог 

правилника,  нити се њиховом применом могу довести у неравноправан положај клубови који 

учествују у квалификацијама за попуну лига. 

КСС утврђује термине и правила прелазног рока у току такмичарске сезоне (ванредни 

прелазни рок). 

Клуб остварује право на коришћење ванредног прелазног рока након што је клуб одиграо 

прво коло. 

Клубови Прве А мушка и прве А женске лиге – након одиграног првог кола, могу користити 

ванредни прелазни рок и регистровати највише 4 (четири) слободна играча. 

Kлубови који се пласирају у мушку и женску Супер лигу имају право да након дана 

одигравања последње утакмице у Лиги у ванредном прелазном року до 72 сата до почетка Супер 

лиге региструју још 2 (два) слободна играча.  

Клубови сениорских лига (Прва Б мушка лига, Прва мушка лига, Друга мушка лига, Прва Б 

женка и Прва женска лига), након одиграног првог кола до термина које одреди КСС а најкасније до 

29. Децембра текуће такмичарске сезоне могу користити ванредни прелазни рок. 

Клубови Прве Б мушке лиге и Прве мушке лиге у ванредном прелазном року могу 

регистровати највише 3 (три) слободна играча. 

Клубови осталих сениорских лига (Друга мушка, Прва Б женска и Прва женска лига) у 

ванредном прелазном року  могу регистровати  највише 3 (три) слободна играча.  

Ванредни прелазни рок за млађе категорије може бити одређен одлуком Комисије за 

такмичење а најкасније до 29. Децембра текуће такмичарске сезоне. 

 

Поступак код преласка играча 
 

ЧЛАН 35. 

 

 Клуб у који играч жели да пређе  подноси захтев за прелазак, уз документацију предвиђену 

овим правилником. 

Захтев за прелазак мора да буде комплетиран и евидентиран, односно примљен у КСС 

најкасније до 14,00 часова  последњег дана прелазног рока. 

Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање. 

 О благовременим и потпуним захтевима за прелазак у првом степену, одлуку доноси 

првостепени орган КСС-а (члан Комисије за такмичење задужен за регистрациона питања) 

 На првостепену одлуку  КСС-а може се изјавити жалба у року од 8 дана, од дана 

објављивања на  интернет страници КСС уз доказ о плаћеној такси у висини од 600 бодова,  ССА 

ОКС а преко првостепеног органа КСС. Првостепени орган КСС доставља комплетне списе 

предмета Арбитражи, у року од  3 (три) дана.  

За клубове који су поднели захтев за прелазак играча, а који су у претходној сезони имали 

право наступа у пионирској конкуренцији, жалба се подноси у року од 8 дана, од дана објављивања 

на сајту КСС, без плаћања таксе. О жалби одлучује у другом степену Арбитража КСС.  

 Ако у поступку преласка играча дође до техничке грешке, незадовољна страна може 

изјавити приговор у року од 8 дана, од дана објављивања на интернет страници КСС без плаћања 

таксе. 

 Одлука по жалби   је коначна и правоснажна, заинтересоване стране  ће бити обавештене 

путем препоручене поште у року од 8 дана од доношења одлуке. 

Коначне одлуке поводом жалби и свих осталих прелазака у једном прелазном року објављују 

се, на интернет страници КСС.  



 

 

ЧЛАН 36. 

 

 Право преласка из клуба у клуб има играч: 

 1. који нема важећи уговор са клубом и за кога је исплаћено прописано обештећење, 

 2. који је споразумно раскинуо уговор са дотадашњим клубом, 

 3. чији је  уговор са дотадашњим клубом раскинут правоснажном одлуком надлежног 

органа, 

 4. чије уговор са клубом истекао, 

5. за кога клуб није тражио лиценцу за последњу такмичарску сезону, или је због иступања 

из актуелног такмичења у фактичкој немогућности да тражи лиценцу за наредну, а нема 

уговор, 

6. чији се клуб, припојио, фузионисао или поделио – у првом наредном прелазном року 

након што је о промени статуса обавештен секретаријат КСС, 

7. За кога је клуб повукао лиценцу у сениорској конкуренцији, услед лимита годишта, осим 

ако играч са клубом поседује уговор, који је испоштован у целости., 

8. коме није понуђен први професионални уговор од стране клуба. 

