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Београд, 21. август 2017. године

На основу Регистрационог правилника КСС, Управни одбор Кошаркашког савеза Србије донео 
је Одлуку о Септембарском прелазном року 2017.: 

Обавештавају се сви клубови регистровани у КСС:

 Термин СЕПТЕМБАРСКОГ прелазног рока је од 01. 04. 05. СЕПТЕМБАР 2017.
 Вредност бода за обрачун обештећења је 120,00 динара.
 Право да користе прелазни рок имају сви играчи без обзира на годиште и 

ранг такмичења.
 ПРЕЛАЗНИ РОК МОГУ ДА КОРИСТЕ ИСКЉУЧИВО КЛУБОВИ КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ

СВЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕДХОДНОГ ПЕРИОДА (ЕВИДЕНЦИЈА 
ДУГОВАЊА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА НАЛАЗИ СЕ У БАЗИ КСС).

КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ РЕГИОНАЛНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА КСС. 

УПУТСТВО КЛУБОВИМА
ЗА РЕДОВНИ СЕПТЕМБАРСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2017. ГОДИНЕ

За ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети следећу документацију:

1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча, ЗА МК 
ИГРАЧА ПОТПИС ОБА РОДИТЕЉА,  и оверена од стране клуба,

2. Фотографија, залепљена на обрасцу Приступнице.

3. Један од следећих докумената:
 Споразумни раскид Уговора или
 Одлука надлежног органа о раскиду Уговора
 Примерак Уговора који је истекао
 За играче МК доказ да је подмирено обештећење / приликом одређивања 

обештећења за прелазак, ранг клуба у који играч прелази одређује се на основу 
чл.39 Регистрационог правилника

 Доказ да клуб није за играча тражио лиценцу за последњу такмичарску сезону

За играче који долазе из иностранства, КСС ће након достављања документације за 
прелазак  покренути процедуру добијања LOC (за сениорске играче) или одлуку FIBA уколико 
се ради о малолетним играчима. За међународни прелазак уз наведену документацију 
потребна је и КОПИЈА ПАСОША играча.
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Двојна регистрација, члан 49. Регистрационог правилника КСС: - ИЗВОД

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 је члан 
клуба Прве мушке лиге Србије или Прве женске лиге Србије као и играч до година у којој пуни 
18 година (закључно са том годином) уколико је члан клуба Друге мушке лиге Србије и 
уколико добије сагласност матичног клуба. 
Клуб на двојну регистрацију може регистровати највише два играча. Матични клуб који је члан
Прве мушке лиге Србије или Прве женске лиге Србије може дати највише 2 (два) играча на 
двојну регистрацију. Матични клуб који је члан Друге мушке лиге Србије може дати највише 2 
(два) играча на двојну регистрацију. 

Клубови Прве мушке лиге Србије који не наступају у првом делу такмичења Прве мушке
лиге Србије могу дати највише 2 (два) играча на двојну регистрацију клубовима Прве мушке 
лиге Србије који наступају у првом делу такмичења или клубовима нижег ранга такмичења. 
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. 

Играч који је регистрован на двојну регистрацију за клуб Прве мушке лиге Србије нема 
право наступа за матични клуб у КУП такмичењу. 
Играч који је регистрован на двојну регистрацију за клуб Прве мушке лиге Србије, уколико се 
клуб за који је регистрован на двојну лиценцу пласира у СУПЕР лигу, тај играч има право 
наступа само за тај клуб. 

Играч члан клуба Прве мушке лиге Србије или Прве женске лиге Србије којима је 
одобрен наступ на двојну регистрацију морају имати професионални или стипендијски уговор 
са матичним клубом. 
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

За ДВОЈНУ РЕГИСТРАЦИЈУ играча/рођени 1997. године и млађи/  ( 1 МЛС ) 
играчи/рођени 1999. године и млађи ( 2 МЛС ), 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 http://www.rikss.info/ и сви потребни обрасци на 
интернет страници www.kss.rs / www.takmicenja.kss.rs. Сва документа се подносе у 
оригиналу. 

Уступање играча, члан 50. Регистрационог правилника КСС:

 

http://www.takmicenja.kss.rs/
http://www.kss.rs/
http://www.rikss.info/
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За уступање играча (рођени 1997. године и млађи) потребно је поднети следећу 
документацију:

-  Приступница, 
-  Фотографија не старија од 6 месеци, 
-  Копија важећег уговора са матичним клубом,
-  Споразум о уступању потписан од стране оба клуба и играча. 

Клуб на уступање може регистровати највише 2 играча. Клуб на уступање може дати 
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. Након истека сезоне за коју је уступљен, играч се аутоматски враћа у матични 
клуб.

ОДЛУКЕ О ПРЕЛАСЦИМА у СЕПТЕМБАРСКОМ прелазном року 2017.:

 Првостепене одлуке о поднетим захтевима биће објављене на интернет страници КСС, 
www.takmicenja.kss.rs. 

 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.

 Све СПОРНЕ одлуке биће дефинисане до доношења коначних одлука о поднетим 
захтевима у септембарском прелазном року. 

 Уколико се након НЕ ОДОБРЕНИХ коначних одлука у септембарском прелазном року 
стекну услови да играч изврши прелазак (регулисано обештећење, истекао уговор и 
слично) клуб мора поново поднети комплетну документацију у неком од наредних 
прелазних рокова.

ВАЖНЕ ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ: 

 

http://www.takmicenja.kss.rs/
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 Сви играчи МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 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;

 Клубови највишег ранга такмичења (Прве мушке лиге и Прве женске лиге Србије) имају 
право да до 72 сата пре почетка лиге у којој учествују региструју додатна 3 
играча/играчице;

 Клубови који имају инострана дуговања из претходног периода неће моћи да врше 
међународне преласке као и преласке играча странаца унутар КСС;

 Сви клубови који не измире дуговања према КСС, РКС, ССА ОКС и такмичењу 
неће моћи да користе прелазни рок јер ће електронска база онемогућити 
регистрацију играча;

 Некомплетна документација (без слике, печата клуба у који играч прелази, 
потписа и слично) НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНА ОД СТРАНЕ РЕГИОНАЛНИХ 
КАНЦЕЛАРИЈА !

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗАДУЖЕН ЗА РЕГИСТРАЦИЈЕ

 


