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ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НАСТУПА И ЛИЦЕНЦИРАЊА У СЕЗОНИ 2021/2022 
 
 На основу Регистрационог правилника КСС у такмичењима сениорских лига КСС 
2022/2023 (1.МЛС, 1.ЖЛС, 2.МЛС, 2.ЖЛС, 1.МРЛ, 2.МРЛ, 1.ЖРЛ) ограничена су права наступа 
играча/играчица, сениора/сениорки који/е имају право наступа и који могу бити лиценцирани, 
у погледу броја и годишта, на следећи начин: 
 
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС  
 Клуб 1.МЛС има право да лиценцира ПЕТНАЕСТ (15) играча који су старији од 18 година 
(у сезони 2022/2023 рођени 2004.год. и старији), и ШЕСНАЕСТ (16) играча који су 
лиценцирани за млађе категорије (у сезони 2022/2023 рођени 2005.год. и млађи). 
 Право наступа у клубу 1.МЛС имају само они играчи, старији од 18 година, који морају 
да имају потписан уговор о професионалном ангажовању играча - уговор о раду, који је 
регистрован у Регистру уговора играча КСС, најкасније на дан лиценцирања екипе, као и 
играчи млађи од 18 година, који су лиценцирани за млађе категорије клуба и који морају да 
имају уговор о стипендирању који је регистрован у Регистру уговора играча КСС, најкасније на 
дан лиценцирања екипе. 

Играчи старији од 18 година који су уступљени, морају имати потписан уговор о 
уступању, који је регистрован у Регистру уговора играча  КСС, најкасније на дан лиценцирања 
екипе. 
 Клубови највишег ранга такмичења у мушкој сениорској конкуренцији имају право да 
лиценцирају највише четири (4) страна играча сениора који су регистровани за клуб, са правом 
наступа у домаћем такмичењу. - Регистрациони Правилник КСС, члан 101. 
 
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.ЖЛС 
 Клуб 1.ЖЛС има право да лиценцира ПЕТНАЕСТ (15) играчица којe су старије од 18 
година (у сезони 2022/2023 рођене 2004.год. и старије), и ШЕСНАЕСТ (16) играчица којe 
су лиценциране за млађе категорије (у сезони 2022/2023 рођене 2005.г. и млађе), осим  
играчица узрасне категорије У15 ПИОНИРКЕ, (сходно члану 106 став 2 Регистрационог 
Правилника КСС). 
 Право наступа у клубу 1.ЖЛС имају само оне играчице, старије од 18 година, које имају 
потписан уговор о професионалном ангажовању играча - уговор о раду или Аматерски уговор, 
као и играчице млађе од 18 година, које су лиценциране за млађе категорије клуба и који 
морају да имају уговор о стипендирању који је регистрован у Регистру уговора играча КСС, 
најкасније на дан лиценцирања екипе. 

Међу ПЕТНАЕСТ (15) играчица сениорки може бити лиценцирано највише ЧЕТИРИ (4) 
играчице које у години лиценцирања пуне ДВАДЕСЕТСЕДАМ (27) година (у сезони 
2022/2023 рођене 1995.г и старије). 

Клубови највишег ранга такмичења у женској сениорској конкуренцији имају право да 
лиценцирају највише четири (4) стране играчице сениорке које су регистроване за клуб, 
са правом наступа у домаћем такмичењу, од којих прву и другу могу да региструју без 
ограничења, трећу уз плаћање таксе КСС у висини од 2000 бодова и четврту уз 
плаћање таксе КСС у висини од 3000 бодова, која се користи за развој женске кошарке, с 
тим да на једној утакмици може да наступи највише три (стране играчице) – Регистрациони 
Правилник КСС, члан 101. 

Под страним играчем из става 1. овог члана сматра се играч страни држављанин и 
играч који наступа за страну кошаркашку репрезентацију (нема право наступа за кошаркашку 
репрезентацију Србије). – Регистрациони Правилник КСС, члан 32. 

Клубови 1.МЛС и 1.ЖЛС имају право да лиценцирају и највише четири (4) страна играча 
млађих од 18 година, који су регистровани за клуб, са правом наступа у такмичењу млађих 
категорија (МК), укупно у свим старосним категоријама МК, али не више од два (2) у једној 
старосној категорији, од којих првог и другог без ограничења, трећег уз плаћање таксе КСС у 
висини од 2000 бодова и четвртог уз плаћање таксе КСС у висини од 3000 бодова, која се 
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користи за развој кошарке у МК.  
Страни играч који напуни 18 година, закључно са даном када наврши 18 година, губи 

право наступа на свим домаћим такмичењима МК и сениора, осим права наступа у највишем 
рангу такмичења (1.МЛС и 1.ЖЛС). - Регистрациони Правилник КСС, члан 101. 
 
ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС  
 Клуб 2.МЛС има право да лиценцира ПЕТНАЕСТ (15) играча који су старији од 18 година 
(у сезони 2022/2023 рођени 2004.год. и старији), ШЕСНАЕСТ (16) играча који су 
лиценцирани за млађе категорије (у сезони 2022/2023 рођени 2005.год. и млађи), осим 
У15 ПИОНИРИ и 3 (три) играча који у години лиценцирања пуне 18 година (у сезони 
2022/2023 рођени 2004.год.). 
 Међу ПЕТНАЕСТ (15) играча сениора може бити лиценцирано највише ШЕСТ (6) играча 
који у години лиценцирања пуне ДВАДЕСЕТСЕДАМ (27) година (у сезони 2022/2023 рођени 
1995.год. и старији), са правом наступа на утакмици за највише 4 (четири) играча. 

Играчи старији од 18. година који су уступљени, морају имати потписан уговор о 
уступању, који је регистрован у Регистру уговора играча  КСС, најкасније на дан лиценцирања 
екипе. 

 
ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.ЖЛС  
 Клуб 2.ЖЛС има право да лиценцира ПЕТНАЕСТ (15) играчица које су старије од 18 
година (у сезони 2022/2023 рођене 2004.год. и старије), и ШЕСНАЕСТ (16) играчица које 
су лиценциране за млађе категорије (у сезони 2022/2023 рођене 2005.год. и млађе), 
осим У15 ПИОНИРКЕ, (сходно члану 106 став 2 Регистрационог Правилника КСС). 

Међу ПЕТНАЕСТ (15) играчица сениорки може бити лиценцирано највише ЧЕТИРИ (4) 
играчица које у години лиценцирања пуне ДВАДЕСЕТСЕДАМ (27) година (у сезони 
2022/2023 рођене 1995.год. и старије). 

Играчице старије од 18 година које су уступљене, морају имати потписан уговор о 
уступању, који је регистрован у Регистру уговора играча КСС, најкасније на дан лиценцирања 
екипе. 

 
ПРВА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА - 1.МРЛ   
 Клуб 1.МРЛ има право да лиценцира ПЕТНАЕСТ (15) играча који су старији од 18 година 
(у сезони 2022/2023 рођени 2004.год. и старији), ШЕСНАЕСТ (16) играча који су 
лиценцирани за млађе категорије (у сезони 2022/2023 рођени 2005.год. и млађи), осим 
У15 ПИОНИРИ и 3 (три) играча који у години лиценцирања пуне 18 година (у сезони 
2022/2023 рођени 2004.год.). 

Међу ПЕТНАЕСТ (15) играча сениора може бити лиценцирано највише ЧЕТИРИ (4) 
играчица које у години лиценцирања пуне ТРИДЕСЕТ (30) година (у сезони 2022/2023 
рођени 1992.год. и старији). 

 
ПРВА ЖЕНСКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА - 1.ЖРЛ   
 Клуб 1.ЖРЛ има право да лиценцира ПЕТНАЕСТ (15) играчица које су старије од 18 
година (у сезони 2022/2023 рођене 2004.год. и старије), и ШЕСНАЕСТ (16) играчица које 
су лиценциране за млађе категорије (у сезони 2022/2023 рођене 2005.год. и млађе, 
осим У15 ПИОНИРКЕ). 

Међу ПЕТНАЕСТ (15) играчица сениорки може бити лиценцирано највише ЧЕТИРИ (4) 
играчица које у години лиценцирања пуне ДВАДЕСЕТСЕДАМ (27) година (у сезони 
2022/2023 рођене 1995.г и старије). 

 
ДРУГА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА - 2.МРЛ  
 Клуб 2.МРЛ има право да лиценцира ПЕТНАЕСТ (15) играча који су старији од 18 година 
(у сезони 2022/2023 рођени 2004.год. и старији), ШЕСНАЕСТ (16) играча који су 
лиценцирани за млађе категорије (у сезони 2022/2023 рођени 2005.год. и млађи), осим 
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У15 ПИОНИРИ и 3 (три) играча који у години лиценцирања пуне 18 година (у сезони 
2022/2023 рођени 2004.год.). 

