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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГИСТРАЦИОНОГ ПРАВИЛНИКА КСС 
 

Члaн 32. 
 

Регистрација играча страних држављана врши се под општим условима за 
регистрацију играча. 

Клубови највишег ранга такмичења у мушкој и женској сениорској конкуренцији имају 
право да региструју највише четири (4) страна играча сениора са правом наступа у домаћем 
такмичењу.  

Клубови имају право да региструју и највише четири (4) страна играча, млађих од 18. 
година, са правом наступа у такмичењу млађих категорија, укупно у свим старосним 
категоријама МК, али не више од два (2) у једној категорији. 

Под страним играчем из ст. 2. и 3. овог члана сматрају се играчи страни држављани и 
играчи који немају право наступа за кошаркашку Репрезентацију Србије. 

Страни играч који напуни 18 година, закључно са даном када наврши 18 година, 
губи право наступа на свим такмичењима, млађих категорија и сениора, осим права 
наступа у највишем рангу такмичења (1.МЛС и 1.ЖЛС).    
 
5. ПРЕЛАСЦИ ИГРАЧА 
5.1. Прелазни рок 

 
Члан 40. 

 
Играч може променити клуб у време прелазног рока, који може бити редовни и 

ванредни. 
Термине прелазног рока утврђује Управни одбор КСС на предлог Комисије за 

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

сезоне.  
Коришћење прелазног рока је обавезно за прелазак, двојну регистрацију и уступање 

играча. 
Захтев за регистрацију поднет у оквиру прелазног рока може се у оквиру тог рока и 

повући. Уколико га повуче клуб, играч је слободан. Уколико играч изјави да повлачи свој 
потпис на приступници, његова изјава има дејство само ако се са њом писмено сагласи клуб 
у који прелази. 

Управни одбор КСС може да пропише таксу за захтев за прелазак играча у 
редовном и ванредним прелазном року. 

 
Члан 41. 

 
Редовни прелазни рокови су : 

• АПРИЛСКИ прелазни рок - за клубове Треће мушке регионалне лиге  - 3.МРЛ и Друге 
женске регионалне лиге - 2.ЖРЛ (летње лиге); 

• ПРЕЛИМИНАРНИ прелазни рок - за све клубове, без обзира на узрастну категорију 
играча, уз плаћање посебне таксе чију висину утврђује Управни одбор КСС;  

• СЕПТЕМБАРСКИ прелазни рок - за све клубове, без обзира на узрастну категорију 
играча; 

• РЕГИОНАЛНИ прелазни рок - за клубове учеснике регионалних лига у мушкој 
конкуренцији (АБА ЛИГА) до „72 САТА пре почетка Супер-лиге или другог степена  
такмичења у Србији“; 

• ДОДАТНИ РЕДОВНИ прелазни рок - за клубове највишег ранга такмичења у мушкој и 
женској конкуренцији у Србији, до „72 САТА пре почетка такмичења“. 
 
 
 
 



 
 

Члан 42. 
 

Управни одбор КСС може утврдити један или више ванредних прелазних рокова у 
току такмичарске сезоне, у складу са овим Правилником. 

Ванредни прелазни рокови су : 
• ВАНРЕДНИ прелазни рок - за све клубове који се такмиче у сениорским лигама, уз 

ограничења броја играча према рангу такмичења у којем учествују;  
• ДОДАТНИ ВАНРЕДНИ прелазни рок - за клубове највишег ранга такмичења у мушкој и 

женској конкуренцији који се пласирају у Супер-лигу или други степен такмичења у 
Србији -  до „72 САТА“; 

• ВАНРЕДНИ МК прелазни рок - за играче млађих категорија - само под посебним 
околностима и по Одлуци УО КСС на предлог Комисије за такмичење 

• Управни одбор КСС утврђује правила ванредног прелазног рока на основу два 
критеријума: 

- ранга такмичења клуба који подноси захтев за прелазак играча,  
- старосне категорије играча за који клуб подноси захтев за прелазак. 

 
Члан 43. 

 
Клубови највишег ранга такмичења у мушкој конкуренцији у Србији након одигране 

утакмице Првог кола могу регистровати највише 4 (четири) играча у ванредном прелазном 
року. 

 
Члан 44. 

 
Клубови највишег ранга такмичења у женској конкуренцији у Србији након одигране 

утакмице Првог кола могу регистровати највише 4 (четири) играчице у ванредном прелазном 
року. 

Ванредни прелазни рок из става 1. овог члана завршава се најкасније до 29. 
децембра текуће такмичарске сезоне. 

Клубови највишег ранга такмичења у женској конкуренцији у Србији који се пласирају 
у други степен такмичења у Србији, након одигравања последње утакмице редовног дела 
такмичења, могу регистровати највише две додатна (2) играчице у року од 72 сата пре 
почетка Супер-лиге или другог степена такмичења - ДОДАТНИ ВАНРЕДНИ прелазни рок. 

 
Члан 45. 

 
Клубови сениорских рангова такмичења у мушкој и женској конкуренцији испод 

највишег ранга, након одигране утакмице првог кола могу регистровати највише три (3) 
играча. У овим ранговима такмичења забрањени су преласци играча у истом рангу 
такмичења у ванредном прелазном року без сагласности претходног клуба за прелазак 
играча .  

Ванредни прелазни рок за рангове такмичења испод највишег, завршава се по одлуци 
Управног одбора КСС, а најкасније до 29. децембра текуће такмичарске сезоне. 

 
Члан 104. 

 
Клубови чије екипе учествују у највишем рангу такмичења у женској конкуренцији, од 

играчица који су уредно регистроване или уступљене клубу, могу лиценцирати највише: 
• 15 (петнаест)  играчица старијих од 18. година, и  
• 16 (шеснаест) играчица млађих од 18. година. 

Међу 15 (петнаест) играчица старијих од 18. година из става 1. овог члана 
може бити лиценцирано највише 4 (четири) играчица које у години 
лиценцирања навршавају 27. година живота закључно са том годином. 
 



 
 

Играчице старије од 18. година из става 1. овог члана морају имати уговор о 
аматерском ангажовању или уговор о професионалном ангажовању играча - уговор о раду, 
који је регистрован у Регистру уговора играча КСС, најкасније на дан лиценцирања екипе. 

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. 

  
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КСС 
 
Драган Гачић 

 
 

 
 

 

 

 
 


