На основу члана 100. став 1. тач. 5), 7) и 11) Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16) и члана 45.
статута Кошаркашког савеза Србије, Скупштина Кошаркашког савеза Србије на седници одржаној 22.12.2017.
године донела је
РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И СКРАЋЕНИЦЕ:
1) КСС – КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
2) РКС – РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ
3) КТ КСС – КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
4) УО КСС – УПРАВНИ ОДБОР КСС
5) МК – МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ
6) ФИБА – МЕЂУНАРОДНА КОШАРКАШКА ФЕДЕРАЦИЈА
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују: начин и поступак регистровања уговора између спортисте, односно
спортског стручњака и спортске организације и начин утврђивања општих (минималних) услови за закључење
уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације; услови и начин
регистровања спортиста и спортских стручњака за спортску организацију, укључујући и регистровање страних
спортиста и спортских стручњака; статус спортиста и спортских стручњака и преласци спортиста и спортских
стручњака у домаће и иностране спортске организације, укључујући трансфере и уступање спортиста између
спортских организација; услови и поступак за давање сагласности на статусну промену и промену правног
облика спортске организације; друга питања утврђења спортским правилима ФИБЕ за статус и регистровање
учесника у кошаркашком спорту.
Члан 2.
Овај Правилник обавезује сва лица у ингеренцији Кошаркашког савеза Србије (у даљем тексту: КСС).
Члан 3.
Регистри утврђени овим Правилником су базичне евиденције које воде надлежни регистрациони
органи КСС, у складу са законом и овим Правилником.
Регистри утврђени овим Правилником се воде на начелима обавезности, јавности и претпостављене
тачности података.
У Регистре утврђене овим Правилником уписују се физичка и правна лица чији је упис одређен овим
Правилником.
Подаци у регистрима утврђени овим Правилником обрађују се компјутером, применом јединствених
стандарда које утврђује Генерални секретар Савеза.
Члан 4.
Упис у регистре утврђене овим Правилником врши се на основу пријаве (захтева), уз коју се подносе
исправе у оригиналу или препису и по службеној дужности.
Лице које подноси пријаву за упис у одговарајући регистар одговара за тачност наведених података и
веродостојност поднетих исправа.
1. НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
Члан 5.
КСС је, у складу са Законом о спорту и статутом КСС, надлежан за:
1) Регистрацију играча;
2) Преласке играча између клубова;
3) Уговоре, укључујући и престанак уговора, које закључују са клубовима играчи и спортски
стручњаци;

4) Право наступа, односно лиценцирање играча који учествују у такмичењима;
5) Регистрацију и лиценцирање (дозвола за рад) спортских стручњака и других лица која учествују
у такмичењима у републичким лигама;
6) Регистрацију чланова КСС.
7) Регистрацију и лиценцирање спортских посредника.
Регионални кошаркашки савези (РКС), у складу са одлукама надлежних органа КСС, региструју играче
у оквиру РКС и учествују у поступцима везаним за остваривање надлежности КСС из става 1. овог члана, у
складу са овим Правилником.
КСС остварује своје надлежности из става 1. овог члана преко Комисије за такмичење, као
првостепеног органа. На одлуке Комисије за такмичење може се поднети жалба Управном одбору КСС у року
од 8 дана од дана достављања, ако овим Правилником није другачије утврђено.
Пријављивања и регистрације утврђене овим Правилником спроводе се на јединственим обрасцима и у
складу са упутствима које утврђује Комисија за такмичење.
2. РЕГИСТРАЦИЈА ЧЛАНОВА КСС
Члан 6.
Спортске организације (у даљем тексту: клуб) и кошаркашка удружења који су примљени у чланство
КСС постају саставни део КСС и уписује се у Регистар чланова КСС
Регистар чланова КСС има статус Књиге чланова КСС у складу са Законом о спорту.
У Регистар чланова КСС уписују се подаци утврђени Законом о спорту и пратећим подзаконским актом,
као и подаци утврђени овим Правилником.
Подаци у Регистру чланова КСС се обрађују, односно воде као компјутерска база, применом
јединствених стандарда.
Уз Регистар чланова КСС води се Збирка исправа која садржи исправе на основу којих су утврђени
подаци о члану КСС који су уписани у Регистар чланова КСС.
Подаци за Регистар чланова КСС прикупљају се од чланова КСС, из регистара у које су уписане
организације чланови КСС који су јавно доступни и одлука органа и радних тела КСС.
Комисија за такмичење најмање једном годишње проверава тачност података уписаних у Регистар
чланова КСС.
Члан 7.
Заступник КСС се стара о ажурном и тачном вођењу Регистра чланова КСС.
Заступник КСС одређује лице/а у КСС која су овлашћено за унос података у Регистар чланова КСС.
Приликом вођења Регистра чланова КСС и приликом издавања докумената од стране КСС на основу
Регистра чланова КСС, остварује се заштита података о личности и приватности у складу са одредбама Закона
о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.
Овлашћена лица у КСС су обавезна да се старају о томе да подаци о личности уписани у Регистар
чланова КСС не буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико
организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.
Члан 8.
Члан КСС брише се из Регистра чланова по службеној дужности, на основу правноснажне одлуке којом
је престао статус члана КСС, у складу са Законом о спорту и статутом КСС.
Члан 9.
Потврда о подацима из Регистра чланова КСС се издају на писани захтев члана КСС, ОКС и ФИБА, у
складу са законом, уз навођење разлога за који ће се користити.
Подаци из потврде могу се користити само за потребе наведене у захтеву, и то у изворном облику, и
не могу се објављивати и умножавати, нити давати другим лицима.
Потврда из става 1. овог члана издају се у писаној форми и садржи податке из Регистра чланова КСС,
датуму издавања потврде и датуму последњег ажурирања података у Регистру чланова КСС.
КСС чини доступним податке из Регистра чланова КСС министарству надлежном за спорт на његов
захтев, ради остваривања надлежности тог министарства утврђених Законом о спорту.

Члан 10.
Поступак уписа у Регистар чланова КСС започиње подношењем захтева (приступнице) за учлањење од
стране клуба, односно кошаркашког удружења, у складу са Статутом КСС.
Захтев за учлањење, са документацијом којом се доказује испуњеност услова из чл. 21. и 22. Статута
КСС и попуњеним Упитником за чланове КСС који садржи податке који се уписују у Регистар чланова, подноси
се Управном одбору КСС преко Комисије за такмичење КСС, која врши прелиминарну регистрацију
(забележбу) поднетог захтева у Регистар чланова КСС.
Комисија за такмичење КСС о примљеног захтеву за учлањење спортске организације обавештава РКС
на чијој територије се налази седиште организације која је поднела захтев и оставља РКС рок за достављање
мишљења о основаности тог захтева.
Након пријема мишљења РКС или истека рока за достављање мишљења, Комисија за такмичење КСС
разматра поднети захтев и достављену документацију у погледу испуњености законских и статутарних услова
за пријем у чланство и утврђује предлог одлуке Управног одбора.
На одлуку Управног одбора којом се одбија захтев за пријем у чланство КСС може се поднети жалба
Скупштини КСС у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
Одлука Скупштине КСС по жалби је коначна.
Члан 11.
Клуб, односно кошаркашко удружење које је примљено у чланство КСС, Комисија за такмичење
уписује се у Регистар чланова КСС, са датум доношења одлуке Управног одбора о пријема у чланство.
Комисија за такмичење брише из Регистра чланова КСС прелиминарни упис (забележбу) из члана 8.
став 2. овог Правилника, са даном правноснажности одлуке о одбијању захтева за пријем у чланство КСС.
Члан 12.
У Регистар чланова КСС уписује се следећи подаци о члану КСС:
1)
назив организације (пун и скраћени);
2)
седиште организације (општина, улица и број);
3)
матични број
4)
ПИБ број;
5)
текући рачуни;
6)
број телефона;
7)
број факса;
8)
мејл адреса,
9)
интернет презентација (wеб адреса);
10)
упис у надлежни регистар: број и датум решења о упису у надлежни регистар, орган
код кога је извршен упис, број у регистру;
11)
врста организације – спортска организација као спортско удружење, спортска
организација као спортско привредно друштво, друго удружење (кошаркашко
удружење).
12)
чланство у другим удружењима и савезима;
13)
организациона структура;
14)
датум усвајања статута;
15)
лице овлашћено за заступање (име и презиме и функција у организацији);
16)
председник органа управе (име и презиме и датум избора);
17)
грана / област спорта;
18)
број чланова организације - укупан број чланова, број чланова спортиста, број
категорисаних спортиста, број професионалних спортиста, број спортиста аматера
под
уговором; број регистрованих спортиста; број чланова спортских стручњака,
број
спортских
стручњака у радном односу са клубом, број спортских стручњака
ангажованих уговором о
стручном ангажовању, број чланова по категоријама
чланства;
19)
број запослених у организацији – укупан број запослених, број запослених на
неодређено време, број запослених са високом стручном спремом.
20)
датум пријема у чланство КСС;
21)
категорија чланства;
22)
представници у скупштини КСС – број и име и презиме представника;

23)
власници организације: име и презиме и величина удела у власништву;
24)
дисциплинске казне: врста и време трајања;
25)
датум престанка чланства у КСС;
26)
статусне промене;
27)
промене правног облика;
28)
ранг такмичења;
29)
уговори закључени са играчима и спортским стручњацима;
30)
дуговања према КСС и РКС и другим учесницима у систему кошаркашког спорта, из
обавеза насталих у складу са спортским правилима КСС;
31)
напомене.
Уписом у Регистар чланова КСС, клуб, односно кошаркашко удружење добија петоцифрени
евиденциони број. Када су у питању клубови, прве две су број РКС на чијој територији се налази седиште
спортске организације приликом првог уписа, а остале представљају редни број спортске организације на
територији тог РКС.
Комисија за такмичење према утврђеном систему такмичења КСС одобрава и утврђује ранг такмичења
клуба, што се уписује у Регистар КСС.
Клуб даном уписа у Регистар чланова КСС стиче право да учествује у такмичењима у ингеренцији КСС
и да региструје играче.
Члан 13.
Члан КСС је обавезан да о свакој промени података који се воде у Регистру чланова КСС обавести у
року од 8 дана Комисију за такмичење КСС и РКС. Уз обавештење се доставља и копија документа којим се
доказује настала промена података.
Члан КСС је обавезан да на захтев Комисије за такмичење КСС достави у остављеном року податке
који се уписују у Регистру чланова КСС.
Члан 14.
Надлежни орган КСС је обавезан да новопримљени клуб укључи у такмичења, у складу са
Такмичарским правилником КСС, у првој наредној такмичарској сезони, најнижег степена, односно лиге, а
клуб је обавезан да у том такмичењу учествује.
3. ОСНИВАЊЕ КЛУБА ОД СТРАНЕ ДРУГОГ КЛУБА, СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ ОБЛИКА
И ПРОМЕНЕ СЕДИШТА КЛУБА

3.1. Оснивање клуба од стране другог клуба
Члан 15.
Кошаркашки клуб као удружење који се такмичи у националној лиги може, уз претходну сагласност
Управног одбора КСС, основати други кошаркашки клуб као спортско привредно друштво и на њега пренети
права и обавезе у погледу учешћа у одређеном сениорском рангу такмичења и права и обавезе према
играчима, спортским стручњацима и другим уговором ангажованим лицима, у складу са законом и овим
Правилником.
Кошаркашки клуб као спортско привредно друштво солидарно одговара за обавезе кошаркашког клуба
као удружења из става 1. овог члана, настале пре оснивања кошаркашког клуба као спортског привредног
друштва.
Играчи из става 1. овог члана задржавају своје такмичарске лиценце.
Кошаркашки клуб као спортско привредно друштво из става 1. овог члана преузима право наступа
кошаркашког клуба као удружења у одређеном рангу такмичења (лиги), као и права и обавезе према
одређеним спортским и другим ангажованим лицима, од наредне такмичарске сезоне.
Кошаркашки клуб као удружење из става 1. овог члана обавезан је да поднесе пријаву за учешће у
најнижем степену такмичења (лиги), у наредној такмичарској сезони, у складу са Такмичарским правилником
КСС.
Одлука Управног одбора КСС о давању сагласности из става 1. овог члана сматра се одлуком о
пријему спортског привредног друштва у чланство КСС, која производи правно дејство од момента уписа

спортског привредног друштва у надлежни регистар код Агенције за привредне регистре. Сагласност се може
дати уколико спортско привредно друштво испуњава услове за пријем у чланство КСС.