 

Играчи који нису завршили Основну школу могу вршити преласке из клуба у клуб, 

искључиво у оквиру свог Региона.  

Играчу млађем од 15 година може се одобрити прелазак из Региона у Регион у 

случају преселења породице. Одлуку о овоме доноси УО КСС на предлог Потпредседника 

КСС за такмичење и Члана Комисије задуженог за регистрације.                                    

За добијање дозволе за прелазак из Региона у Регион потребно је приложити: 

- писмену сагласност родитеља или законског заступника играча 

- потврду о запослењу родитеља као доказ преселења породице због промене посла 

- фотокопију радне књижице родитеља као доказ преселења породице због промене посла 

- потврду о пребивалишту родитеља 

- потврду  о упису у школу коју похађа играч 

 

 

Обештећење 
 

ЧЛАН 37. 

 

 Клуб има право на обештећење, изражено у бодовима,  за играча са којим нема закључен 

уговор а који одлази из клуба пре навршених 18 година, које се израчунава на следећи начин : 

 

   О = К х Г + Р 

 

К - коефицијент који зависи од ранга у којем се такмичила сениорска екипа клуба у претходној 

сезони,  у који играч/играчица прелази: 

 

К = 10  Прва А лига (м) 

 К = 5  Прва Б лига (м), Прва А лига (ж) 

 К = 3  Прва српска лига (м), Прва Б лига (ж) 

 К = 1   Друга српска лига (м), Прва српска лига (ж)  

 К = 0,5   Регионалне лиге и клубови без сениора  

 



Г - број сезона лиценцираних у клубу из којег играч/играчица одлази почев од сезоне у којој 

играч/играчица напуни 11 година  помножен чиниоцем 100 (за играче),  односно чиниоцем 50 (за 

играчице) 

Р - бодови који се добијају по основу наступа за репрезентацију Србије на званичним ФИБА 

такмичењима: 

 

• јуниорски репрезентативац  5.000 јуниорска репрезентативка 2.000 

• кадетски репрезентативац  2.500  кадетска репрезантативка  1.000 

 

Вредност бода пред сваки прелазни рок одређује се одлуком  Управног одбора КСС. 

 

Клуб има право на обештећење за играча који није имао редовне месечне финансијске обавезе 

(месечна плаћања) према клубу по основу одржавања тренинга најмање у последњих 12 месеци у 

односу на дан подношења захтева за пререгстрацију. 

 

Клуб нема право на обештећење за играча који је најмање у последњих 12 месеци имао редовне 

месечне финансијске обавезе (месечна плаћања) према клубу по основу одржавања редовних 

месечних тренинга. Доказ да је играч имао финансијских обавеза према клубу (плаћања) су банчине 

или клупске признанице као основ плаћања. 

 

ЧЛАН 38. 

 

 Обештећење за играче који су наступали у претходној сезони без уговора, који су старији од 

18 година, и којима није понуђен професионални Уговор, се не плаћа.  

 

 

ЧЛАН 39. 

 

           Обештећење за играче старије од 18 година, којима је понуђен први професионални уговор, 

који су одбили да потпишу први професионални уговор, израчунава се на следећи начин:  

 

 

 Категорија играча      Обештећење (у бодовима) 

 

                                                         играчи   играчице                                      

 

Репрезентативац – А селекција   100.000          6.000 

 

Репрезентативац – јуниорски      75.000   3.000 

 

Репрезентативац – кадетски      30.000   1.500 

 

Прва A лига      10.000   2.000 

 

Прва Б лига        5.000   400   

 

Остали клубови     800         0      

 

 

 

 

 



 

Репрезентативац у смислу овог члана је играч који је наступио за одговарајућу репрезентацију на 

званичним ФИБА такмичењима. 