Међу ПЕТНАЕСТ (15) играча сениора може бити лиценцирано највише ЧЕТИРИ (4) 
играчица које у години лиценцирања пуне ТРИДЕСЕТ (30) година (у сезони 2022/2023 
рођени 1992.год. и старији). 
 
ДВОЈНА РЕГИСТРАЦИЈА 

Клуб Прве мушке лиге Србије, Прве женске лиге Србије, Друге мушке лиге Србије, Друге 
женске лиге Србије и Прве мушке регионалне лиге може дати Сагласност за наступ на двојну 
регистрацију најавише 4 (четири) регистрована играча. 
 Клуб 2.MЛС, 2.ЖЛС, 1.МРЛ, 2.МРЛ, 1.ЖРЛ може на ДВОЈНУ регистрацију лиценцирати 
највише два/е играча/играчице до 20 година, који/е у години лиценцирања пуне ДВАДЕСЕТ 
(20) година (у сезони 2022/2023 рођени 2002.год. и млађи). Клубови 2.МЛС, 1.МРЛ, 
2.ЖЛС уколико дају играча на двојну регистрацију, то може бити играч до навршене 
18-те године и МОЖЕ имати стипендијски Уговор. 

Играч / играчица који је лиценциран по основу двојне регистрације, а који је СЕНИОР / 
СЕНИОРКА по години рођења (у сезони 2022/2023 рођени 2002.г., 2003.г. или 2004.г.), 
приликом лиценцирања и наступа на утакмици се третира као играч сениор / сениорка, што 
значи да улази у напред наведени лимитирани број играча сениора / сениорки. 

 
БОЈЕ ЛИЦЕНЦИ У СЕЗОНИ 2022/2023 
 Играч/играчица у сезони 2022/2023 мора имати лиценцу одређене боје према годишту: 

- БЕЛА лиценца важи за СЕНИОРЕ (рођени 2004.г. и старији), и У19 ЈУНИОРИ/У19 
ЈУНИОРКЕ (рођени 2004.г. и старији). 

- БЕЛА лиценца са дијагоналном косом ЦРВЕНОМ ЛИНИЈОМ важи за: 
- СЕНИОРЕ 2.МЛС, 2.ЖЛС, и 1.ЖРЛ који у години лиценцирања пуне 27 

годинa или су старији (рођени 1995.г. и старији), 
-  СЕНИОРЕ 1.МРЛ и 2.МРЛ који у години лиценцирања пуне 30 годинa или 

су старији (рођени 1992.г. и старији), 
- ЦРВЕНА лиценца важи за  ДВОЈНУ регистрацију (рођени 2002.г. и млађи) 
- ПЛАВА лиценца важи за У18 ЈУНИОРИ/У18 ЈУНИОРКЕ (рођени 2005.г.), У17/У16 

КАДЕТИ (рођени 2006. и 2007. г.), и У17/У16 КАДЕТКИЊЕ (рођени 2006. и 2007. 
г.) 

- ЗЕЛЕНА лиценца важи за У15/У14 ПИОНИРЕ (рођени 2008. и 2009. г.), У15/У14 
ПИОНИРКЕ (рођени 2008. и 2009. г.), У13/У12 МЛАЂЕ ПИОНИРЕ (рођени 2010. и 2011. г.), 
У13/У12 МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ (рођени 2010. и 2011. г.) и У11/У10 МИНИБАСКЕТ (рођени 
2012. и млађи). 

 
НАПОМЕНЕ 
 
 Клубови су дужни да за нову сезону 2022/2023 изврше замену лиценци играча због 
промене годишта по категоријама. 
  

Играч млађих категорија наступа за сениорску категорију са лиценцом БОЈЕ која је 
одређена према ГОДИШТУ играча за млађу категорију (Пример: Играч КАДЕТСКОГ узраста има 
ЗЕЛЕНУ лиценцу са којом наступа за кадетску, јуниорску екипу, као и за сениорску екипу).  

 
Играч не може имати две лиценце различите боје. 
 

КOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ПОТПРЕДСЕДНИК ЗА ТАКМИЧЕЊЕ, 
 
ДУШАН ПРОЈОВИЋ, с.р. 


