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1.
ЗА ПРЕЛАЗАК ИГРАЧА потребно је поднети следећу документацију сходно
члану 37. Регистрационог правилника КСС:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.





1.5.
1.6.

1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.
РКС
КСС
РКС КСВ
РКС КСБ
РКС ЦС

Приступница играча комплетно попуњена, у свим назначеним пољима за упис
података, потписана од стране играча (за МК ИГРАЧА, уколико је млађи од 14
година, ПОТПИС ОБА РОДИТЕЉА, односно законски/x заступник/a), сходно члану
23. Регистрационог правилника КСС, и оверена од стране клуба,
Фотографија играча/ице, не старија од 6 месеци на обрасцу приступнице,
Један од следећих докумената (у случају да играч има/о закључен уговор са
клубом):
Споразумни раскид Уговора, или
Одлука надлежног органа о раскиду Уговора, или
Примерак Уговора који је истекао
За играче који долазе из иностранства - по упутству за међународне преласке
играча (упутство у прилогу),
Клубови документацију о преласцима достављају регионалним
канцеларијама ИСКЉУЧИВО путем имејла.
Национални трансфер, односно прелазак малолетног играча у домаћи клуб изван
места пребивалишта играча није дозвољен, осим ако је прелазак одобрен од
стране УО КСС уз прописану документацију за прелазак играча (члан 57.
Регистрационог правилника КСС).
Кошаркашки трансфери изван места пребивалишта неће бити одобрени
за играче/ице који нису завршили основну школу.
Приликом подношења молбе за прелазак играча пo члану 57. Регистрационог
правилника, из ставова 2, 3 и 4, плаћа се такса КСС у висини од 200 бодова
(24.000,00 дин).
Уплата се врши на следећи начин :
100 бодова на жиро рачун КСС код Комерцијалне банке 205-136403-25 и 100
бодова на жиро рачун Регионалног кошаркашког савеза ИЗ КОГА ИГРАЧ
ОДЛАЗИ.
РКС неће примити документацију за преласке по члану 57., уколико клуб НЕ
ДОСТАВИ и доказ о уплати таксе (уплатница).
ЖИРО РАЧУН
205-136403-25
325-9500600018603-16
205-250458-76
160-274150-89

РКС
РКС ЗС
РКС РКМ
РКС ИС
РКС ЈС

ЖИРО РАЧУН
155-13764-40
360-11312-14
205-511524-56
105-2275470-91

1.7.

Приликом пријема документације обавезно је да сва назначена поља буду попуњена,
а посебно колона у којој се тражи наступ за репрезентацију и уколико га је било о
којој репрезентацији, т.ј. које државе је наступ остварен.

1.8.

КОПИЈА ПАСОША или ДРЖАВЉАНСТВО играча/ице су документа потребна КСС
због контроле наступа страних играча у сениорским и МК такмичењима КСС.
2.
ЗА ДВОЈНУ РЕГИСТРАЦИЈУ (играча/ице рођени/е у периоду од 2002. године до 2007.
године) потребно је поднети следећу документацију сходно члану 37. Регистрационог
правилника КСС:
2.1. Приступница - сагланост за двојну регистрацију комплетно попуњена,
потписана од стране играча и оверена од стране оба клуба, фотографија
(чланови 34. до 37. Регистрационог правилника КСС),
2.2. Фотографија играча, не старија од 6 месеци, залепљена на обрасцу.
Играчи дати на двојну регистарцију МОРАЈУ бити на лиценцном списку сениорске
екипа матичног клуба.
3.
УСТУПАЊЕ ИГРАЧА, (играча/ице рођени/е у периоду од 2002. године до 2007. године)
потребно је поднети следећу документацију сходно члану 89. Регистрационог правилника КСС:
3.1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча, и
оверена од стране клуба,
3.2. Фотографија играча, не старија од 6 месеци, на обрасцу приступнице,
3.3. Копија важећег уговора са матичним клубом,
3.4. Споразум о уступању потписан од стране оба клуба и играча.
Клуб може дати Сагласност за наступ играча на двојну регистрацију и/или закључити
уговор о уступању играча за укупно 4 (четири) играча.
Клуб може на основу двојне регистрације и уступање да региструје укупно 2 (два)
играча (члан 36 Регистрационог Правилника КСС).
Двојна регистрација важи само до краја такмичења за које је дато право наступа играча
од стране матичног клуба.
Уступање се односи на сезону која предстоји и оно важи само до краја одговарајуће
сезоне. Уступање се не може вршити дуже од једне сезоне. Односи клубова регулишу се
међусобним споразумом. Након истека сезоне за коју је уступљен, играч се аутоматски враћа у
матични клуб.