 

КСС и Клубови, који су учествовали у формирању играча, имају право на наплату дела обештећења, 

које се остварује приликом првог преласка играча у домаћи или инострани Клуб из домаћег клуба, 

након потписивања првог професионалног Уговора. 

 

Приликом првог преласка-трансфера играча након првог професионалног уговора, клуб из кога 

играч прелази дужан је у року од 15 дана од дана потписа Уговора у коме је утврђена висина 

обештећења (или Уговор о трансферу или Раскид уговора у коме је утврђено обештећењењ) достави 

КСС-у документ у коме је одређена висина обештећења (копију документа и оригинал на увид).  

 

Клуб за кога је играч потписао први Професионални Уговора, дужан је да исплати део обештећења 

по напред наведеној формули, без обзира колико је Уговора потписао са играчем и без обзира 

колико играч има година када одлази из Клуба. 

 

Клуб који играч напушта у напред наведеном случају, дужан је да део обештећења које прими за 

наведеног играча распореди на следећи начин: 

 

1. КСС-у 2% од обештећења које је Клуб примио за одлазак играча који одлази у домаћи или 

инострани клуб након потписивања првог Професионалног уговора. 

2. Клубовима који су учествовали у развоју играча од 10 до 18-те године, укупно 10% од 

обештећења које је Клуб примио за одлазак играча који одлази у домаћи или инострани клуб 

након потписивања првог Професионалног уговора.  

 

Напред наведени део обештећења распоређује се клубовима који су учествовали у развоју 

играча од 10 до 18-те године, на следећи начин:  

А)  1% обештећења Клубу за који је играч био лиценциран од 10 до 11-те године 

Б)  1% обештећења Клубу за који је играч био лиценциран од 11 до 12-те године 

В)  1% обештећења Клубу за који је играч био лиценциран од 12 до 13-те године 

Г)  1% обештећења Клубу за који је играч био лиценциран од 13 до 14-те године 

Д)  1,5% обештећења Клубу за који је играч био лиценциран од 14 до 15-те године 

Ђ) 1,5% обештећења Клубу за који је играч био лиценциран од 15 до 16-те године 

Е)  1,5% обештећења Клубу за који је играч био лиценциран од 16 до 17-те године 

Ж)  1,5% обештећења Клубу за који је играч био лиценциран од 17 до 18-те године 

 

Уколико је играч био лиценциран за два клуба у једној старосној години, горе наведено 

обештећење се дели сразмерно периоду на који је играч био лиценциран у поменутим 

клубовима. 

 

Распоред обештећења Клубовима врши КСС, након уплате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Агенти  играча 
 

ЧЛАН 40.  

 

Пословима посредовања у преласцима играча из клуба у клуб могу се бавити само Агенти са 

ФИБА лиценцом, Агенти са КСС лиценцом и адвокати регистровани у Адвокатској комори Србије. 

Пословима заступања играча пред органима КСС могу се бавити адвокати Адвокатске 

коморе Србије и агенти са лиценцом ФИБА и Агенти са лиценцом КСС. 

Клуб је обавезан да наведе име агента приликом међународног трансфера играча. Уколико се 

пословима посредовања у преласцима играча баве физичка или правна лица која немају 

одговарајућу лиценцу, КСС неће регистровати играча. 

Посебним Правилником који доноси УО КСС ће се регилисати права и обавеза Агената.  

 

5. НАСТУП ИГРАЧА 
 

ЧЛАН 41. 

 

 Регистрацијом играч одмах стиче право наступа. 

 На званичним утакмицама играч стиче право наступа само ако је лиценциран за одређено 

такмичење. 