3.2. Статусне промене
Члан 16.
Статусне промене клуба јесу: припајање, спајање, подела и одвајање.
Клуб може да изврши статусну промену у складу са законом и овим Правилником.
У истој статусној промени може да се комбинује припајање, спајање, подела и одвајање.
Клубови који учествују у лигашким кошаркашким такмичењима могу вршити статусне промене ако се
статусном променом не утиче на регуларност такмичења и уз претходну сагласност Управног одбора КСС.
Клуб подноси захтев Управном одбору КСС за давање сагласности за спровођење одређене статусне
промене преко Комисије за такмичење КСС.
Споразум о замени назива између клубова не сматра се статусном променом.
Статусна промена извршена супротно закону је ништава и не производи правно дејство за КСС.
Сваки клуб који учествује у статусној промени сачињава финансијски и ревизорски извештај према
стању на дан доношења одлуке о спајању, припајању, подели и одвајању, у складу с прописима о
рачуноводству и ревизији, и доставља их КСС уз захтев за давање сагласности.
Уз захтев за давање сагласност на планирану статусну промену, клуб/ови подносе припремљена акта
(одлуке и уговоре) за спровођење статусне промене у складу са законом.
Давање сагласности на статусну промену сматра се одлуком о пријему клуба који ново настане након
спроведене статусне промене у чланство КСС, која производи правно дејство од тренутка уписа новог клуба у
надлежни регистар код Агенције за привредне регистре.
На одлуку Управног одбора о недавању сагласности на статусну промену може се поднети жалба
Скупштини КСС у року од 15 дана од дана пријема одлуке.
На подношење захтева за давање сагласности на статусну промену плаћа се такса у висини од 300
бодова, а на подношење жалбе на одлуку Управног одбора о поднетом захтеву плаћа се такса у висини од 600
бодова. Висину вредности бода утврђује Управни одбор КСС.
Члан 17.
Један клуб се може припојити другом клубу на основу уговора о припајању, у складу са законом.
Уписом припајања у надлежни регистар код Агенције за привредне регистре, права и обавезе клуба
који се припаја, прелазе на клуб преузимаоца, а кошаркашки клуб који се припаја брише се из чланства КСС.
Припајање једног кошаркашког клуба другом може се извршити само између две такмичарске сезоне.
Уписом припајања у надлежни регистар код Агенције за привредне регистре имовина припојеника
прелази на клуб припојиоца, а запослени и чланови припојеника постају запослени и чланови припојиоца.
Члан 18.
Два кошаркашка клуба се могу спојити путем оснивања новог клуба (фузија).
Уписом спајања у надлежни регистар код Агенције за привредне регистре, права и обавезе клубова
који се спајају, прелазе на новоосновани кошаркашки клуб, који постаје члан КСС, а клубови који су се
спојили бришу се из чланства КСС.
Уписом новог клуба у надлежни регистар код Агенције за привредне регистре имовина спојених
клубова прелази на нови клуб, а запослени и чланови клубова који су се спојили постају запослени и чланови
новог клуба.
Приликом спајања клубова, право учешћа у систему такмичења КСС утврђује се уговором о спајању
који закључују клубови који се спајају.
Члан 19.
Подела клуба јесте статусна промена којом се клуб дели, у складу са законом, на више клубова, чиме
он престаје.
Одвајање јесте статусна промена којом се од клуба одваја његов део, а клуб остаје да постоји као
правно лице. Одвајањем клуб преноси један или више делова своје имовине на један или више нових
(одвајање оснивањем) или постојећих клубова (одвајање припајањем).
Уписом подељених, односно одвојених (нових) клубова у надлежни регистар код Агенције за

привредне регистре, новонастали клубови постају чланови КСС, а клубу који се подели престаје чланство у
КСС.
У случају поделе или одвајања, за обавезе клуба које су постојале пре уписа поделе, односно
одвајања у Регистар, солидарно одговара сваки учествујући клуб који постоји након уписа поделе, односно
одвајања.
Уговором о разграничењу средстава, права и обавеза (деобни биланс) између клубова насталих
поделом, односно одвајањем може бити утврђено да један од клубова преузима права и обавезе у погледу
учешћа у такмичењу (лиги) у коме је до поделе. односно одвајања учествовао подељени клуб, односно клуб
од које се одвојио нови клуб, као и права и обавезе према играчима и спортским стручњацима под уговором.
Клуб који не преузме права и обавезе учешћа у одређеном такмичењу, укључује се у најнижи ранг
такмичења.

3.3. Промена правног облика клуба
Члан 20.
Клуб као спортско удружење може да промени правни облик у спортско привредно друштво
доношењем одлуке о организовању као друштво са ограниченом одговорношћу и преношењем оснивачких
права на јединицу локалне самоуправе на чијој територији има седиште, уз претходну сагласност те јединице
локалне самоуправе, у складу са Законом о спорту.
Привредно друштво из става 1. овог члана је правни следбеник спортског удружења чијом променом
правног облика је настало, те преузима имовину и сва права и обавезе клуба као спортског удружења из кога
је настало, укључујући и запослене, као и члански статус у КСС.

3.4. Сагласност на уступање, односно преношење уговора
Члан 21.
Клуб који преузима уговорна права и обавезе према одређеним играчима и спортским стручњацима
обавезан је, у свим случајевима из чл. 15 – 20. овог Правилника, да о томе обавести играче, односно спортске
стручњаке у року од 7 дана од дана доношења одговарајуће одлуке (споразума) којом му је уступљен,
односно пренесен уговор на други клуб.
У случајевима одређеним овим Правилником у којима се уговорна права и обавезе преносе на други
клуб (правно лице), играчи под уговором који се не сложе са преношењем уговорних права и обавеза, и који о
томе писмено обавесте клуб преузимаоца најкасније у року од 10 дана од дана пријема обавештења из става
1. овог члана, стичу статус слободног играча, а уговори се сматрају споразумно раскинути.
Сагласност на уступање уговора мора бити дата у форми и на начин прописан овим Правилником за
уступљени уговор.
Сагласност на уступање уговора може бити дата и унапред.

3.5. Промене седишта клуба
Члан 22.
Клубови могу променити своје седиште, у складу са законом.
У случају да се променом седишта клуба мења територијална припадност РКС, права и обавезе према
РКС новог седишта, примењују се од нове такмичарске сезоне.
У случају да се промена седишта клуба догоди у току такмичарске сезоне, а свакако након рока за
пријаву екипа за такмичење, клуб наставља такмичења у РКС којем је територијално припадао до извршене
промене.
У случају да се променом седишта клуба мења територијална припадност РКС, клуб ће бити укључен у
одговарајући сениорски ранг такмичења, уколико за то постоји могућност, на основу одлуке Управног одбора
КСС.

4. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА

4.1. Приступница
Члан 23.
Играч својом вољом бира клуб у којем ће играти, независно од година старости, у складу са законом и
статутом клуба. Своју вољу играч изражава потписивањем типске приступнице.
Изглед и садржај типске приступнице утврђује Управни одбор КСС.
Приступница обавезно садржи изјаву играча да потписивањем приступнице прихвата сва права и
обавезе које произилазе из закона, Статута и других општих аката КСС, спортских правила ФИБА, и да
прихвата у складу са статутом КСС надлежност органа КСС и Сталне спортске Арбитраже ОКС у случају спора.
Образац приступнице објављује се на www.takmicenje.kss.rs/obrasci/
Изјаву о приступању клубу, потписивањем приступнице, за малолетног играча који није навршио 14
година даје малолетни играч уз претходну писану сагласност родитеља, односно старатеља.
Члан 24.
Играч који је потписао приступницу не може да повуче свој потпис на том документу.
Потписана приступница обавезује играча само у прелазном року који следи, односно у оном који је у
току.
Потписана приступница без датума је ништавна.
Играч који у прелазном року потпише приступницу за два и више клубова чини дисциплински
прекршај. Такав играч остаје члан клуба из кога је желео да оствари прелазак, уз забрану права наступа у
наредној такмичарској сезони. Податак о забрани права наступа уноси се у Регистар играча КСС са роком
трајања забране.

4.2. Регистар играча и надлежност за регистрацију
Члан 25.
Сви играчи који су потписали приступницу за клуб, односно који су учлањени или ангажовани у клубу
уписују се у Регистар играча КСС.
Регистрацију играча КСС врши Комисија за такмичење КСС и надлежни регистарски орган РКС, у
складу са овим Правилником.
Надлежни регистарски органи су независни у свом раду и одлучивању и делује у сарадњи с осталим
органима КСС и РКС.
У Регистар играча КСС се уписују следећи подаци: евиденциони број клуба играча, име и презиме
играча, име једног родитеља, датум и место рођења, број личне карте односно пасоша, пол и држављанство,
подаци о уговору са клубом.
На основу уписа у Регистар играча КСС, играч добија евиденциони број.
Евиденциони број играча је десетоцифрени број: првих пет означава евиденциони број спортске
организације – клуба који је поднео захтев, шеста и седма цифра означава годину уписа, а последње три су
редни број уписа играча у тој години за ту спортску организацију – клуб.
Клуб је обавезан да региструје најмање онај број играча који је потребан за учешће у такмичењима у
ингеренцији КСС, у складу са Такмичарским правилником КСС.
Члан 26.
За први упис у Регистар играча КСС надлежан је Регистарски орган РКС, који именује Управни одбор
РКС.

Регистарски орган РКС одлуку о регистрацији доноси на седници, по правилу, у року од 8 дана од дана
пријема потпуног и уредног захтева за регистрацију играча у Регистар играча КСС.
На одлуку о регистрацији играча жалба се подноси Комисији за такмичење КСС, у року од 8 дана од
пријема одлуке без плаћања таксе.
Одлуком по жалби предмет може бити и враћен на поновно одлучивање првостепеном регистарском
органу.
Коначне одлуке о првој регистрацији играча објављују се на www.takmicenje.kss.rs .

Члан 27.
Регистрације које су извршене супротно одредбама овог Правилника могу бити укинуте у року од
годину дана од дана када је регистрација извршена.
Решење о укидању одлуке о упису у Регистар играча може донети, по праву надзора, Комисија за
такмичење КСС, осим ако је о првостепеној одлуци о упису у Регистар играча већ одлучивала по жалби..
Против решења (одлуке) којим се нека коначна одлука о регистрацији укида, допуштена је жалба
Сталном спортском арбитражном суду ОКС (ССА ОКС), у року од 8 дана од дана пријема одлуке, уз доказ о
плаћеној такси у износу од 600 бодова. Жалба се подноси ССА ОКС преко Комисије за такмичење, која се са
комплетним списима предмета доставља у року од 3 (три) дана.
Решење из става 2. овог члана има правно дејство само убудуће.
Члан 28.
За упис прелазака играча у Регистар играча КСС надлежна је Комисија за такмичење КСС.
Захтев за упис преласка играча у Регистар играча КСС, у редовном прелазном року, подноси се преко
Регистарског органа РКС коме клуб територијално припада, који ће извршити прелиминарни упис (забележбу
регистрације) преласка играча, уколико је захтев благовремен и потпун и достављен до последњег дана
прелазног рока.
Након регистрације података из свих захтева за прелазак играча у прелазном року, Регистарски орган
РКС доставља Комисија за такмичење КСС целокупну документацију на основу које је извршен прелиминарни
упис (захтеви за прелазак са пратећом документацијом)
Захтев за упис преласка играча у Регистар играча КСС, у ванредном прелазном року се подноси
директно Комисији за такмичење КСС, у складу са овим Правилником.
Комисија за такмичење врши преглед и контролу свих благовремених и потпуних достављених захтева
за прелазак играча и доноси Одлуку о регистрацији прелазака играча у прелазном року у Регистар играча КСС.
Првостепене одлуке о регистрацији прелазака играча, објављују се најкасније 8 (осам) дана од
последњег дана прелазног рока на www.takmicenje.kss.rs .
На првостепену одлуку Комисије за такмичење може се изјавити жалба у року 8 дана од дана
објављивања на web страници КСС, уз доказ о плаћеној такси КСС у износу од 600 бодова. Жалба се подноси
Сталном спортском арбитражном суду ОКС преко Комисије за такмичење, која се са комплетним списима
предмета доставља у року од 3 (три) дана.
За клубове који су поднели захтев за прелазак играча, а који су у претходној сезони имали право
наступа у пионирској конкуренцији, жалба се подноси у року од 8 дана, од дана објављивања на web страници
КСС, без плаћања таксе.
Ако у поступку преласка играча дође до техничке грешке, незадовољна страна може изјавити
приговор у року од 8 дана, од дана објављивања на web страници КСС, без плаћања таксе.
Одлука је коначна и правноснажна протеком рока за жалбу или доношењем одлуке по жалби.
Коначне Одлуке о регистрацији прелазака играча у прелазном року објављују се на
www.takmicenje.kss.rs .