ОДЛУКЕ О ПРЕЛАСЦИМА У СЕПТЕМБАРСКОМ прелазном року 2022/2023
Првостепене одлуке о поднетим захтевима биће објављене на интернет страници КСС,
www.lige.kss.rs, сходно члану 28. Регистрационог правилника,
Допуна документације о преласцима се врши преко регионалних канцеларија
ИСКЉУЧИВО путем имејла. Рок за допуну документације је између првостепених и
коначних одлука.
На првостепене одлуке Комисије за такмичење може се изјавити жалба у року од 8 дана
од дана објављивања, уз доказ о плаћеној такси у висини од 600 бодова, СТАЛНОЈ
СПОРТСКОЈ АРБИТРАЖИ ОКС-а, сходно одредбама Регистрационог правилника,




Одлука СТАЛНЕ СПОРТСКЕ АРБИТРАЖЕ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ по жалби је
коначна и правоснажна,
Уколико се након НЕ ОДОБРЕНИХ коначних одлука у септембарском прелазном року
стекну услови да играч изврши прелазак (регулисано обештећење, истекао уговор и
слично) клуб мора поново поднети комплетну документацију у неком од наредних
прелазних рокова.
ВАЖНЕ ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ












Комплетна документација септембарског прелазног рока се ИСКЉУЧИВО доставља
путем платформе ONEDRIVE по већ устаљеној процедури коришћеној приликом
априлског прелазног рока.
Комплетну документацију која се тиче међународних прелазака, доставити
ЕЛЕКТРОНСКИМ путем на имејл адресу brankovic@kss.rs
Приликом регистрације и лиценцирања страних играча/ица клубови треба да имају у
виду и одредбе о висини таксе у складу са чланом 101 Регистрационог правилника КСС.
Сви играчи сениори (старији од 18 година) и сви играчи млађи од 18 година који немају
важећи уговор или им није понуђен уговор (професионални или уговор о
стипендирању) сматрају се слободним играчима и могу остварити прелазак.
Клубови који имају инострана дуговања из претходног периода неће моћи да врше
међународне преласке као и преласке играча странаца унутар КСС,
Сви клубови који не измире дуговања према КСС, РКС, ССА ОКС и такмичењу неће моћи
да користе прелазни рок јер ће електронска база онемогућити регистрацију играча,
Некомплетна документација (без слике, печата клуба у који играч прелази, потписа, или
уколико није комплетно попуњена и слично) НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНА ОД СТРАНЕ
РЕГИОНАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА,
Накнада за развој играча и солидарна накнада наведени су у члановима 59., 60. и 61.
Регистрационог правилника КСС.
Одлуком КТ КСС, Регионални кошаркашки савези који очекују већи број пререгистрације
играча потребно је да ангажују још неко лице за унос прелазака, како би сви региони
јединствено завршили са уносом података,
Како би сви клубови и региони били у подједнаком полажају, довољан број дана је
одређен за прелазни рок, те ће с` тога база бити закључана у прописаном термину
јединственом за све регионе.

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
ЧЛАН ЗАДУЖЕН ЗА РЕГИСТРАЦИЈЕ,
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, с.р.