Издавање лиценце екипе се врши пред сваку такмичарску сезону на начин како пропише 

КСС.  

 

Право наступа 
 

ЧЛАН 42. 

 

  Клубови Прве А мушке лиге могу лиценцирати највише 15 (петнаест)  играча који су 

старији од 18 година,  и шеснаест (16) играча који су лиценцирани за млађе категорије. 

 Клубови Прве А женске лиге могу лиценцирати највише 15 (петнаест) играчица које су 

старије од 18 година, и шеснаест (16) играчица које су лиценциране за млађе категорије. 

 Право наступа у клубовима Прве А мушке и Прве А женске лиге имају само они 

играчи/играчице, старији од 18 година који имају потписан Професионални уговор, као и играчи и 

играчице млађи од 18 година, а који су лиценцирани за млађе категорије тог клуба . 

 

ЧЛАН 43. 

 

            Клубови Б мушке лиге имају право да лиценцирају 15 (петнаест)  играча старијих од 18 

година, и шеснаест (16) играча који су лиценцирани за млађе категорије. 

 Међу 15 (петнаест) играча сениора може бити лиценцирано – четири (4) играча који у 

години лиценцирања пуне двадесетшест (26) година или су старији. 

 

 

ЧЛАН 44. 

 

 

            Клубови Б женске лиге имају право да лиценцирају 15 играчица старијих од 18 година, плус 

шеснаест (16) играчица које су лиценциране за млађе категорије. 

 Међу 15 играчица сениорки може бити лиценцирано највише – четири (4) играчица који у 

години лиценцирања пуне двадесетшест (26) година или су старије. 

 



ЧЛАН 45. 

 

             Клубови Прве и Друге српске мушке и Прве српске женске лиге имају право да лиценцирају 

15 играча старијих од 18 година (сениора ), плус шеснаест (16) играча лиценцираних за млађе 

категорије.  

Међу 15 играча - играчица сениора може бити лиценцирано највише – четири (4) играча који 

у години лиценцирања пуне двадесетичетири (24) године или су старији. 

 

ЧЛАН 46. 

           Играчи који су регистровани и лиценцирани по основу двојне регистрације или уступања, а 

који су сениори по години рођења (за играче млађих категорија то не важи), приликом лиценцирања 

и наступа на утакмици се третирају као играчи сениори, што значи да улазе у лимитирани број 

играча сениора. 

 

Млади тим  

 

ЧЛАН 47. 

 

Клуб Прве А мушке и Прве А женске лиге може имати другу такмичарску екипу у сениорској 

конкуренцији (у даљем тексту : млади тим) 

Млади тим је једна од млађих узрастних категорија клуба. 

Играчи који наступају за млади тим регистровани су искључиво за матични клуб. 

Старосна граница играча који су лиценцирани за млади тим је 20 година. 

Млади тим се не може спојити и припојити другом клубу. 

Млади тим не може учествовати у Куп такмичењу и такмичењу млађих категорија. 

Млади тим нема право коришћења ванредног прелазног рока у лиги у којој наступа.  

 

 

 

Млади тим се може такмичити искључиво у рангу такмичења који је нижи од ранга 

такмичења сениорског тима који има млади тим а то су: Б мушка лига и нижи рангови мушких 

такмичења, Б женска лига и нижи рангови женских такмичења.  

 

 

 

Право наступа у младим тимовима  
 

ЧЛАН 48. 

 

 

Матични Клуб има право да за млади тим лиценцира петнаест (15)  играча од тога 4 сениора 

до 20 година.    

Играчи који наступају за младе тимове не могу бити регистровани на двојну регистрацију, за 

друге клубове, Нити дати другим Клубовина на уступање. 

 Играчи стичу право наступа у младом тиму искључиво на основу лиценце играча и списка 

лиценцираних играча младог тима. Лиценцирање играча врши се у роковима који важе за све остале 

клубове у одређеном такмичењу. 