4.3. Поступак регистрације
Члан 29.
Захтев за прву регистрацију играча у Регистар играча КСС клуб може поднети било кад у току године.
Регистрација осталих играча је могућа само у прелазном року.
Први упис играча се може извршити на дан или након датума када играч напуни седам (7) година.
Прва упис играча врши се у РКС којој територијално припада клуб за који је потписана приступницу у
складу са овим Правилником.
Члан 30.
Приликом првог уписа у Регистар играча КСС, играчу се издаје кошаркашка легитимација КСС, која је
идентификациони документ играча.
Кошаркашка легитимација са предње стране садржи: фотографију, презиме, име, евиденциони број,
јединствени матични број играча, а са задње: листу обављених Лекарских прегледа – датум, мишљење и
потпис и оверу лекара.

Садржај и изглед кошаркашке легитимације утврђује Управни одбор КСС, на предлог Комисије за
такмичење.
Члан 31.
Прва кошаркашка легитимација – ЗЕЛЕНА, важи од датума првог уписа до краја такмичарске сезоне у
години у којој играч пуни 14 (четрнаест) година.
Друга кошаркашка легитимација – ПЛАВА, важи до краја такмичарске сезоне у години у којој играч
пуни 18 (осамнаест) година.
Трајна кошаркашка легитимација – БЕЛА, важи од такмичарске сезоне када играч наврши 18.
(осамнаест) година.
Поред основних, играчу који наступа за клуб по основу двојне регистрације издаје се посебна
кошаркашка легитимација РОЗЕ боје.
Клуб је дужан је да по истеку кошаркашке легитимације, или њене попуњености, а пре почетка
наредне сезоне, обезбеди замену и издавање адекватне кошаркашке легитимације за своје играче.
Издавање, замену и контролу кошаркашких легитимација врши РКС за играче клубова са своје
територије.
Када играч мења клуб, досадашњи клуб је дужан да играчу изда легитимацију ако се она налази у
клубу, а ако то не учини, подлеже дисциплинској одговорности у складу са Дисциплински правилником КСС.
Ако играч у случају из става 7. овог члана не добије легитимацију, онда ће се на захтев клуба за који
се региструје издати дупликат легитимације.
Ако се легитимација изгуби или постане неупотребљива, клуб је дужан да од РКС, односно органа који
је издао легитимацију затражи дупликат легитимације, уз уплату таксе чију висину утврђује Управни одбор
КСС. Дупликат кошаркашке легитимације има исти број као легитимацију коју мења.
Члан 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 губи право наступа на свим такмичењима осим права наступа у
највишем рангу такмичења (1МЛС и 1ЖЛС).
Члан 33.
Све националне федерације имају обавезу да код ФИБА пријаве регистацију играча страних
држављана, лиценцираних за клубове чланове те федерације који у текућој сезони наступају у првом рангу
такмичења, најкасније до 30. новембра текуће године па до завршетка сезоне.
Пријава за регистрацију страних играча врши се на посебном обрасцу, који се доставља ФИБА уз:
 Фотокопију пасоша играча
 Letter of Clearance, Одлуку ФИБА или Изјаву матичне федерације да у матичној земљи никада није био
регистрован за стране играче, млађе од 18. година
Клубови за који су регистровани дужни су да плате ФИБА таксу, чиме стичу право на ФИБА лиценцу за
стране играче.
Уплата таксе се врши у динарима по пријему рачун од КСС, са копијом девизног рачуна од ФИБА.
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 35.
Клубови који не наступају у првом делу највишег ранга такмичења у Србији у мушкој конкуренцији
због учешћа у међународном регионалном такмичењу,
могу дати Сагласности за наступ на двојну
регистрацију за највише 2 (два) играча другом клубу који наступа у првом делу највишег ранга такмичења у
Србији у мушкој конкуренцији.
У случају из става 1. овог члана, играч који је регистрован за наступ на двојну регистрацију, на
утакмицама Купа Србије и утакмицама Супер-лиге, има право наступа само за тај клуб који наступа у првом
делу највишег ранга такмичења у Србији у мушкој конкуренцији, ако се пласирао, а не за матични клуб.
Члан 36.
Клуб може дати Сагласност за наступ играча на двојну регистрацију и закључити уговор о уступање
играча за укупно 2 (два) играча.
Клуб може на основу двојне регистрације и уступање да региструје укупно 2 (два) играча.
Члан 37.
Клуб који жели да изврши регистрацију играча дужан је да уз Захтев за регистрацију играча у Регистар
играча КСС, својеручно потписан од играча и овлашћеног представника клуба и оверен печатом клуба,
приложи и:
1. За прву регистрацију:

приступницу, сачињену у складу са овим правилником,

извод из матичне књиге рођених или личну карту,

фотокопију пасоша или извода из матичне књиге држављана Републике Србије, уколико у
изводу из матичне књиге рођених није уписано само држављанство Србије, односно избегличку
легитимацију или одобрење о привременом боравку или сталном настањивању родитеља на
територији Републике Србије,

две фотографије, не старије од 6 месеци,
2. За регистрацију играча који прелазе из клуба у клуб:

приступницу, сачињену у складу са овим Правилником,

фотографију играча, не старију од 6 месеци,

фотокопија пасоша или извод из матичне књиге држављана Републике Србије, односно
избегличку легитимацију или одобрење о привременом боравку или сталном настањивању
родитеља на територији Републике Србије, у случају међународног преласка играча;

примерак уговора и анекс уговора ако су закључени,

један од следећих докумената:

a)
b)




LOC издат од федерације којој припада клуб у којем је играч последњи пут био
регистрован;
LOC издат од USA Basketball за играче који су се школовали у Америци
одобрење Управног одбора КСС за прелазак играча млађег од 18 година изван места
пребивалишта;
одобрење ФИБА за међународни прелазак играча млађег од 18 година,
копију одлуке Управног одбора КСС о одобреној статусној промени клуба или промени
правног облика у складу са овим Правилником;

3. За двојну регистрацију:

приступницу – сагласност за наступ играча на двојну регистрацију, сачињену у складу са овим
Правилником ,

фотографију, не старију од 6 месеци,

Сагласности за наступ играча на двојну регистрацију;
4. За уступање:

приступницу, сачињену у складу са овим Правилником,

споразум (уговор) о уступању, потписан од стране овлашћених представника клубова и играча,

фотографију, не старију од 6 месеци.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се и потврда о плаћеној такси, у висини коју утврђује
Управни одбор КСС.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се и попис докумената који се уз захтев прилажу.
Захтев за регистрацију играча врши се на јединственом обрасцу који утврђује Комисија за такмичење
КСС, у складу са законом и овим правилником.
Играч је дужан да клубу пружи тачне информације о свим подацима из захтева и да то потврди
својеручним потписом.
Овлашћени представник клуба је дужан да у захтев за регистрацију играча унесе тачне податке и
својеручним потписом и печатом клуба потврди да је играч својеручно и одређеног дана потписао захтев за
регистрацију.
Захтев за први упис играча клуб може поднети било када у току године.
Захтев за регистрацију професионалног играча мора се поднети заједно са уговором играча који је
закључен у складу са законом и овим Правилником.
Уколико је захтев за регистрацију непотпун, надлежни регистарски орган оставља подносиоцу рок од 3
дана за допуну захтева. Уколико остављени рок безуспешно протекне, регистарски орган ће решењем
одбацити поднети захтев као неуредан. На решење о одбацивању захтева као неуредног није допуштена
посебна жалба.
За тачност наведених података и веродостојност поднетих исправа дисциплински одговара клуб и
играч.
Члан 38.
Играч мора бити уписан у Регистар играча КСС како би играо за клуб као професионални кошаркаш
или аматер. Само регистровани играчи имају право наступа у такмичењима у ингеренцији КСС.
Моментом регистрације играч је сагласан да ће поштовати статут и друга спортска правила КСС и
ФИБА.
Члан 39.
Брисање из Регистра играча КСС врши надлежни орган за регистрацију у следећим случајевима:
1) на захтев играча или клуба за који је регистрован, када су испуњени услови из овог
Правилника за прелазак у други клуб,
2) на захтев играча или клуба за који је регистрован, протеком рока од 30 месеци од дана
прекида играња кошарке,
3) смрти или доживотне забране играња,
4) другим случајевима који упис чине беспредметним.

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.







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 (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 испод највишег, 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 46.
Према старосној категорији играча, а без обзира на клуб за који је играч регистрован и ранг
такмичења у којем клуб учествује у сениорској и МК конкуренцији – Ванредни МК прелазни рок се може
изузетно утврдити одлуком Управног одбора КСС, на предлог Комисије за такмичење.
Ванредни МК прелазни рок за играче млађих категорија важи под истим условима за све клубове.
Ванредни прелазни рок за играче млађих категорија се завршава по одлуци Управног одбора КСС, а
најкасније до 29. децембра текуће такмичарске сезоне .
Члан 47.
Поред редовних и ванредних прелазних рокова, међународни преласци играча се врше и у роковима
са посебним статусом у складу са спортским правилима ФИБА.
Сви међународни преласци играча су утврђени Правилима FIBA, Књига 3 – Играчи и службена лица,
која су објављена на www.fiba.com/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf.
Сва правила, термини и услови за прелазни рок са посебним статусом су преузети из Правила FIBA,
прилагођени појмовима из овог Правилника и постојећој пракси КСС, а у случају постојања несагласности
непосредно се примењују одговарајућа правила ФИБА.
Члан 48.
Међународни прелазак је дозвољен након 18. рођендана играча.
Поступак свих међународних прелака играча се одвијају путем електронске поште између различитих
националних федерација, а преко FIBA која врши контролу и евиденцију прелазака.
Документ који националне федерације размењују је „Letter of Clearance“ који мора да садржи : име и
презиме играча, датум рођења, Агента играча, број његове FIBA лиценце и националност Агента и клуб у ком
је био регистрован у тој националној федерацији и чињеницу да са тим клубом нема важећи уговор на дан
издавања LOC.
Национална федерација која издаје LOC има право да тражи уплату таксе за LOC у износу који не
може бити већи од противвредности CHF 200.- (две стотине швајцарских франака).
Међународни прелазак играча млађих од 18. година није дозвољен, осим у посебним случајевима када
одлуку о дозволи доноси FIBA.
Члан 49.
Међународни преласци играча млађих од 18. година ће бити дозвољени Одлуком FIBA у колико су
невезани за кошарку – пресељење породице, школовање у иностранству, упућивање на рад у иностранство од
стране државе или заснивање радног односа родитеља у иностранству и слично.
Међународни преласци играча млађих од 18. година који за основни разлог имају бављење кошарком
и прелазак у други клуб који је члан друге националне федерације може бити одобрен одлуком FIBA.
Члан 50.
FIBA разматра сваки захтев за прелазак појединачно, на основу следеће документације:
1)
Молба родитеља играча за дозволу преласка са разлозима и документима који то потврђују;
2)
Молбу новог клуба играча за дозволу преласка са разлозима и условима за даљи кошаркашки
развој играча;
3)
Потврда да је играч уписан у адекватну школу, као услов за даљи педагошки и академски
развој 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.
FIBA задржава право да затражи још неки од докумената на основу којег би донели адекватну одлуку.
Сва документа се, у оригиналу и преводом на енглески или француски језик, достављају националној
федерацији којој припада нови клуб који подноси захтев за међународни прелазак играча млађег од 18.
година.
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.

