КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ИЗВОД ИЗ
РЕГИСТРАЦИОНОГ ПРАВИЛНИКА КСС

У циљу што боље припреме за редовни прелазни рок Септембар 2019,
достављам Извод из регистрационог правилника са изменама усвојеним на Скупштини
КСС.
Комплетан пречишћен текст Регистрационог правилника можете наћи на
интернет страницама Кошаркашког савеза Србије.
Сматрам да је довољно времена да се регионални савези припреме и помогну
клубовима са свог РКС а да спремно дочекају прелазни рок.

Члан 32.
Регистрација страних играча врши се под општим условима за регистрацију домаћих
играча, утврђених овим Правилником.
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).







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
конкуренцији у Србији, до „72 САТА пре почетка такмичења“, за највише три играча.

Члан 48.
Међународни прелазак је дозвољен након 18. рођендана играча.
Поступак свих међународних прелазака играча одвија се на Платформи FIBA MAP.
FIBA на основу података унетих на Платформи FIBA MAP, одмах по пријему захтева за
LOC, потражује уплату у износу од CHF 250.- (двестотинепедесет швајцарских франака) на рачун
FIBA, и рок за одговор по захтеву за LOC тече од момента када је овај износ примљен на рачун
FIBA – до тада се сматра да није ни поднет..
Међународни прелазак играча млађих од 18. година није дозвољен, осим у посебним
случајевима када одлуку о дозволи доноси FIBA.
Члан 50.
ФИБА разматра сваки захтев за прелазак играча млађих од 18. година
појединачно, на основу следеће документације:
1) Молба родитеља играча за дозволу преласка;
2) Објашњење родитеља са јасним разлозима за прелазак играча;
3) Сви пасоши малолетног играча;
4) Изјава обавезе наступа за националну репрезентацију матичне земље, коју
потписују играч, оба родитеља, нови клуб и национална федерација којој
припада нови клуб – чиме се обавезују да ће се играч увек одазвати ако буде
позван за учешће у репрезентацији, а да ће га нови клуб увек пустити да се
одазове учешћу у репрезентацији до 18. рођендана играча, уколико то не
ремети његове обавезе према школи;
5) Потврда о упису у адекватну школу за малолетног играча;
6) Писмо Клуба о разлозима за ангажовање малолетног играча.
FIBA задржава право да затражи још неки од докумената на основу којег би донели
адекватну одлуку.
Сва документа се, у оригиналу и преводу на енглески или француски језик – овереним од
судског тумача, достављају FIBA.
FIBA на основу приложене документације утврђује да ли се ради о међународном
преласку играча млађег од 18. година који је невезан за кошарку или је бављење кошарком
основни разлог преласка.
Пре доношења одлуке у случајевима када је основни разлог бављење кошарком, FIBA
налаже да нови клуб изврши уплату донације у FIBA Фонд солидарности, установљен као подршка
развоју младих играча.

Члан 57.
Национални трансфер, односно прелазак малолетног играча у домаћи клуб изван места
пребивалишта играча није дозвољен, у складу са Законом о спорту, осим ако је прелазак одобрен
од стране КСС, под условима и на начин утврђен овим Правилником.
Комисија за такмичење КСС може одобрити одређени прелазак малолетног играча у клуб
који је изван његовог места пребивалишта уколико прелазак није повезан са бављењем
кошарком, а на основу писане молбе играча уз коју је поднета следећа документација:
- писана изјава оба родитеља, односно старатеља да су сагласна са преласком,
оверена у складу са законом, са разлозима и документима који то потврђују;
- молба новог клуба играча за дозволу преласка са разлозима и условима за даљи
кошаркашки развој играча;
- потврда да је играч уписан у адекватну школу, као услов за даљи педагошки и
академски развој играча;
- копија потврде о промени пребивалишта надлежног органа МУПа, за родитеље,
односно старатеље и малолетног играча;
- копија пријаве запосленог за заснивање радног односа, за родитеље, односно
старатеље;
- друга документација коју затражи Комисија за такмичење.
Комисија за такмичење КСС може у посебним случајевима, на основу писане молбе
малолетног играча, уз коју је приложена одговарајућа документација, одобрити одређени
прелазак малолетног играча који је завршио основну школу у клуб који је изван његовог места
пребивалишта и уколико је прелазак повезан са бављењем кошарком, под следећим условима:
- да нови клуб играча гарантује адекватну академску, школску и/или струковну
обуку која ће играча припремити за даљу каријеру након каријере
професионалног играча,
- да нови клуб играчу обезбеди одговарајуће кошаркашке тренинге који ће
унапредити кошаркашки развоја и/или даљу каријеру играча као професионалног
играча,
- да нови клуб спроводи адекватан програм обуке за младе играче ,
- да се преласком не ремети школовање играча,
- да је играчу обезбеђен адекватан смештај и исхрана,
- да су оба родитеља, односно старатеља сагласна са преласком,
- да је са играчем закључен уговор о стипендирању за спортско усавршавање,
- друга документација коју затражи Комисија за такмичење..
Уколико малолетни играч из става 3. ово члана прелази у клуб чије је седиште од места
пребивалишта играча удаљено толико да није потребна промена места становања и школовања
играча, Комисија за такмичење КСС може одобрити одређени прелазак под следећим условима:
- да нови клуб играчу обезбеди одговарајуће кошаркашке тренинге који ће
унапредити кошаркашки развоја и/или даљу каријеру играча као професионалног
играча,
- да нови клуб спроводи адекватан програм обуке за младе играче ,
- да се преласком не ремети школовање играча,
- да је обезбеђен адекватан превоз играча из места пребивалишта до места
седишта новог клуба и назад;
- да су оба родитеља, односно старатеља сагласна са преласком,
- да је са играчем закључен уговор о стипендирању за спортско усавршавање,
- друга документација коју затражи Комисија за такмичење.
Приликом подношења молбе из ст. 2-4. овог члана плаћа се такса КСС у висини
од 200 бодова, од које 100 бода припада РКС из које играч одлази а 100 бода припада
КСС, и користи се за развој кошарке у МК.
Комисија за такмичење КСС разматра сваку молбу за прелазак малолетног
играча појединачно.
Одлука Комисије за такмичење КСС по поднетој молби малолетног играча објављује се
на интернет страници КСС.
За сваки следећи прелазак играча пре него што напуни 18 година потребна је сагласност
КСС у складу са овим Правилником.
На одлуку Комисије за такмичење КСС којом је одлучено о молби играча из ст.
2-4. овог члана може се од стране лица која имају правни интерес поднети жалба