Играчи младог тима могу наступати за свој матични клуб у свим категоријама матичног 

клуба  

(кадети, јуниори, сениори) ако су правилно лиценцирани за такмичење. У истом периоду 

играчи могу наступати и за млади тим. 



Млади тимови не могу имати играче регистроване на двојну регистрацију или уступање. 

Играч,  члан клуба, који на почетку сезоне није лиценциран за млади тим, има право 

лиценцирања до завршетка ванредног прелазног рока у лиги у којој млади тим наступа .    

Играчи који у ванредном прелазном року (који важи за сениорску екипу) дођу у клуб (до 

29.12.текуће године), а испуњавају услов наступа за млади тим (млађи од 20 година), могу бити 

лиценцирани за наступ у младом тиму у складу са бројем играча који могу остварити ванредни 

прелазни рок у лиги у којој млади тим наступа. 

Играч који је лиценциран за млади тим, а промени клуб у ванредном прелазном року 

(уступање или прелазак), губи право играња за млади тим, даном доношења одлуке надлежног 

органа КСС . 

 

 

Двојна регистрација  
 

ЧЛАН 49.  

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. 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. 

 На пуноважност двојне регистрације нема утицаја евентуални прелазак играча из матичног 

клуба у трећи клуб током ванредног прелазног рока, осим ако играч не прелази у  клуб  истог ранга 

такмичења у којем је и клуб за који играч остварује право наступа на двојну регистрацију. У том 

случају даном лиценцирања за нови клуб престаје важење двојне регистрације. 

            Регистровање играча на двојну регистрацију може се остварити у редовном и ванредном 

прелазном року. Регистровани играчи на двојну регистрацију у ванредном прелазном року 

региструју се у оквиру предвиђеног броја играча у ванредном прелазном року, члан 34 

Регистрационог правилника. 

Право на двојну регистрацију имају само играчи чланови професионалних клубова највишег 

ранга такмичења у Србији (Прве А мушке и Прве А женске лиге). 

 

Уступање играча 
 

ЧЛАН 50. 

 

Клуб Прве А мушке и Прве А женске лиге (матични клуб) може играча који је под уговором, 

уз његову сагласност, уступити другом домаћем клубу, изузимајући клубове регионалних летњих 

лига. У  таквом случају играч има право наступа само за клуб којем је уступљен. 

Клуб на уступање може регистровати највише 2 играча. 

Уступање се односи на сезону која предстоји и оно важи само до краја одговарајуће сезоне. 

Уступање се не може вршити дуже од једне сезоне.  

 Односи клубова регулишу се међусобним споразумом.  

Кршење одредби овог споразума је дисциплински прекршај кажњив по члану 53. 

Дисциплинског правилника КСС. 

Период за који је играч  уступљен, рачуна се у рок уговора са матичним клубом. 

Уступање играча може се остварити у редовном и ванредном  прелазном року. Регистровани играчи 

на уступање у ванредном прелазном року региструју се у оквиру предвиђеног броја играча у 

ванредном прелазном року, члан 34 Регистрационог правилника. 



 

Након истека сезоне за коју је уступљен, играч се аутоматски враћа у матични клуб.  

 Матични клуб је гарант за испуњавање обавеза према играчу, које је преузео клуб којем је 

играч уступљен. Неиспуњавање обавеза матичног клуба или клуба којем је играч уступљен, према 

играчу, представља основ за раскид уговора. 

Уступљени играч је дужан да у писменој форми обавести матични клуб и КСС најкасније 15 

дана по неизмиреним обавезама из уговора о уступању.     

Матични клуб је дужан да у року до 60 дана од доспеле обавезе исплати играчу доспелу 

обавезу у целости. 

 

 

Право наступа играча млађих категорија    
 

ЧЛАН 51. 

 

Уколико играч млађих категорија промени клуб у ванредном прелазном року, до 29.12. 

текуће године, право наступа за нови клуб у такмичењу млађих категорија стиче датумом преласка. 