5.2. Поступак код преласка играча
Члан 51.
Играч, и његови родитељи односно законски заступник уколико је играч млађи од 15 године, могу
потписом Приступнице за нови клуб исказати вољу за променом клуба за коју је до тада био регистрован.
Промена клуба на основу приступнице је прелазак играча.
Промена клуба на основу приступнице између клубова који су чланови различитих националних
федерација је међународни прелазак играча.
Међународни и национални преласци играча млађих од 18. година су забрањени, осим у случајевима
утврђеним правилима ФИБЕ и овим Правилником.
Члан 52.
Захтев за прелазак играча у редовном прелазном року подноси клуб у који играч треба да пређе.
Захтев за прелазак играча у редовном прелазном року подноси се преко РКС којој територијално
припада клуб.
Уз захтев за прелазак играча у редовном прелазном року подноси се одговарајућа документација
утврђена чл. 35. ст. 1. овог Правилника за упис преласка у Регистар играча КСС.
Уколико је захтев за прелазак играча неблаговремен и/или непотпун, неће бити узет у разматрање.
О поднетом захтеву за прелазак играча одлучује се одлуком о упису (регистрацији) играча у Регистру
играча КСС, у складу са чл. 27. овог Правилника.
Члан 53.
Даном завршетка Априлског прелазног рока почиње и Прелиминарни прелазни рок за све клубове,
свих рангова такмичења и играче свих узрастних категорија, осим за клубове 3.МРЛ и 2.ЖРЛ.
Клубови који имају потребу да благовремено ангажују играче, као и да из било којих других разлога
региструју играче, имају могућност да то ураде под посебним околностима, уз уплату таксе за прелазак играча
у износу 200 бодова на рачун КСС.
Прелиминарни редовни прелазни рок се завршава последњег радног дана пре почетка Септембарског
прелазног рока у текућој такмичарској сезони.
Сви клубови, свих рангова такмичења, осим клубова 3.МРЛ и 2.ЖРЛ могу користити овај рок.
Сви играчи, свих узрастних категорија могу користити Летњи прелазни рок, који се региструје као
редовни прелазни рок играча у сезони.
Захтев за прелазак играча у Прелиминарном редовном прелазном року се подноси Комисији за
такмичење КСС преко Сектора такмичења КСС, на адреси Кошаркашки савез Србије, Београд, улица Сазонова
83.
Захтев за прелазак играча у Прелиминарном редовном прелазном року може поднети сваки клуб, без
обзира на ранг такмичења, осим клубова 3.МРЛ и 2.ЖРЛ, и узрастну категорију играча којег жели да
региструје.
Одлуке о регистрацији прелазака играча у Прелиминарном редовном прелазном року објављују се на
www.takmicenje.kss.rs .
Клубови који су поднели захтев за прелазак играча у Прелиминарном редовном прелазном року могу
да депонују и адекватни уговор о ангажовању тог играча, који ће уз поштовање општих услова за депоновање
уговора бити регистрован у Регистру КСС.

Члан 54.
Захтев за прелазак играча у редовном Регионалном прелазном року подноси се Комисији за такмичење
КСС, преко Сектора такмичења КСС, на адреси Кошаркашки савез Србије, Београд, улица Сазонова 83.
Клубови који су поднели Захтев за прелазак играча могу да депонују и одговарјаући уговор о
ангажовању тог играча, који се депонује у КСС и региструје у Регистру играча КСС у складу са овим
Правилником.
Члан 55.
Захтев за прелазак играча у ванредном прелазном року подноси клуб у који играч треба да пређе.
Захтев за прелазак играча у ванредном прелазном року се подноси Комисији за такмичење КСС, преко
Сектора такмичења КСС, на адреси Кошаркашки савез Србије, Београд, улица Сазонова 83.
Ванредни прелазни рок почиње дан након одигравања утакмице Првог кола у сезони клуба који
подноси захтев за прелазак играча.
Уз захтев за прелазак играча у редовном прелазном року подноси се одговарајућа документација
утврђена чл. 37. ст. 1. овог Правилника за упис преласка у Регистар играча КСС.
Уколико је захтев за прелазак играча неблаговремен и/или непотпун, неће бити узет у разматрање.
О поднетом захтеву за прелазак играча одлучује се одлуком о упису (регистрацији) играча у Регистру
играча КСС, у складу са чл. 28. овог Правилника.
Захтев за прелазак мора да буде комплетиран и евидентиран, односно примљен у КСС најкасније
четвртак, до 14,00 сати за наредно коло, односно до 14,00 сати последњег дана прелазног рока.
Одлуке о регистрацији прелазака играча у ванредном прелазном року објављују се најкасније првог
наредног радног дана на www.takmicenje.kss.rs.

5.3. Правно на прелазак
Право
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Члан 56.
преласка из клуба у клуб има играч:
без уговора са клубом,
који је споразумно раскинуо уговор са дотадашњим клубом,
за чији је уговор са дотадашњим клубом правоснажном одлуком надлежног органа утврђено да
је раскинут или поништен,
чији је уговор са клубом истекао,
играч млађи од 18. година у месту пребивалишта, под општим условима;
играч млађи од 18. година изван места пребивалишта по одобрењу Управног одбора КСС.
чији клуб је услед статусне промене престао да постоји, а играч не прихвати прелазак уговора
на нови клуб у складу са овим Правилником – у првом наредном прелазном року након
регистрације промене статуса у КСС.

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 Управног
одбора, под условима и на начин утврђен овим Правилником.
Управни одбор 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 Управни одбор.

Изузетно од става 2. овог члана, управни одбор може у посебним случајевима, на основу писане молбе
малолетног играча, 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.
Управни одбор КСС разматра сваки захтев за прелазак малолетног играча појединично.
За сваки следећи прелазак играча пре него што напуни 18 година потребна је сагласност Управног
одбора КСС.
На одлуку Управног одбора КСС којом је одбијено давање сагласности на прелазак малолетног играча
изван места пребивалишта може се поднети жалба Скупштини КСС, у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
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 става 3. 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 био бављење
кошарком, или да достављене информације из става 3. овог члана нису биле истините, 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.

5.4. Послови посредовања у прелазним роковима
Члан 58.
Пословима посредовања у међународним преласцима играча могу се бавити само Агенти са FIBA
лиценцом.
Услови за стицање права на FIBA лиценцу су објављени на www.fiba.com/agent/become-fiba-agent .
Пословима посредовања приликом националног преласка играча, односно спортског стручњака из
једне у другу спортску организацију и приликом закључења уговора између играча, односно спортског
стручњака и спортске организације може се бавити привредно друштво, односно предузетник у области
спорта ако има дозволу за рад (лиценцу) издату од стране КСС, као и друга лица у складу са правилима ФИБА
(агенти са ФИБА лиценцом) и адвокати.
Управни одбор КСС утврђује услове и поступак за стицање дозволе за рад из става 3. овог члана.

5.5. Накнада за развој играча и солидарна накнада
Члан 59.
Клубови свих рангова такмичења имају право на накнаду трошкова уложених за развој, односно обуку
играча (накнада за развој играча), у складу са Законом о спорту и овим правилником.
Накнада за развој из става 1. овог члана обрачунава се приликом закључења првог професионалног
уговора играча са домаћим клубом, у складу са овим Правилником и правилима ФИБЕ, на основу улагања,
односно стварних трошкова клуба/ова који су допринели развоју играча, с тим да као прва година обуке може
да рачуна она година у којој је играч напунио 10 година, а као последња година обуке може да се рачуна она
година у којој је играч напунио 18 годину.
Клуб из којег играч одлази не може да потражује накнаду за развој играча, из става 2. овог члана
уколико је играч или његов родитељ или старатељ том клубу плаћао чланарину или накнаду за бављење
спортским активностима, спортску опрему и спортске припреме, односно накнада мора бити сразмерно

умањена.
Доказ да је играч имао финансијских обавеза према клубу (плаћања) су банчине или клупске
признанице као основ плаћања.
Накнада из става 2. овог члана не може се потраживати ако је уговор играча са клубом раскинут
кривицом клуба, као и након престанка развоја, односно обуке играча пре његових 18 година.
Једном остварено право на накнаду за развој је коначно и клуб га не може поново остварити.
Члан 60.
Висина накнаде за развој утврђује се писаним споразумом заинтересованих клубова који се региструје
у надлежном РКС којем припада клуб из којег играч одлази.
Уколико заинтересовани клубови нису сачинили писани споразум о висини накнаде за развој играча,
она се израчунава на следећи начин:
О=КxГ+Р
К - коефицијент који зависи од ранга у којем се такмичи екипа у коју играч/играчица прелази:
К = 10
Прва мушка лига Србије (м)
К=5
Друга мушка лига Србије (м), Прва женска лига Србије (ж)
К=3
Прва мушка регионална лига (м), Друга женска лига Србије (ж)
К=1
Друга мушка регионална лига (м), Прва женска регионална лига (ж)
К = 0,5
Трећа мушка регионална лига (м), Друга женска регионална лига (ж) и клубови
без сениора;
Г - број сезона проведених (лиценцираних) у клубу из којег играч/играчица одлази почев од сезоне у
којој играч/играчица напуни 10 година, помножен чиниоцем 100 (за играче), односно чиниоцем 50 (за
играчице)
Р - бодови који се добијају по основу наступа за репрезентацију Србије на званичним ФИБА
такмичењима:
сениорска
за играче 40.000
за играчице 6.000
јуниорска
за играче 20.000
за играчице 4.000
кадетска
за играче 12.000
за играчице 2.000
Вредност бода пред сваки прелазни рок одређује се одлуком Управног одбора КСС.
Статус клуба у који играч прелази, односно са којим закључује први професионални уговор утврђује се
према рангу такмичења у којем ће се клуб такмичити у наредној такмичарској сезони, када играч прелази у
нови клуб у току Прелиминарног редовног прелазног рока, односно према степену такмичења у којем се тај
клуб такмичити у тренутку преласка играча у другим прелазним роковима.
Накнада за развој утврђена у складу са ставом 2. овог члана распоређује се на клубове који су
учествовали у развоју играча на следећи начин:
10 %
10 %
10 %
10 %
15%
15%
15%
15%

Клубу
Клубу
Клубу
Клубу
Клубу
Клубу
Клубу
Клубу

за
за
за
за
за
за
за
за

који
који
који
који
који
који
који
који

је
је
је
је
је
је
је
је

играч
играч
играч
играч
играч
играч
играч
играч

био
био
био
био
био
био
био
био

лиценциран од 10-11.
лиценциран од 11-12.
лиценциран од 12-13.
лиценциран од 13-14.
лиценциран од 14-15.
лиценциран од 15-16.
лиценциран од 16-17.
лиценциран од 17-18.

