
ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРАЦИОНОГ ПРАВИЛНИКА 

 

ДВОЈНА РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА  

 
Члан 34. 

Играч регистрован за клуб највишег ранга такмичења до године у којој навршава 20. година 
и закључно са том годином, може бити регистрован на двојну регистрацију за други клуб ниже лиге, 

на основу Сагласности за наступ играча на двојну регистрацију, коју потписује матични клуб 

регистрације играч, играч и клуб за који ће имати право наступа на двојну регистрацију. 
Играч који жели да користи право на двојну регистрацију мора имати потписан и регистрован 

одговарајући уговор у Регистру уговора КСС са матичним клубом. 

Право на двојну регистрацију може користити и играч регистрован за клуб Друге мушке лиге 

до године у којој навршава 18. година и закључно са том годином – без обзира да ли има 

одговарајући уговор или не, у нижем степену такмичења. 

На пуноважност регистрације из става 1. овог члана играча 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 се такмичи и клуб за који је регистрован на двојну 

регистрацију. У том случају даном регистрације преласка играча престаје да важи дата Сагласност 

за наступ играча на двојну регистрацију. 
Клуб 1МЛС и 1ЖЛС или члан Друге мушке лиге може дати Сагласност за наступ на двојну 

регистрацију за највише 2 (два) регистрована играча.  

Дата Сагласност за наступ играча на двојну регистрацију не може се повући у току 

такмичарске сезоне. 
Играч има право наступа само за сениорску екипу клуба за коју је регистрован на двојну 

регистрацију. 

Регистрација играча на двојну регистрацију може се остварити у редовном и ванредном 
прелазном року. 

 

Члан 110. 

Клуб може лиценцирати највише два играча на двојну регистрацију. 

Двојна регистрација важи само до краја такмичења за које је дато право наступа играча од 

стране матичног клуба. 

Играч има право наступа за матични клуб у свакој такмичарској екипи клуба , под општим 

условима, и у Куп такмичењу . 
Играчи регистровани за клуб на двојну регистрацију имају право наступа само за сениорску 

екипу тог клуба и рачунају се у лимит броја играча старијих од 18. година. 

Клубови који учествују у највишем рагу такмичења у мушкој конкуренцији, а који наступају 
у првом делу највишег ранга такмичења у Србији у мушкој конкуренцији, задржавају право да 2 

(два) играча регистрована на двојну регистрацију од клубова који учествују у регионалној лиги 
остану лиценцирани за њих на утакмицама Купа Србије и утакмицама Супер-лиге, , а не за матични 

клуб. 

 