             Уколико играч млађих категорија промени клуб у ванредном прелазном року након 29.12 

текуће године стиче право наступа за млађе категорије у следећој такмичарској сезони. 

 

 

Право наступа у јуниорима, кадетима и пионирима 

 
ЧЛАН 52.  

 
Тимови имају право да лиценцирају : 

• У јуниорској селекцији 16 ( шеснаест ) играча јуниора и  4 ( четири ) играча млађих 

узрасних категорија – кадета и пионира 

• У кадетској селекцији 16 ( шеснаест ) играча кадета и 4 ( четири ) играча млађих 

узрасних категорија - пионира 

• У пионирској селекцији 20 ( двадесет )  играча пионира. 

• У категорији млађих пионира 25 (двадесетпет) играча  

 

             Уколико регистровани играч млађих категорија након 16. рођендана наступи за 

репрезентацију друге државе у млађим селекцијама, губи право наступа за матични клуб. 

 

 

Право наступа у Куп такмичењу 
 

ЧЛАН 53. 

 

 Право наступа на утакмицама Купа Србије остварује се на основу лиценце играча и потврде 

о обављеном лекарском прегледу. На утакмицама Купа могу наступати сви лиценцирани играчи 

клуба, без обзира на лимите годишта у лигама у којима клубови играју. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Право наступа у квалификацијама за попуну лига 

 

ЧЛАН 54. 

 

 На квалификационим утакмицама за попуну лига могу наступати само играчи који су за исти 

клуб имали право наступа у претходном одговарајућем такмичењу нижег ранга, уколико се 

квалификације играју до почетка првог  редовног прелазног рока .  

 

Право наступа на пријатељским утакмицама 
 

ЧЛАН 55. 

 

 Играч може наступити за други клуб на пријатељским утакмицама само уз писмено 

одобрење клуба за који је регистрован. 

 У случају да прекрши одредбу из претходног става играч и други клуб чине дисциплински 

прекршај. 

 

6.МЕЂУНАРОДНИ ПРЕЛАСЦИ ИГРАЧА 
 

 

Дозвола за међународни прелазак у иностранство 
 

ЧЛАН 56. 

 

 Дозвола за међународни прелазак (Letter of Clearance) се издаје на основу захтева националне 

федерације клуба у који играч жели да пређе, за играче који су навршили 18 година, који немају 

важећи уговор са клубом регистрованим у КСС , уз уплату таксе од 100 еура на рачун КСС,у року од 

7 ( седам) дана, сходно ФИБА прописа о међународним преласцима играча. 

Једном издат  ЛОЦ, не може се укинути ( Правила ФИБА). 

 

ЧЛАН 57. 

 

              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. 

 

ЧЛАН 58. 

 

Одлуку, односно сагласност о давању дозволе за међународни прелазак у иностранство, 

доноси Генерални Секретар КСС  у складу са прописима ФИБА о међународним преласцима играча.  

 

ЧЛАН 59. 

 

                Играч је обавезан да у сваки уговор са иностраним клубом унесе одредбу да је обавезан да 

на позив селектора безусловно приступи припремама и наступа за репрезентацију Србије на свим  

званичним ФИБА такмичењима. 

 

 

 



 

 

Дозвола за међународни прелазак из иностранства  
 

ЧЛАН  60. 

  

                 Дозвола за међународни прелазак из иностранства, врши се на основу LOC (Letter of 

Clearance) издатог од федерације којој припада клуб у којем је играч последњи пут наступао. 

 У поступку регистрације играча држављана Србије који се враћају са школовања на колеџима 

или који су у иностранство отишли без LOC-a издатог од стране КСС или ФИБА, поштују се раније 

потписани важећи уговори са клубовима члановима КСС, и у свему се поступа по правилима за домаће 

преласке у складу са одредбама Регистрационог Правилника. 

 

 

Регистрација играча страних држављана 
 

ЧЛАН 61. 