године
године
године
године
године
године
године
године

Члан 61.
КСС обавештава клуб из којег играч одлази, односно клубове који су учествовали у развоју играча о
закључењу првог професионалног уговора са играчем.
Клуб из којег играч одлази, односно клубови који имају право на накнаду у складу са чл. 59. и 60. овог
правилника, подносе клубу са којим је играч закључио први професионални уговор, у року од 60 дана од дана
пријема обавештења из става 1. овог члана, захтев за закључење споразума о плаћању накнаде за развој

играча, са обрачуном накнаде која се потражује и потребном документацијом на основу које је она
обрачуната.
Уколико клубови не закључе споразум о плаћању накнаде за развој играча у року од 15 дана од дана
пријема захтева за закључење споразума о плаћању накнаде за развој играча, било који клуб из става 2. овог
члана може поднети захтев Такмичарској комисији КСС, у року од 30 дана од дана истека рока за закључење
споразума, да изврши обрачун накнаде за развој.
Комисија за такмичење КСС дужна је да првостепену одлуку донесе у року од 30 дана од дана
комплетирања захтева предлагача.
На одлуку Комисије за такмичење КСС може се поднети жалба Сталном спортском арбитражном суду
ОКС, у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Клуб у који играч прелази дужан је да уплати обрачунату накнаду за развој најкасније у року од 15
дана од дана закључења споразума о плаћању накнаде за развој, ако споразумом није утврђен неки други
рок, односно у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке Такмичарске комисије КСС о обрачуну накнаде
за развој.
Неплаћање накнаде за развој у складу са овим Правилником, представља дисциплински прекршај за
који Дисциплински суд КСС изриче казне у складу са Дисциплинским правилником КСС, по пријави клуба који
има право на накнаду за развој играча.
Члан 62.
У складу са правилима ФИБА, на дан 18. рођендана, матични клуб има право да играчу понуди први
професионални уговор, који не може бити краћи од 1 (једне) нити дужи од 4 (четири) године.
Уколико играч одбије да потпише тај уговор и одлучи да пређе у нови клуб који је члан друге
националне федерације, матични и нови клуб играча могу уговорити износ накнаде за развој, који за основу
има улагања у развој играча и друге околности случаја.
Уколико се матични и нови страни клуб не договоре о износу накнаде у року од 4 (четири) недеље од
дана када је затражен LOC, било који клуб може затражити да одлуку донесе Генерални секретар FIBA у року
од 6 (шест) недеља од дана када је затражен LOC.
Уколико матични клуб захтева накнаду за развој играча, а са новим клубом не постигне договор о
износу, одлуку ће донети Генерални секретар FIBA, на основу свих околности случаја и приложених
докумената о уложеним средствима у развој младог играча.
КСС коме припада матични клуба од уплаћеног износа извршава расподелу накнаде за развој међу
клубовима који су допринели развоју, на начин утврђен овим Правилником.
У складу са правилима ФИБА. играч нема право наступа за нови клуб док уговорена накнада или
накнада утврђена одлуком FIBA не буде плаћена националној федерацији којој матични клуб припада.
Члан 63.
Уколико играч који пуни 18 година одбије да потпише понуђени први професионални уговор у складу
са овим Правилником, и жели да оствари међународни прелазак, примениће се прописи ФИБА о утврђивању
одговарајућег износа накнаде за развој при међународном преласку играча.
Ако играч из става 1. овог члана који је остварио међународни прелазак, у периоду краћем од периода
понуђеног му у првом професионалном уговору жели да закључи професионални уговор са другим домаћим
клубом, домаћи клуб/ови који имају право на накнаду за развој и солидарну накнаду имају право на исплату
разлике накнаде за развој које је плаћено на основу Одлуке ФИБА и износа накнаде за развој и солидарне
накнаде утврђене у складу са овим Правилником.
Ако играч, након што је наступао за клуб који припада националној федерацији, чланици ФИБА
наступи за академску институцију која не признаје ФИБА прописе, који регулишу међународне преласке
играча, или игра за неку организацију која није призната од стране националне кошаркашке федерације, па се
накнадно врати у клуб у надлежности ФИБА, сматраће се да је такав играч прешао из клуба ФИБА у клуб
ФИБА, односно . његово играње током боравка у академској установи или претходно дефинисаној непризнатој
организацији неће бити узето у обзир/ биће занемарено у складу са прописима ФИБА.
Захтев за исплату разлике обештећења из става 2. овог члана домаћи клуб/ови могу поднети у року
од 30 дана од пријема обавештења КСС да је други домаћи клуб за тог играча поднео захтев за регистрацију.

Члан 64.
КСС и клубови који су учествовали у тренирању играча до његове 18 године, имају право на наплату
дела обештећења које оствари клуб из кога играч одлази, у висини од 12%, које се остварује приликом првог
преласка играча у инострани Клуб из домаћег клуба, након потписивања професионалног уговора (солидарна
накнада).
Приликом првог преласка-трансфера играча након професионалног уговора, клуб из кога играч
прелази дужан је у року од 15 дана од дана потписа уговора у коме је утврђена висина обештећења (уговор о
трансферу или раскид уговора у коме је утврђено обештећење) достави КСС-у документ у коме је одређена
висина обештећења (копију документа и оригинал на увид).
Клуб за кога је играч потписао професионални Уговора, дужан је да исплати солидарну накнаду из
става 1. овог члана, без обзира колико је уговора потписао са играчем и без обзира колико играч има година
када одлази из Клуба.
Клуб из става 3. овог члана дужан је да солидарну накнаду распореди на следећи начин:
1. КСС-у 2% од обештећења које је клуб примио за одлазак играча који одлази у домаћи или инострани
клуб након потписивања првог професионалног уговора.
2. Клубовима који су учествовали у тренирању играча од 10 до 18-те године, укупно 10% од обештећење
које је клуб примио за одлазак играча који одлази у домаћи или инострани клуб након потписивања
првог професионалног уговора, и то:
1% солидарне накнаде, клубу за који је играч био лиценциран од 10 до 11-те године
1% солидарне накнаде, клубу за који је играч био лиценциран од 11 до 12-те године
1% солидарне накнаде, клубу за који је играч био лиценциран од 12 до 13-те године
1% солидарне накнаде, клубу за који је играч био лиценциран од 13 до 14-те године
1,5% солидарне накнаде, клубу за који је играч био лиценциран од 14 до 15-те године
1,5% солидарне накнаде, клубу за који је играч био лиценциран од 15 до 16-те године
1,5% солидарне накнаде, клубу за који је играч био лиценциран од 16 до 17-те године
1,5% солидарне накнаде, клубу за који је играч био лиценциран од 17 до 18-те године.
Уколико је играч био лиценциран за два клуба у једној старосној години, претходно наведене
солидарне накнаде се дели сразмерно периоду на који је играч био лиценциран у поменутим клубовима.
КСС обавештава клубове који имају право на солидарну накнаду о првом преласку играча у инострани
клуб.
Клуб-клубови који је остварио право на солидарну накнаду у складу са овим Правилником дужан је да
Комисији за такмичење КСС-а поднесе писани захтев за обрачун накнаде у року од 15 дана од дана пријема
обавештења из става 6. овог члана. Комисија за такмичење КСС врши обрачун солидарне накнаде и доносе
одлуку о висини и начину исплате солидарне накнаде, коју доставља КСС и клубу-клубовима који је остварио
право на солидарну накнаду и клубу који има обавезу исплате солидарне накнаде.
На одлуку Комисије за такмичење КСС може се поднети жалба Сталном спортском арбитражном суду
ОКС, у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Клуб који врши исплату солидарне накнаде дужан да изврши исплату по коначној одлуци Комисије за
такмичење КСС из става 7. овог члана, у року од 15 дана од дана пријема накнаде по основу трансфера
играча, односно у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке Комисије за такмичење КСС ако је накнада
по основу трансфера играча већ примљена.
Неплаћање солидарне накнаде у складу са овим Правилником, представља дисциплински прекршај за
који Дисциплинску суд КСС изриче казне у складу са Дисциплинским правилником КСС, по пријави клуба који
има право на солидарну накнаду или Генералног секретара КСС.
6. СТАТУС ИГРАЧА И УГОВОРИ

6.1. Статус играча
Члан 65.
У зависности од њиховог односа са клубом чији су чланови односно запослени, играчи могу, у складу
са законом, имати статус:
1) играча аматера, или
2) играча професионалца.

Члан 66.
Играч аматер јесте спортиста коме зарада није циљ бављења кошарком и тим активностима се не бави
у виду занимања.
Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом, спортским правилима КСС и
клуба, а права, обавезе и одговорности спортиста такмичара аматера којима се обезбеђује новчана накнада за
бављење спортом – и уговором између играча и клуба.
Играч аматер може у односу на клуб да има статус:
1) играча аматера, са чланским статусом у клубу, без закљученог уговора,
2) играча аматера са закљученим аматерским уговором: уговор о стипендирању малолетног играча
за спортско усавршавање или уговор о бављењу кошарком .
Клуб и играч дужни су да се придржавају права и обавеза утврђених актима из ст. 2. и 3. овог члана.
Играч може бити члан клуба, односно статус играча аматера без уговора независно од година
старости, у складу са законом и статутом клуба.
Чланарину клубу могу да плаћају и пунолетни и малолетни играчи.
Висина месечне чланарине играча који нема закључен уговор са клубом не може бити за малолетне
играче већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије утврђене од стране републичког
органа надлежног за послове статистике за претходну буџетску годину.
Члан 67.
Играч професионалац јесте спортиста који се бави кошарком као јединим или основним занимањем и
други спортиста који има статус професионалног спортисте у складу са спортским правилима ФИБА.
Права, обавезе и одговорности професионалних играча уређују се законом, спортским правилима КСС,
колективним уговором, правилником о раду (кад није закључен колективни уговор код клуба послодавца) и
уговором о раду (уговором о професионалном ангажовању) између играча и клуба.
Малолетни играч при закључењу и извршењу уговора о раду (уговора о професионалном ангажовању)
са клубом ужива посебну заштиту прописану законом којим се уређују услови за заснивање радног односа и
рад лица млађих од 18 година.
Клуб и играч дужни су да се придржавају права и обавеза утврђених актима из ст. 2. и 3. овог члана.
Члан 68.
Играч такмичар јесте спортиста аматер и професионални спортиста који учествује на кошаркашким
такмичењу, као члан клуба или екипе, у складу са Законом о спорту и спортским правилима КСС.
Категорисани играч јесте спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран у
складу са Националном категоризацијом спортиста.
Врхунски играч (кошаркаш) јесте спортиста који је на основу остварених врхунских спортских
резултата на спортским такмичењима рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у
категорију врхунских спортиста
Перспективни играч јесте малолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата
рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију перспективних спортиста.
Талентовани играч јесте пунолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата
рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију талентованих спортиста.
Перспективни играч има право на стипендију за спортско усавршавање, у складу са општим актом
који доноси Управни одбор КСС.
Управни одбор КСС утврђују посебне програме бриге о перспективним играчима.
Члан 69.
У односима између играча и клуба забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација играча,
укључујући и говор мржње, по било ком основу, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком
стварном или претпостављеном личном својству.
Забраном дискриминације из става 1. овог члана обухваћена је и забрана дискриминације
професионалних играча и играча који желе то да постану у погледу запошљавања, зараде или услова рада,
осим када се прављење разлике, односно стављање играча у неповољнији положај у односу на друге играче у
истој или сличној ситуацији темељи на самој природи или стварним и одлучујућим условима обављања
одређене спортске активности, а циљеви који се тиме желе постићи јесу оправдани.

Одредбе уговора између играча и клуба које представљају дискриминацију спортисте ништаве су, а
одредбе општих аката клуба које представљају дискриминацију играча – не примењују се.
Забрањена је у области кошарке свака врста злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља
према деци.
Клубови и лица која обављају стручно-васпитни рад са децом у клубовима, као и сви чланови и
запослени у клубовима и КСС, нарочито ће промовисати равноправност међу децом и активно се
супротстављати свим врстама злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља.
Играч има право на накнаду штете коју претрпи актима дискриминације, злоупотреба, злостављања и
насиља од стране клуба из ст. 1. и 4. овог члана.