Управном одбору КСС, у року од 8 дана од дана пријема одлуке, односно од дана
објављивања одлуке на интернет страници КСС, уз доказ о плаћеној такси од 600
бодова.
Комисија за такмичење КСС води евиденцију трансфера, односно прелазака малолетних
играча, како у земљи тако и у иностранству.
Комисија за такмичење КСС и Генерални секретар КСС имају право службеног надзора
над испуњеношћу услова из ст. 2-4. овог члана, током целокупног периода у коме је малолетни
играч регистрован за нови клуб у који је прешао, и клуб и играч су дужни да им пруже све
потребне информације.
Уколико се током надзора утврди да је стварни разлог преласка малолетног играча из
става 2. овог члана био бављење кошарком, или да достављене информације из ст. 3. и 4. овог
члана нису биле истините, или да услови из ст. 2-4. овог члана нису испуњени током целокупног
период у коме је малолетни играч регистрован за нови клуб у који је прешао, клуб и играч чине
дисциплински прекршај за који ће им Дисциплински суд КСС изрећи казне:
- клубу: новчана казна од 10000 бодова и забрана регистрације играча од 1 до 3
године;
- играчу: забрана наступа на такмичењима годину дана.
Члан 101
Играч има право наступа на званичним утакмицама само уколико је лиценциран за
одговарајућу екипу, која у складу са овим Правилником и Правилником о такмичењу учествује у
такмичењу.
Играч има право наступа на пријатељским утакмицама за другу спортску организацију –
клуб само уз писмено одобрење спортске организације – клуба за који је регистрован.
У случају да прекрши одредбу из претходног става, играч и други клуб чине дисциплински
прекршај.
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.
Клубови највишег ранга такмичења у женској сениорској конкуренцији имају
право да лиценцирају највише четири (4) 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)
Клубови из ст. 4. и 5. овог члана 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 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).
Члан 105.
Клубови чије екипе учествују у ранговима сениорских такмичења, који су испод највишег
ранга, од играча који су уредно регистровани или уступљени клубу, могу лиценцирати највише:
•
15 (петнаест) играча који су старији од 18. година, и
•
16 (шеснаест) играча млађих од 18. година.
Међу 15 (петнаест) играча старијих од 18. година из става 1. овог члана може
бити лиценцирано највише 4 (четири) играча који у години лиценцирања навршавају
27. године живота закључно са том годином, и старији.

Члан 106.
Играч млађи од 18. година у току једне такмичарске сезоне може бити лиценциран
највише у три старосне категорије клуба за који је играч регистрован.
Играч млађи од 15. година не може бити лиценциран за сениорску екипу клуба за који је
регистрован.
Комисија за такмичење КСС утврђује годишта играча који имају право наступа у
одређеним такмичењима млађих категорија пре почетка сваке такмичарске сезоне .
Клубови имају право да лиценцирају највише 4 (четири) страна играча млађа
од 18. година са правом наступа у такмичењима млађих категорија, укупно у свим
старосним категоријама МК, али не више од 2 (два) у једној 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 користи за развој
кошарке у МК.