 

Регистрација играча страних држављана врши се на основу LOC-a (Letter of Clearance) издатог од 

друге националне федерације којој припада клуб у којем је играч послењдњи пут наступао или ФИБА 

обрасца који садржи изјаву да играч никада није наступао за клуб који припада земљама које признају 

ФИБА прописе. 

Сви играчи страни држављани који су регистровани за клубове Прве А мушке и Прве А женске 

лиге и, морају бити пријављени код ФИБА на посебном обрасцу и клуб за који су  регистровани дужан је 

да  уплати ФИБА таксу за странце, чиме стичу право на ФИБА лиценцу за стране играче. 

Страним играчима у смислу ФИБА прописа сматрају се сви играчи који немају држављанство 

Србије  (ближе објашњен у члану 63) и за све се плаћа ФИБА такса за странце у складу са А и Б 

лиценцама ФИБА. 

Не поступање по напред наведеним одредбама повлачи дисциплинску одговорност клубова. 

 

ЧЛАН 62. 

 

                Комисија за такмичења КСС ће прихватити захтев за међународни прелазак из 

иностранства за странце млађе од 18 година под условима предвиђеним прописима ФИБА. 

            Страни играч млађи од 18 година нема право наступа у најквалитетнијем степену такмичења 

МК КСС. 

 

ЧЛАН 63. 

 

 Клубови Прве А мушке и Прве А женске лиге имају право да региструју четири играча 

сениора страних држављанина са правом наступа у домаћим такмичењима.  

 

Страним држављанима се сматрају играчи који немају право наступа за Репрезентацију Србије и 

играчи натурализовани после 16. године. Натурализовани играчи после 16. године стичу право да 

наступају као домаћи играчи искључиво након наступања за Репрезентацију Србије. 

 

 

 

 

 

 



7. СТАЛНА СПОРТСКА АРБИТРАЖА 

ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ 
 

 

ЧЛАН 64. 

 
При Олимпијском комитету Србије основана је Стална спортска Арбитража, у складу са 

Законом о спорту Републике Србије и Сатутом Олимпијског комитета Србије. 

ССА ОКС одлучује у другом степену по жалбама на Одлуке о регистрацији Клубова и 

играча и жалбама на одлуке о раскидима Уговора између Клуба и играча. 

ССА ОКС решава у првом степену спорове који настану између чланова ОКС. 

ССА ОКС одлучује у првом степену о споровима између играча и Клубова који немају за 

предмет регистрациону проблематику, већ само финансијске обавезе. 

 

ЧЛАН 65. 

 
Однос КСС и ССА ОКС регулисан је арбитражним Споразумом. 

ССА ОКС одлучује на основу Правилника о Сталној спорској арбитражи Олимпијског 

комитета Србије, Арбитражног споразума између КСС и ССА ОКС, Закона о спорту и Статута 

Олимпијског комитета Србије. 

 

8.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

 ЧЛАН 66. 

 

 Клубом Прве А мушке и Прве А женске лиге, у смислу овог правилника, сматраће се и онај 

клуб који је претходне сезоне испао из Прве А мушке и Прве А женске лиге. 

 

ЧЛАН  67. 

 

Типски, Уговор о професионалном ангажовању играча, Уговор о стипендирању, Уговор о 

аматерском ангажовању играча, Раскид Уговора на заштићеном обрасцу који издаје КСС, саставни 

су део овог Правилника. 

 

ЧЛАН  68. 

 

Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана по објављивању на сајту КСС.  

За све прекршаје учињене у супротности са овим Правилником надлежни су одговарајући 

органи КСС. 

На све преласке и Захтеве за раскид Уговора, који нису окончани до ступања на снагу овог 

Регистрационог Правилника, примењиваће се одредбе Правилника од 4.Јула 2009. Године. 

 

 

                                                                                                       

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КСС  

                Мр Драган Гачић    

                                                               

 