6.2. Уговори
Члан 70.
Уговори у смислу овог Правилника могу бити:
1) уговори о професионалном ангажовању – уговор о раду (у даљем тексту: професионални
уговор),
2) уговори о стипендирању малолетног играча за спортско усавршавање (у даљем тексту: уговор
о стипендирању)
3) уговори о аматерском бављењу кошарком (у даљем тексту: аматерски уговори).
Уговор има карактер пословне тајне, а подаци из уговора могу бити доступни само органима
надлежног кошаркашког савеза (регистарски орган, арбитража и сл.).
Управни одбор КСС утврђује опште (минималне услове) за закључење уговора између играча и клуба
из става 1. овог члана, у виду типских уговора, у складу са законом, правилима ФИБА и овим Правилником.
Играч и клуб могу закључити само један уговор за бављење играча кошарком у клубу, у складу са
Законом о спорту и овим Правилником.
Уговор између играча и клуба који је закључен уз посредовање или заступање спортског посредника
мора садржати означење спортског посредника, а у противном је ништав.
Ништав је уговор између играча и клуба који је закључен супротно одредбама Закона о спорту и овог
Правилника.
Члан 71.
Уговор са играчем који нема потпуну пословну способност може да се пуноважно закључи само уз
писану сагласност оба родитеља, односно старатеља, оверену у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа (овера потписа код јавног бележника, односно код основног суда или општинске управе у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, а према седишту клуба), а на основу
претходно утврђене здравствене способности играча који нема потпуну пословну способност од стране
надлежне здравствене службе или завода надлежног за спорт и медицину спорта.
Члан 72.
Играч који нема пуноважно закључен уговор са одређеним клубом има право закључења уговора са
другим клубом, односно прелазак у други клуб у прелазним роковима утврђеним овим правилником и
регистровање и наступање за њега на кошаркашким такмичењима у својству играча у складу са овим
Правилником и Правилником о такмичењу КСС, осим ако Законом о спорту није другачије утврђено.
У случају из става 1. овог члана, као и у случају раскида или поништења уговора између играча и
клуба, спор између клуба из које одлази и клуба у коју прелази о износу и плаћању уговорене накнаде за
трансфер, или накнаде за развој, односно обуку (тренирање) играча утврђене овим Правилником не утиче на
спортске активности играч и право наступа за клуб у коју је прешао.
Члан 73.
Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид уговора између играча и клуба
закључује се у писаној форми и оверава у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (овера
потписа код јавног бележника, односно код основног суда или општинске управе у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, а према седишту клуба), а у противном је ништав.
Уговор између играча и клуба потписују играч и лице овлашћено за заступање клуба, а у случају да је

спортиста лице без потпуне пословне способности, уговор се потписује у складу са чланом 67. овог
Правилника.
У случају закључења уговора и утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида уговора или
раскида уговора између клуба и играча због неиспуњења уговорних обавеза, клуб је дужан да о томе без
одлагања обавести КСС.
Све уговором предвиђене финансијске обавезе измирују се уплатом на рачун у банци и извод промена
из банке је једини доказ да су обавезе измирене.
Изменама и допунама уговора (анексом уговора) између играча и клуба могу се регулисати само
динамика и начин исплате зараде и других новчаних примања играча утврђених овим Правилником.
Члан 74.
Неиспуњење уговорних обавеза између играча и клуба цени се у складу са чланом 10. став 5, чланом
13. ст. 1, 3. и 4. и чланом 17. ст. 2−4. Закона о спорту и овим Правилником.
Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид уговора између играча и клуба
региструје се код КСС у Регистар играча КСС.
Регистрација уговора се врши тако што уговорне стране депонују код КСС један оригиналан примерак
овереног уговора, у року од 24 сата од овере, и потписују верификацини лист о депоновању уговора који
садржи податке који се уписују у Регистар играча КСС. Службено лице савеза печатом КСС и својим потписом
оверава верификациони лист.
Службено лице КСС неће оверити верификациони лист и неће се извршити упис у Регистар играча КСС
ако уговор није закључен у складу са Законом о спорту и овим Правилником.
Образац верификационог листа утврђује Комисија за такмичење КСС.
Приликом депоновања уговора клуб депонује и сва клупска нормативна акта на чију примену уговор
упућује. Уколико већ депоновани клупски акт претрпи измене, клуб је обавезан да измењени акт депонује у
КСС, да о измени обавести играча и да од њега има писмену потврду о пријему измењеног акта.
Коначна одлука о престанку уговора или утврђивању ништавости уговора, донета у складу са Законом
о спорту и овим Правилником, уписује се у Регистар играча КСС на захтев једне од уговорних страна или по
службеној дужности.
Регистар играча води Комисија за такмичење КСС.
Уговор се уписује у Регистар играча КСС даном депоновања уговора у КСС.
У Регистар играча КСС уписују се следећи подаци о уговору: уговорне стране, датум закључења
уговора, број и датум овере уговора, рок на који је уговор закључен (датум истека уговора), висина накнаде за
развој код првог професионалног уговора, висина солидарне накнаде, спортски посредник који је учествовао у
закључењу уговора, датум престанка уговора.
Члан 75.
Уговори и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид уговора између играча и
клубова производе дејство за органе КСС у односу на регистрацију играча за клуб и право наступа играча од
дана депоновања и регистрације уговора код КСС у складу са овим Правилником. Играч не може трпети
штетне последице због чињенице да уговор није био депонован од стране клуба у КСС.
У поступку по поднетом захтеву за раскид или поништај уговора, валидни су, ако се уговорне стране
другачије не споразумеју, једино примерци уговора, укључујући и све измене и допуне уговора, који су
депоновани у КСС.
Члан 76.
У рок важности уговора се не рачуна:
1) временски период у којем је играч био под казном забране играња изреченом од стране клуба
(дужом од 6 месеци), која је правовремено депонована у надлежном савезу,
2) временски период проведен под временском казном забране играња (дуже од 6 месеци),
изреченом од стране надлежног органа КСС или ФИБА,
3) време које играч проведе у иностранству без писмене дозволе клуба,
4) време проведено у затвору уколико је играч осуђен на више од 6 месеци затвора,
5) време које играчица проведе на породиљском одсуству,
6) временски период под којим је играч био под казном забране играња коју је изрекао КСС или
ФИБА.

При одређивању рока важности уговора води се рачуна да он истекне пре почетка прелазног рока.
Члан 77.
Ниједан клуб или играч не могу закључити уговор са трећим лицем којим се трећем лицу даје право да
учествује, било у целини било делимично, у накнади која се плаћа за будући трансфер играча из једног клуба
у други, нити уговор којим треће лице стиче било каква прав а у вези са будућим трансфером или накнадом
по основу трансфера.
Уговори на основу којих трећа лица стичу искључива права над будућим економским правима клуба
при будућим трансферима спортисте ништави су.
Клубови и играчи који прекрше забрану из става 1. овог члана чине дисциплински прекршај за који ће
им Дисциплински суд КСС изрећи казну у складу са Дисциплинским правилником.
Члан 78.
Одредбе чл. 62 - 73. овог Правилника важе за све уговоре између играча и клуба.
Клуб и играч који закључе уговор супротно одредбама овог Правилника, као и играч који закључи
уговор с два или више клубова чини дисциплински прекршај.

6.2.1. Професионални уговор
Члан 79.
Професионални играч може са клубом закључити искључиво уговор о професионалном ангажовању
играча – уговор о раду.
Уговор о професионалном ангажовању играча – уговор о раду може се закључити са играчем који има
навршених 15 година живота.
Професионални играч заснива радни однос са клубом закључењем уговора о раду - уговора о
професионалном ангажовању, на одређено време, најдуже до четири (4) година. По истеку овог периода,
професионални играч може поново да закључи уговор са истом или другом спортском организацијом.
Прекиди рада краћи од 30 дана не утичу на трајање радног односа.
Професионални играч има сва права, обавезе и одговорности из радног односа у складу са законом
којим се уређује рад, ако Законом о спорту или спортским правилима ФИБА није друкчије утврђено.
Уговором о раду – Уговором о професионалном ангажовању и Анексом, професионални играч и клуб
утврђују зараду и друга примања у складу са Законом о спорту и законом којим се уређује рад.
Друга примања професионалног играча утврђена у складу са Законом о спорту немају карактер
зараде.
На зараду и друга примања професионалног играча из става 4. овог члана плаћају се одговарајући
порези и доприноси на зараду, односно на доходак грађана, у складу са законом.
Друга примања професионалног играча из става 4. овог члана су новчана и друга награда за
постигнуте спортске резултате, накнада трошкова смештаја, исхране и путовања за време спортских припрема
и спортских такмичења, новчана и друга накнада на име закључења Уговора и Анекса, накнада за коришћење
лика спортисте и друга слична примања.
Уколико је играч ангажован у клубу изван свог места пребивалишта, односно боравишта, клуб може
омогућити играчу бесплатни смештај на територији јединице локалне самоуправе у којој се налази седиште
клуба, у ком случају се то не сматра другим примањем спортисте из става 4. овог члана.
Примања из става 7. овог члана могу бити утврђена и општим актима клуба.
Радно време, одмори, одсуства и друга права и обавезе професионалног играча према клубу
прилагођавају се режиму спортских припрема, односно такмичења.
Професионални играч може бити привремено упућен у другу спортску организацију на основу писаног
споразума (уговора о уступању) спортске организације у коју се упућује и спортске организације са којом је у
радном односу, уз сагласност професионалног играча, у складу са Законом о спорту и овим Правилником.
Уговор о раду – Уговор о професионалном ангажовању и Анекс обавезно садржи одредбе које се
односе на рок важења уговора, уговорени износ зараде и других примања у новцу (у бруто износу) за сваку
такмичарску сезону и арбитражну клаузулу о прихватању надлежног органа КСС и Сталног спортског
арбитражног суда ОКС у случају спора , односно FIBA BAT – Aрбитраже.
Анексом Уговора се ближе регулише део који представља зараду и део који представља друга
примања као и начин и рокове исплате.

Члан 80.
Матични клуб, односно клуб у у којем је играч био регистрован у тренутку када је напунио 18 година,
има право првенства да потпише први уговор о професионалном ангажовању играча - уговор о раду (први
професионални уговор) са играчем на његов 18. рођендан а најкасније 15 дана након 18. рођендана.
Уговор из става 1. овог члана може се закључити са минималним роком од годину дана, а најдуже на
четири године, односно четири (4) такмичарске сезоне од сезоне када је играч навршио 18. година.
Клуб треба да изврши понуду играчу првог професионалног уговора путем препоручене поште са
повратницом. Након тога клуб је дужан да обавести играча препорученом поштом, са повратницом, да је
депоновао понуђени Уговор у канцеларију КСС-а. Канцеларија КСС-а је дужна да информацију о понуђеном
Уговору постави на ВЕБ страницу КСС-а у року од 3 радна дана од депоновања Уговора.
Уколико играч из става 1. овог члана одбије да потпише понуђени први професионални уговор, клуб
депонује понуђени Уговор и Анекс у Сектору такмичења КСС до истека 15-ог дана након 18-ог рођендана
играча.
Доказ о понуди првог Уговора о професионалном ангажовању играча путем препоручене поште са
повратницом депонује се заједно са понуђеним Уговором о професионалном ангажовању играча.
Битни услов за коришћење права за понуду првог професионалног уговора су утврђени годишњи
минимум бодова за зараду играча: за играче у износу од 5.000 бодова; за играчице у износу од 3.000 бодова.
Вредност бода одређује Управни одбор пред сваки прелазни рок.
Уколико матични клуб не поступи у складу са ст. 2 и 3. овог члана, или уколико играчу понуди
надокнаду за професионално ангажовање (зараду) испод годишњег минимума предвиђеног ст. 6. овог члана,
сматраће се да играчу није понуђен први професионални уговор.
Клуб који не понуди играчу први професионални уговор нема право на накнаду за развој у случају да
играч оствари прелазак у страни клуб, у складу са одредбама ФИБА.

