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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.

Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча (за МК
ИГРАЧА ПОТПИС ОБА РОДИТЕЉА, односно законски заступник уколико је млађи
од 14 година), сходно члану 23. Регистрационог правилника, и оверена од стране
клуба,
КОПИЈА ПАСОША играча/ице
Фотографија играча, не старија од 6 месеци на обрасцу приступнице,
Један од следећих докумената:
Споразумни раскид Уговора, или
Одлука надлежног органа о раскиду Уговора, или
Примерак Уговора који је истекао
За играче који долазе из иностранства, КСС ће након достављања документације
за прелазак покренути процедуру добијања LOC (за сениорске играче) или
Одлуку FIBA уколико се ради о малолетним играчима. За међународни
прелазак уз наведену документацију потребна је и КОПИЈА ПАСОША
играча.
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).
Приликом подношења молбе из ст. 2.-4. овог члана (члан 57. Регистрационог
правилника) плаћа се такса КСС у висини од 200 бодова, од којих 100 бода
припада РКС из којег играч одлази а 100 бода припада КСС, и користи се за
развој кошарке у МК. Уплата се врши на жиро рачун код Комерцијалне банке
205-136403-25.
РКС је у обавези да достави фактуру КСС на припадујући износ.
РКС неће примити документацију за преласке по члану 57, уколико клуб НЕ
ДОСТАВИ и доказ о уплати таксе (уплатница).

2.
ЗА ДВОЈНУ РЕГИСТРАЦИЈУ потребно је поднети следећу документацију сходно члану
37. Регистрационог Правилника КСС:
2.1.

2.2.
2.3.

Приступница - сагланост за двојну регистрацију комплетно попуњена,
потписана од стране играча и оверена од стране оба клуба, фотографија
(чланови 34 до 37 Реистрационог правилника КСС),
Фотографија играча, не старија од 6 месеци, залепљена на обрасцу.
КОПИЈА ПАСОША играча/ице

3.
УСТУПАЊЕ ИГРАЧА, сходно члану 89. Регистрационог правилника КСС. За уступање
играча (рођени 1999. године и млађи) потребно је поднети следећу документацију:
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча, (ЗА МК
ИГРАЧА ПОТПИС ОБА РОДИТЕЉА, односно законски заступник, уколико је млађи
од 14 година), сходно члану 23. Регистрационог правилника, и оверена од
стране клуба,
Фотографија играча, не старија од 6 месеци, на обрасцу приступнице,
КОПИЈА ПАСОША играча/ице
Копија важећег уговора са матичним клубом,
Споразум о уступању потписан од стране оба клуба и играча.

Клуб може дати Сагласност за наступ играча на двојну регистрацију и закључити уговор
о уступању играча за укупно 2 (два) играча.
Клуб може на основу двојне регистрације и уступање да региструје укупно 2 (два)
играча. (члан 36 Регистрационог Правилника КСС).
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 2019/2020
•
•

•
•

Првостепене одлуке о поднетим захтевима биће објављене на интернет страници КСС,
www.lige.kss.rs (06. Септембра 2019. године сходно члану 28. Регистрационог
правилника),
На првостепене одлуке Комисије за такмичење може се изјавити жалба у року од 8 дана
од дана објављивања, уз доказ о плаћеној такси у висинии од 600 бодова, СТАЛНОЈ
СПОРТСКОЈ АРБИТРАЖИ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ, 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

•
•
•
•

•

Комплетну документацију која се тиче прелазака по члану 57, издвојити у
посебан регистратор/фасцикла ради брже обраде материјала,
Комплетну документацију која се тиче међународних прелазака, издвојити у
посебан регистратор/фасцикла ради брже обраде материјала,
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 без
обештећења,
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 без
обештећења,
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 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,
Међународни прелазак је дозвољен након 18. рођендана играча (члан 48
Регистрационог правилника КСС),
Међународни преласци играча млађих од 18 година ће бити дозвољени искључиво
одлуком ФИБА (члан 18 став 4 Закона о спрту РС члан 49 и 59 Регистрационог
правилника КСС),
Национални трансфер, односно прелазак малолетног играча у домаћи клуб изван места
пребивалишта играча није дозвољен, у складу са чланом 18 став 5. Закона о спорту и
чланом 57 Регистрационог правилника КСС, осим ако је прелазак одобрен од стране УО
КСС,
Приликом првог уписа играча, треба водити рачуна да ли је играч већ био регистрован
у другој националној федерацији на основу места рођења, пасоша и сл.
ПОЗИВ ЗА КЛУБОВЕ КОЈИ ИМАЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ПРЕЛАСКЕ ИГРАЧА

Неопходно да клубови благовремено отворе девизни рачун у пословној банци како
би били у могућности да изврше уплату 250.- швајцарских франака (CHF) на име FIBA
таксе за Letter of Clearance (LOC).
У том смислу обавештавамо Клубове да се такса плаћа путем платних картица –
Dinars Card, MasterCard, Maestro, Visa или UnionPay и као што је речено Захтев за
прелезак играча је поднет тек када је са картице наплаћено 250.- CHF.
Овим путем саветујемо Клубове да одмах прибаве неку од наведених платних картица
уз девизни рачун Клуба , како би могли да плате таксу за међународни прелазак.
Све међународне преласке можете ОДМАХ ДА ПОШАЉЕТЕ - Приступницу у
једном документу, Пасош играча у другом и да „иницирамо“ прелазак где једино
недостаје плаћање 250 CHF.
Оригинал се предаје Регионалном кошаркашком свезу као и раније, али ће вам LOC сада
доћи за сат или два, уколико је играч слободан. Aко има уговор који формално није раскинуо
или није последња регистрација у тој земљи - него некој другој, мораћете ПОНОВО да
платите 250.- CHF.
Саветујемо да пошаљете своје Приступнице и пасоше ОДМАХ.
Особа за контакт Јасмина Бранковић, имејл brankovic@kss.rs.
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, ЧЛАН ЗАДУЖЕН ЗА РЕГИСТРАЦИЈЕ

