
Члан 57. 

Национални трансфер, односно прелазак малолетног играча у домаћи клуб изван места 
пребивалишта играча није дозвољен, у складу са Законом о спорту, осим ако је прелазак одобрен од 
стране КСС, под условима и на начин утврђен овим Правилником. 

Комисија за такмичење КСС може одобрити одређени прелазак малолетног играча у клуб који је 
изван његовог места пребивалишта уколико прелазак није повезан са бављењем кошарком, а на 
основу писане молбе играча уз коју је поднета следећа документација: 
- писана изјава оба родитеља, односно старатеља да су сагласна са преласком, оверена у складу са 
законом, са разлозима и документима који то потврђују; 
- молба новог клуба играча за дозволу преласка са разлозима и условима за даљи кошаркашки развој 
играча;
- потврда да је играч уписан у адекватну школу, као услов за даљи педагошки и академски развој 
играча; 
- копија потврде о промени пребивалишта надлежног органа МУПа, за родитеље, односно старатеље 
и малолетног играча; 
- копија пријаве запосленог за заснивање радног односа, за родитеље, односно старатеље; 
- друга документација коју затражи Комисија за такмичење. 

Комисија за такмичење КСС може у посебним случајевима, на основу писане молбе малолетног 
играча, уз коју је приложена одговарајућа документација, одобрити одређени прелазак малолетног 
играча који је завршио основну школу у клуб који је изван његовог места пребивалишта и уколико је 
прелазак повезан са бављењем кошарком, под следећим условима: 
- да нови клуб играча гарантује адекватну академску, школску и/или струковну обуку која ће играча 
припремити за даљу каријеру након каријере професионалног играча, 
- да нови клуб играчу обезбеди одговарајуће кошаркашке тренинге који ће унапредити кошаркашки 
развоја и/или даљу каријеру играча као професионалног играча, 
- да нови клуб спроводи адекватан програм обуке за младе играче , 
- да се преласком не ремети школовање играча, 
- да је играчу обезбеђен адекватан смештај и исхрана, 
- да су оба родитеља, односно старатеља сагласна са преласком, 
- да је са играчем закључен уговор о стипендирању за спортско усавршавање, 
- друга документација коју затражи Комисија за такмичење.. 

Уколико малолетни играч из става 3. ово члана прелази у клуб чије је седиште од места 
пребивалишта играча удаљено толико да није потребна промена места становања и школовања
играча, Комисија за такмичење КСС може одобрити одређени прелазак под следећим условима: 
- да нови клуб играчу обезбеди одговарајуће кошаркашке тренинге који ће унапредити кошаркашки 
развоја и/или даљу каријеру играча као професионалног играча, 
- да нови клуб спроводи адекватан програм обуке за младе играче , 
- да се преласком не ремети школовање играча, 
- да је обезбеђен адекватан превоз играча из места пребивалишта до места седишта новог клуба и 
назад; 17 
- да су оба родитеља, односно старатеља сагласна са преласком, 
- да је са играчем закључен уговор о стипендирању за спортско усавршавање, 
- друга документација коју затражи Комисија за такмичење. 

Приликом подношења молбе из ст. 2-4. овог члана плаћа се такса КСС у висини од 200 бодова, од које
100 бода припада РКС из које играч одлази а 100 бода припада КСС, и користи се за развој 
кошарке у МК. 