6.2.2. Уговор о аматерском ангажовању играча
Члан 81.
Уговором о аматерском ангажовању играча (аматерском бављењу кошарком) играч и клуб утврђују, у
складу са овим Правилником, нарочито: износ новчане накнаде за бављење кошарком за сваку такмичарску
сезону, новчане и друге награде за постигнуте спортске резултате, накнаде трошкова смештаја и исхране за
време спортских припрема и спортског такмичења, накнаду за закључење уговора, накнаду за коришћење
лика спортисте, рок важења уговора и арбитражну клаузулу о прихватању надлежности органа КСС и Сталног
спортског арбитражног суда ОКС у случају спора, односно FIBA BAT – Aрбитраже.
Бављење спортским активностима у складу са уговором о аматерском ангажовању играча из става 1.
овог члана сматра се радом ван радног односа, у складу са законом.
Анексом Уговора се ближе регулишу начин и врста исплате као и рокови плаћања.

6.2.3. Уговор о стипендирању
Члан 82.
Уговор о стипендирању малолетног играча за спортско усавршавање (уговор о стипендирању) може се
закључити са играчем који има навршених 12 година живота, на период од 1 до 5 године, и може трајати
најдуже до стицања пунолетства играча.
Уговором о стипендирању утврђује се, у складу са овим Правилником, обавезно: износ новчане
стипендије, накнада трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортског такмичења, рок
важења уговора и арбитражна клаузула о прихватању надлежности органа КСС и Сталног спортског
арбитражног суда ОКС у случају спора, односно FIBA BAT – Aрбитраже.
Потписивањем уговора о стипендирању престају сва плаћања играча, његових родитеља односно
законског заступника према Клубу, пре свега чланарине играча.
Износ новчане стипендије из става 1. овог члана не може бити мањи од једне десетине просечне
зараде на нивоу Републике Србије утврђене од стране републичког органа надлежног за послове статистике
за децембар претходне године.
Анексом Уговора се ближе регулишу начин и врста исплате као и рокови плаћања.

6.3. Доцња у плаћању, раскид и престанак дејства уговора
Члан 83.
Уколико играч клуба не извршава обавезе утврђене уговором, клуб ће му оставити примерени за
испуњење обавеза, а по протеку накнадног рока може затражити да се уговор раскинут кривицом играча
(захтев за раскид уговора).
Уколико клуб касни са извршавањем својих обавеза утврђених уговором (неизвршење уговора), играч
ће позвати клуб да обавезу испуни у накнадном року, који не може бити краћи од 15 дана, а ако остављени
рок безуспешно протекне играч може затражити да се утврди да се уговор раскинут кривицом клуба.
Остављање накнадног рока за испуњење уговорних обавеза није потребно у случајевима одређеним
Законом о облигационим односима (уговорен фиксни рок, уговорна страна изјавила да неће да испуни обавезу
и др.).
Неизвршавање новчаних обавеза клуба према играчу дуже од 45 дана је основ за раскид уговора и
подношење захтева за раскид уговора на штету клуба, без остављања накнадног рока за испуњење.
У случају да клуб касни са плаћањем доспелих новчаних обавеза према играчу дуже од 45 дана а да за
то не постоји изричит основ у уговору, чини дисциплински прекршај за који му Дисциплински суд КСС може
изрећи казну у складу са Дисциплинским правилником.
Играч може у случају из ст. 2 – 4. овог члана и остати при уговору и тражити да се клуб обавеже да
испуни доспеле обавезе.
Клуб или играч може тражити и да се поништи или утврди непостојање, односно непуноважност
одређеног уговора.
У односу на преласке у други клуб и право наступа играча у такмичарској сезони, правно дејство имају
само захтеви из става 1, 2. и 6. овог члана поднесени најкасније до рока који прописује Управни одбор Савеза.

1.
2.
3.
4.

Члан 84.
Уз захтев за раскид или поништај уговора подноси се и :
фотокопија уговора,
извод из банке као доказ о измиреним обавезама према уговору,
извод из службе ПИО осигурања за играче по Уговору о професионалном ангажовању играча,
доказ о уплати таксе:
- за професионалне уговоре са клубом у мушкој конкуренцији -300 бодова
- за професионалне уговоре са клубом у женској конкуренцији -100 бодова
- за аматерске уговоре са клубом у мушкој конкуренцији – 100 бодова
- за аматерске уговоре са клубом у женској конкуренцији – 50 бодова
- уговоре о стипендирању - 50 бодова

Члан 85.
Комисија за такмичење КСС одлучује у првом степену о постојању, пуноважности, раскиду и испуњењу
уговор између клуба и играча.
Уколико надлежни орган донесе одлуку о раскиду уговора, сматраће се да је правно дејство уговора
престало даном када је клуб или играч поднео захтев за раскид уговора.
На првостепену одлуку Комисије за такмичење КСС може се изјавити жалба у року 8 дана од дана
пријема одлуке, уз доказ о плаћеној такси у износу од 600 бодова. Жалба се подноси Сталном спортском
арбитражном суду ОКС преко КСС, која се са комплетним списим предмета доставља у року од 3 (три) дана.
Одлука ССА ОКС је правоснажна и обавезујућа за све стране у спору и КСС.
Страна која успе у спору има право накнаде трошкова од стране која је спор изгубила.
Играч има право наступа за клуб за који је регистрован и лиценциран и ако је поднео захтев за раскид
уговора, све до правоснажности одлуке по захтеву за раскид уговора.
Ако је правоснажном одлуком утврђено да уговор није пуноважно престао, играч остаје члан
дотадашњег клуба, односно остаје регистрован за дотадашњи клуб.
Правоснажна одлука о престанку уговора обавезно се објављује на www.takmicenje.kss.rs.
Члан 86.
Ако је уговор раскинут на штету клуба, играч је слободан у избору клуба с којим ће закључити нови
уговор без обештећења.

Члан 87.
Уколико није другачије уговорено, временски орочен уговор између играча и клуба престаје са
дејством (гаси се) истеком уговореног времена и без посебних одредби о раскиду.
Члан 88.
Споразумни раскид уговора садржи изјаву о постизању обостраног договора о споразумном раскиду
уговора играча и клуба.
Ако је уговор раскинут споразумом уговорних страна, играч је слободан да изабере клуб с којим ће
закључити нови уговор.
Споразумни раскид уговора сачињава се у најмање три примерка, од којих по један примерак добијају
играч и клуб, а један примерак се депонује и региструје у КСС.

6.4. Уговор о уступању
Члан 89.
Уговор о уступању је, писани и оверен у складу са законом, уговор између клуба са којом играч има
пуноважно закључен уговор у складу са Законом о спорту и овим Правилником, који је регистрован у Регистру
уговора играча, и клуба у коју играч привремено прелази на основу кога се клуб са којом играч има
пуноважно закључен уговор саглашава да играч привремено пређе у клуб са којом се закључује уговор о
уступању.
Уговор из ст. 1. овог члана може се пуноважно закључити само уз писану и оверену у складу са
законом сагласност играча.
Играч регистрован за клуб највишег ранга такмичења до године у којој навршава 20. година и
закључно са том годином, може бити уступљен другом клубу уговором о уступању, закљученим у складу са
ст. 1. и 2. овог члана.
Клуб највишег ранга такмичења може путем уговор о уступању уступити највише 2 (два) играча
Клуб коме се играч уступа не може бити клуб 3.МРЛ и 2.ЖРЛ.
Уговор о уступању се закључује на период од једне сезоне, а траје најдуже до краја те такмичарске
сезоне.
Период трајања уговора о уступању, рачуна се у рок важења Уговора са матичним клубом.
Уговор о уступању се може раскинути и пре истека рока, под општим условима, али играч право
наступа стиче, односно матични клуб га може лиценцирати у складу са правилима за лиценцирање (издавање
дозволе за сезону) за клубове тог ранга такмичења – броја играча и рока за лиценцирање.
По истеку уговора о уступању, играч се аутоматски региструје поново за матични клуб.
Матични клуб је гарант за испуњавање обавеза према играчу, које је преузео клуб којем је играч
уступљен. Неиспуњавање обавеза матичног клуба или клуба којем је играч уступљен, према играчу,
представља основ за раскид уговора.
О неиспуњеним обавезама по уговору о уступању играч је дужан писаним путем обавести матични
клуб и Комисију за такмичење најкасније 15 дана од доспелости обавезе.
Матични клуб је дужан да у року до 45 дана од доспеле обавезе исплати играчу доспелу обавезу у
целости.
Уступање играча се води у регистру играча као прелазак у редовном или ванредном прелазном року.

6.5. Уговор о трансферу
Члан 90.
Уговор о трансферу је, писани и оверен у складу са законом, уговор између клуба са којом играч има
пуноважно закључен уговор у складу са Законом о спорту и овим Правилником и клуба у који играч прелази,
на основу кога се клуб са којом играч има пуноважно закључен уговор саглашава да уз одређену накнаду
превремено споразумно раскине уговор са играчем како би прешао у клуб са којом се закључује уговор о
трансферу.
Уговор из ст. 1. овог члана може се пуноважно закључити само у складу са Законом уз писану и
оверену сагласност спортисте.

Међународни трансфер, односно прелазак малолетног играча у страни клуб није дозвољен, осим у
посебним случајевима утврђеним спортским правилима ФИБА.
Национални трансфер, односно прелазак малолетног играча у домаћи клуб изван места пребивалишта
малолетног играча није дозвољен, осим ако је прелазак одобрен од стране КСС у складу са овим
Правилником.
КСС води евиденцију трансфера, односно прелазака малолетних спортиста из ст. 3. и 4. овог члана и
обавештава Министарство омладине и спорта у року од 15 дана од сваког обављеног трансфера, односно
регистрованог преласка малолетног играча.
У евиденцији трансфера, односно прелазака малолетних играча у други клуб воде се одговарајући
подаци о личности из члана 5. став 2. Закона о спорту.
Управни одбор КСС уређује вођење евиденције из става 5. овог члана.
7. СТАТУС, УГОВОРИ И РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 91.
Стручни рад у кошарци могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене
законом и поседују дозволу за рад предвиђену спортским правилима КСС или правилима ФИБЕ, у складу са
Законом о спорту.
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су тренер у кошарци, инструктор у кошарци, кошаркашки
судија, спортски посредник, менаџер у спорту, организатор спортског пословања и спортски медицинар.
Лица из става 1. овог члана морају да имају одговарајуће спортско звање, односно морају да имају
одговарајуће више или високо образовање у области спорта, односно физичке културе или су оспособљена, у
складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1−4. Закона, за обављање одређених стручних послова у спорту,
односно кошарци ако законом није друкчије одређено.
Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају одговарајуће
образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом државе чији су држављани,
сматрају се спортским стручњаком у смислу Закона о спорту и овог Правилника.
Спортски стручњаци разврставају се према спортским занимањима и звањима у оквиру занимања, у
складу са Законом о спорту. Највиша спортска звања могу да стекну само спортски стручњаци који имају
прописано образовање.
Стицањем вишег спортског звања у складу са Номенклатуром спортских звања и занимања коју доноси
Министар омладине и спорта, у оквиру једног спортског занимања, спортски стручњак стиче и право бављења
пословима карактеристичним за нижа спортска звања из истог спортског занимања, односно за иста или нижа
спортска звања из сродног спортског занимања.
Уз називе спортских звања утврђених Номенклатуром спортских звања и занимања користе се, у
оквирима надлежности КСС, и одговарајући називи за иста звања утврђени правилима ФИБА.
КСС издаје или обнавља дозволу за рад уколико су испуњени услови у погледу потребне стручне
спреме или стручне оспособљености, односно спортског звања, припадности КСС, здравствене способности,
професионалне праксе (практичног стручног рада), стручног спортског искуства, стручног усавршавања,
постигнутих спортских резултата и трошкова издавања дозволе за рад.
Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више
или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су, поред основне стручне
оспособљености, и посебно стручно оспособљени за стручни рад са децом у складу са чланом 26. став 2. и
чланом 29. ст. 1−4. Закона о спорту. Под децом се сматрају лица која имају мање од 16 година живота.
Планирање и евидентирање стручног рада, стручно оспособљавање и стручно усавршавање, издавање
дозволе за рад и регистровање спортских стручњака уређују се општим актом који доноси Управни одбор
КСС, у складу са Законом о спорту, овим Правилником и правилима ФИБЕ.
Члан 92.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор мржње, по било ком
основу, спортских стручњака, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или
претпостављеном личном својству.

Одредбе уговора између спортског стручњака и клуба које представљају дискриминацију спортског
стручњака – ништаве су, а одредбе општих аката клуба које представљају дискриминацију спортског
стручњака – не примењују се.
Члан 93.
У случају да се спортски стручњак бави стручним радом у клубу као члан клуба без уговора, клуб
доноси одлуку о именовању спортског стручњака за обављање одређеног спортског занимања у клубу, у
складу са законом и спортским правилима КСС.
Спортски стручњак који се стручним радом бави као члан спортског удружења без уговора и без
накнаде има права утврђена спортским правилима и општим актима спортског удружења.
Члан 94.
Спортски стручњак може да заснује радни однос са клубом закључењем уговора о раду, у складу са
законом или закључује уговор о стручном ангажовању.
На закључење и престанак уговора између спортског стручњака и клуба сходно се примењују одредбе
Закона о спорту и овог Правилника о закључењу и престанку уговора између играча и клуба.
Уговор из става 1. овог члана закључен са лицем које не испуњава услове из члана 25. став 2, члана
26. став 2. и члана 27. став 2. Закона о спорту и овог правилника ништав је.
Бављење стручним радом у складу са уговором о стручном ангажовању сматра се радом ван радног
односа, у складу са законом.
Страни држављанин који обавља стручни рад у клубовима у Републици Србији, поред услова
прописаних овим законом, мора да испуњава и друге услове утврђене прописима којима се уређује област
запошљавања страних држављана у Републици Србији.
Члан 95.
Спортски стручњак заснива радни однос са клубом закључењем уговора о раду, на неодређено време
или на одређено време најдуже до пет година.
Уговором о раду спортски стручњак и клуб утврђују зараду и друга примања у складу са овим законом
и законом којим се уређује рад, а уговором о стручном ангажовању утврђују се накнада за обављање стручног
рада у организацији у области спорта и друга примања спортског стручњака у складу са овим законом.
Друга примања спортског стручњака из става 2. овог члана су новчана и друга награда за постигнуте
спортске резултате, накнада трошкова смештаја, исхране и путовања за време спортских припрема и
спортских такмичења, новчана и друга накнада на име закључења уговора, накнада за коришћење лика
спортског стручњака и друга слична примања.
Накнада за обављање стручног рада и друга примања спортског стручњака утврђена у складу са
Законом о спорту немају карактер зараде.
На зараду и друга примања спортског стручака из става 2. овог члана плаћају се одговарајући порези
и доприноси на зараду, односно на доходак грађана, у складу са законом.
Примања из става 2. овог члана могу бити утврђена и општим актима организације у области спорта.
Спортски стручњак има сва права, обавезе и одговорности из радног односа у складу са законом којим
се уређује рад, ако овим законом или спортским правилима ФИБА није друкчије утврђено.
Радно време, одмори, одсуства и друга права и обавезе спортског стручњака према клубу
прилагођавају се режиму спортских припрема, односно такмичења.
На уговоре између спортских стручњака и КСС сходно се примењују одредбе овог Правилника који се
односе на уговоре између спортских стручњака и клубова.
8. ПРАВО НАСТУПА У ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 96.
Играч даном регистрације за клуб одмах стиче право наступа.
Право наступа је право играча да буде лиценциран за одговарајућу екипу клуба.
Играч може бити лиценциран уколико је утврђена његова општа и посебна здравствена способност за
наступ у такмичењу у складу са Законом о спорту и пратећим подзаконским актом.
Здравствена способност играча за наступ у такмичењу се евидентира на задњој страни кошаркашке
легитимације играча.

Oдговорност за утврђивање здравствене способности играча за наступ у такмичењу сноси клуб за коју
наступа.
Члан 97.
Сви играчи који учествују на такмичењима у ингеренцији КСС морају :
a)
да поштују Кодекс понашања и Фер игре и у сваком тренутку деловати у складу са истим како
на терену тако и ван њега;
b)
да се уздржавају од употребе супстанци и метода које су забрањене Законом о спречавању
допинга у спорту, ФИБА и КСС спортским правилима и правилима МОКа и Светске Антидопинг Агенције (WАДА),
c)
да се у било ком тренутку подвргну медицинским тестовима
и контроли, нарочито
антидопинг контролама, које се врше у складу са регулативама које прописују КСС, ФИБА,
МОК, Антидопинг агенција Републике Србије и WАДА.
d)
да сарађују са ФИБА и КСС у било каквој истрази која се односи на могуће кршење спортских
правила ФИБА и КСС. Те обавезе, измедју осталог, подразумевају дужност да се одазову на
позив ФИБА и КСС и доставе информацију као и да се лично појаве и сведоче по свом
најбољем сазнању и процени . У случају да се играч не одазове на позив чини дисциплински
прекршај за који се могу изрећи санкције у складу са правилима ФИБА и Дисциплинским
правилником КСС.
Члан 98.
У складу са правилима ФИБА, сваки клуб који потпише уговор са играчем у обавези је да таквог
играча пусти на позив КСС да наступа за националну репрезентацију у свим категоријама на главним
званичним ФИБА такмичењима која су наведена у ФИБА календару.
Свака одредба уговора између играча и клуба супротна одредбо става 1. овог члана је ништава.
Сваки играч регистрован у клубу у обавези је да се одазове када добије позив да наступа за
националну репрезентацију и да учествује свим активностима националне репрезентације када је пуштен од
стране клуба у складу са овим Правилником.
Позив за играча из тава 1. овог члана доставља се клубу у складу са ФИБА правилима.
Уколико играч или клуб прекрше своје обавезе утврђене ФИБА правилима и овим Правилником у вези
учешћа играча у активностима националне репрезентације за коју је добио позив за ФИБА репрезентативно
такмичење, играчу и клубу се изричу санкције у складу са ФИБА правилима, од стране ФИБА и надлежних
органа КСС.
Члан 99.
Клуб је дужан да закључи уговор о осигурању својих врхунских играча и врхунских спортских
стручњака од последица несрећног случаја за време обављања спортске активности, односно стручног рада у
спорту, а на основу утврђеног рангирања играча и спортских стручњака.
Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по једном играчу, односно спортском
стручњаку из става 1. овог члана не може бити нижа од: 10.000 евра у динарској противвредности за случај
смрти играча, односно спортског стручњака; 20.000 евра у динарској противвредности за случај трајног
губитка опште радне способности играча, односно спортског стручњака или способности да се бави спортским
активностима и спортским делатностима; 5.000 евра у динарској противвредности за случај привремене
спречености за бављење спортским активностима и спортским делатностима, на име накнаде за губитак
прихода и стварних трошкова лечења играча, односно спортског стручњака.
КСС је дужан да обезбеди да се осигурају играчи, односно спортски стручњаци који наступе за
националну кошаркашку репрезентацију од последица несрећног случаја за време наступа за националну
кошаркашку репрезентацију, уколико играч, односно спортски стручњак није обухваћен осигурањем из става
1. овог члана.
Ако клуб или КСС не закључи уговор из ст. 1. и 3. овог члана, дужни су да надокнаде штету коју
претрпи играч, односно спортски стручњак који није осигуран.
Непоступање по одредбама ст. 1. и 3. овог члана представља дисциплински прекршај за који за
заступнику организације изриче казна у складу са Дисциплинским правилником КСС.

Клубови могу да закључе уговоре о осигурању и других играча у складу са законом и општим
правилима о одговорности током бављења спортским активностима.
Управни одбор КСС може утврдити обавезу за спортске организације из надлежности КСС да
осигурање играча и спортских стручњака из става 1. овог члана врше преко КСС, уз сношење трошкова полисе
осигурања.
Члан 100.
Забрањено је играча изложити спортским активностима које могу угрозити или погоршати његово
здравствено стање.
Забрањен је допинг играча, у складу са законом и спортским правилима КСС и ФИБА.
Забрањено је децу излагати спортским активностима и физичким вежбањима која могу да угрозе или
погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички развој или
образовање.
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.
Члан 102.
Правила за лиценцирање играча за одређену екипу утврђују се на основу следећих критеријума:
• ранга такмичења клуба који подноси пријаву играча за лиценцирање,
• старосне категорије играча који се лиценцира за екипу клуба,
• основа за лиценцирање – регистрације, двојне регистрације или уступања,
• врсте такмичења за коју се екипа лиценцира.
Правила за лиценцирање се примењују кумулативно, а Упутство за лиценцирање екипа доноси
Управни одбор КСС, на предлог Комисије за такмичење пре почетка такмичења за сваку сезону.
Члан 103.
Клубови чије екипе учествују у највишем рангу такмичења у мушкој конкуренцији, 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.
Играчи старији од 18. година из става 1. овог члана морају имати уговор о професионалном
ангажовању играча – уговор о раду, 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.
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.
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.
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 6 (шест) играча који у години лиценцирања навршавају 27. године живота закључно са том годином.
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.
Члан 107.
Клубови од играча који су уредно регистровани, могу лиценцирати код јуниорских екипа:
•
16 ( шеснаест ) играча јуниора, и
•
4 ( четири ) играча млађих категорија – кадета и пионира.
Члан 108.
Клубови од играча који су уредно регистровани, могу лиценцирати код кадетских екипа:
•
16 ( шеснаест ) играча кадета, и
•
4 ( четири ) играча млађих категорија – пионира.
Члан 109.
Клубови од играча који су уредно регистровани, могу лиценцирати код пионирских екипа:
•
20 ( двадесет ) играча у пионирској екипи,
•
25 (двадесетпет) играча у категорији млађих пионира.
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.
Члан 111.
Клуб може лиценцирати највише два играча по уговору о уступању.
Играч уступљен по уговору има право наступа само за клуб којем је уступљен.
Клуб може лиценцирати играча по уговору о уступању у период од једне сезоне, а лиценца траје
најдуже до краја сезоне такмичења тог клуба које је играч уступљен.
Након одигравања последње утакмице за клуб којем је уступљен, играч може бити лиценциран за
матични клуб.
Члан 112.
На утакмицама КУПа Србије могу бити лиценцирани сви играчи регистровани за клуб, без обзира на
лимите годишта приликом лиценцирања екипа у осталим такмичењима.

Члан 113.
На квалификационим утакмицама за попуну лига могу бити лиценцирани само играчи који су за тај
клуб имали право наступа у претходном такмичењу нижег ранга, уколико се квалификације играју до почетка
првог наредног редовног прелазног рока.
9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 114.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Регистрациони правилник усвојен на Скупштини
КСС одржаној 26. јануара 2017. године.
Члан 115.
Управни одбор КСС може донети ближа правила за спровођење одређених питања уређених овим
Правилником, осим ако за доношење одређених правила није овим Правилником утврђена надлежност
Комисије за такмичење.
Члан 116.
Уговори између клубова и играча, који су склопљени пре ступања на снагу овог Правилника, остају на
снази, уколико су усклађени са одредбама Регистрационог правилника који је важио у тренутку њиховог
потписивања.
Члан 117.
За одређене административне послове за потребе играча и клубова у вези са делатностима органа
који остварују поједине надлежности одређене овим Правилником може се наплатити одговарајућа такса.
Управни одбор КСС пред сваки прелазни рок прописује износе такси из става 1. овог члана.
Надлежни орган није дужан да предузме радње утврђене овим Правилником пре него што се уплати
одговарајућа такса.
Вредност бодова утврђених овим Правилником прописује Управни одбор КСС, по правилу, пред сваки
прелазни рок.
Члан 118.
Тумачења овог Правилника даје Скупштина КСС.
Одредбе овог Правилника које се односе на националне трансфере малолетних играча примењују се
од момента добијања сагласности Министарства омладине и спорта.
У свим започетим поступцима који нису окончани до ступања на снагу овог Регистрационог
правилника, примењиваће се одредбе Регистрационог правилника од 26. јануара 2017. године.
Члан 119.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на www.kss.rs.
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