На основу члана 43. Статута Кошаркашког савеза Србије, Скупштина Кошаркашког савеза Србије
на седници одржаној 04. јула 2009. год. усвојила је:

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Основни појмови који се користе у овом регистрационом правилнику:
1 Кошаркашки савез Србије- КСС
2 Управни обор – УО
3. Регистрациона комисија – РК
4.Дисциплински суд – ДС
5.Letter of Clearance – ЛОЦ
6.Кошаркашки клуб - Клуб
7 ФИБА СВЕТ- ФИБА
8.ФИБА ЕВРОПА- ФИБА ЕВРОПА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 1.
Регистрационим правилником Кошаркашког савеза Србије ( у даљем тексту Правилник) регулише се:
1. Учлањење клубова у КСС
2. Регистрација играча/играчице (у даљем тексту играч) – надлежни органи и поступак
3. Уговори – форма, садржина и контрола
4. Преласци играча из клуба у клуб,
5. Право наступа и лиценцирање играча,
6. Међународни преласци
Одредбе овог Правилника примењују се на играче који су чланови клубова чије је седиште на
територији Републике Србије, и чланови су Кошаркашког савеза Србије.

Надлежност
ЧЛАН 2.
Регитрациона комисија КСС је надлежа за :
1. Прву регистрацију играча,
2. Преласке играча између клубова који су чланови КСС,
3. Раскиде уговора играча,
4. Право наступа играча
5. Преласке играча између клубова из Србије и иностраних клубова,
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Учлањење клуба
ЧЛАН 3.
Захтев за учлањење у Кошаркашки савез Србије подноси се УО КСС, преко Регистрационе комисије
КСС. Уз захтев прилаже се:
1. одлука надлежног органа чланице о приступању;
2. фотокопија статута;
3. фотокопија решења о упису у регистар који се води код належног органа;
4. име и презиме особе или особа овлашћених за заступање.
5. пријава на обрасцу КСС
Одлуку о учлањењу нових чланова доноси УО КСС, на предлог РК КСС.
Учлањењем клуб добија свој евиденциони број .
Клуб који се не такмичи или не плаћа чланарину две такмичарске сезоне, аутоматски престаје да
буде члан КСС.

Промене правног статуса клуба
ЧЛАН 4.
Клуб је дужан да о свакој промени правног статуса, односно статута клуба обавести УО КСС,
преко РК КСС. Уз обавештење се доставља и копија решења надлежног државног органа којим се
утврђује промена правног статуса клуба и копија одлуке о променама статута клуба.
Статусне промене клуба су регулисане члановима 5, 6 и 7 овог Правилника.

Припајање клуба другом клубу
ЧЛАН 5.
Два клуба се могу спојити на основу уговора о припајању .
Уписом припајања у одговарајући државни регистар, права и обавезе клуба који се припаја
прелазе на клуб којем се припаја, а клубу који се припаја престаје чланство у КСС.

Спајање клубова
ЧЛАН 6.
Два клуба се могу спојити путем оснивања новог клуба .
Уписом спајања клубова у одговарајући државни регистар, права и обавезе клубова који се
спајају прелазе на новоосновани клуб, а клубовима који су се спојили престаје чланство у КСС.
Новоосновани клуб креће од најнижег ранга такмичења..

Подела клуба
ЧЛАН 7.
Клуб се може поделити на два или више клубова.
Одлука о подели клуба има дејство акта о оснивању нових клубова.
Уговором о разграничењу права и обавеза између подељених клубова може бити утврђено да
један од клубова преузима права и обавезе у погледу учешћа у такмичењу у коме је учествовао
подељени клуб. Обавезе према играчима под уговором, које су доспеле, клубови сносе солидарно.
За финансијске обавезе према Савезу и трећим лицима клубови одговарају солидарно.

3

Клуб који не преузима права и обавезе учешћа у одређеном такмичењу, од наредне сезоне
укључује се у најнижи ранг такмичења.
Поступак
ЧЛАН 8.
Одлука о извршеном припајању, спајању или подели клуба подноси се УО КСС преко
Регистрационе комисије КСС. Уз одлуку се прилаже:
-Одлуке надлежних органа клубова који учествују у припајању, спајању или подели клуба
-Уговор о припајању, уговор о спајању,односно уговор о разграничењу права и обавеза
-Решење о упису статусне промене клуба у одговарајући државни регистар
-Доказ о плаћеној такси у износу од 300 бодова
Припајање, спајање или подела клуба се могу извршити почев од првог дана по завршетку
последње утакмице Прве А лиге до 1.августа текуће године.

ЧЛАН 9.
УО КСС, на предлог Регистрационе комисије, доноси одлуку да је припајање, спајање и подела
извршена у складу са Регистрационим правилником КСС, најкасније до 08.08 текуће године за наредну
сезону.
На одлуку УО КСС незадовољна страна има право жалбе у року 8 дана од пријема Одлуке , уз
доказ о плаћеној такси у износу од 600 бодова .
Жалба се подноси Кошаркашкој арбитражи,а преко Регистрационе комисије..
Правне последице припајања, спајања или поделе клуба ступају на снагу даном
правоснажности одлуке надлежног органа КСС.

2. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА
Приступница
ЧЛАН 10.
Приликом регистрације играч својом вољом бира клуб у којем ће играти.
Своју вољу играч/играчица изражава потписивањем прописане приступнице.
Садржај и изглед приступнице утврђује Регистрациона комисија КСС . Приступница обавезно
садржи изјаву да потписник прихвата сва права и обавезе које произилазе из Статута и других општих
аката КСС, као и надлежност Кошаркашке арбитраже у случају спора.
За играче млађе од 18 година, приступницу обавезно потписује и његов родитељ односно
законски заступник.

ЧЛАН 11.
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.
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 базу играча са
роком трајања забране.
Клуб у коме се играч налази има право на обештећење, по истеку казне, под условом да је то
право имао пре учињеног прекршаја играча.
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Поступак регистрације
ЧЛАН 12.
Регистрацију и пререгистрацију играча клубова свих лига на нивоу КСС врши Регистрациона
комисија.
Првостепене Одлуке Регистрационе комисије, објављују се најкасније осам дана од последњег
дана прелазног рока на интернет страници КСС.

ЧЛАН 13.
Прва регистрација играча се може извршити на дан или након датума када играч напуни 10
година.
Прва регистрација играча врши се у Регионалној канцеларији, којој по територијалном принципу
припада клуб који врши прву регистрацију играча.
Приликом прве регистрације играчу се издаје кошаркашка легтимација КСС.
Кошаркашка легтимација је индентификациони документ играча.
Кошаркашка легтимација садржи фотографију, име и презиме играча,ЈМБГ,евиденциони број
играча и рок важења легтимације.
Контролу првих регистрација играча и издавања кошаркашких легтимација врши Регистрациона
комисија сукцесивно, на целој територији КСС.

ЧЛАН 14.
Прва кошаркашка легтимација важи до навршене 14. године играча.
Друга кошаркашка легтимација се издаје до навршене 18. године играча.
Након 18. рођендана играчу се издаје трајна кошаркашка легтимација.
Клуб у којем је играч регистрован, дужан је у року од 8 (осам) дана од дана истека легтимације,
да поднесе захтев за издавање нове кошаркашке легтимације.
Уз захтев се прилаже стара легтимација, (која се поништава и враћа играчу) и две нове
индентичне фотографије играча, не старије од 30 дана.
Изглед кошаркашке легитимације одређује Управни одбор КСС на предлог Регистрационе комисије.

ЧЛАН 15.
Клуб који жели да изврши регистрацију играча дужан је да приложи:
1. За прву регистрацију:
• извод из матичне књиге рођених
• приступница играча, потписана од стране играча и његовог родитеља или законског
заступника
• две фотографије, не старије од 6 месеци.
• фотокопија пасоша Републике Србије или извод из матичне књиге држављана Републике
Србије, не старији од 6 месеци

2. За пререгистрацију играча који прелазе из клуба у клуб (домаћи прелазак):
• приступница играча комплетно попуњена и потписана од стране играча и овлашћеног лица
клуба у који прелази, са печатом клуба
• фотографија, не старија од 6 месеци
• један од следећих докумената :
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а) споразумни раскид уговора или сагласност о споразумном раскиду уговора,
б) одлуку надлежног органа о раскиду уговора
в) примерак уговора који је истекао
г) доказ да је подмирено обештећење
д) образац КСС за играче који се враћају са школовања на колеџу
3. За регистрацију играча странца са колеџа
• приступница играча/за странца/
• фотокопија важећег пасоша
• фотографија не старија од 6 месеци,
• образац ФИБА /Изјава играча да никада није наступао за клуб федерације, чланице ФИБА/
4. За регистрацију играча странца
• приступница играча/за странца/
• фотокопија важећег пасоша
• фотографија не старија од 6 месеци
• LOC(Letter of Clearance) издат од надлежне федерације којој припада клуб у којем је играч
последњи пут наступао
5. За двојну регистрацију
• приступница – сагласност за двојну регистрацију
• фотографија, не старија од 6 месеци
6. За уступање
• приступница
• фотографија не старија од 6 месеци
• копија важећег уговора са матичним клубом
• споразум о уступању потписан од стране оба клуба и играча
За тачност наведених података и веродостојност поднетих исправа одговара одговорно лице клуба и
клуб који подноси захтев за регистрацију. Уколико је захтев за регистрацију непотпун, неће се узимати
у разматрање.

ЧЛАН 16.
Регистрације које су извршене супротно одредбама члана 13. овог Правилника могу бити
поништене у року од годину дана од дана када је регистрација извршена .
Решење о укидању одлуке о регистрацији доноси Регистрациона комисија КСС
Решење из претходног става има правно дејство само убудуће.
На одлуку Регистрационе комисије може се изјавити жалба у року 8 дана од пријема Одлуке ,
уз доказ о плаћеној такси у износу од 600 бодова .
Жалба се подноси Кошаркашкој арбитражи, а преко Регистрационе комисије.

Евиденциони број
ЧЛАН 17.
Приликом прве регистрације сваки играч добија евиндециони број, који се састоји од 10 цифара
које одређују: матични регион (прва и друга цифра), шифру клуба (трећа, четврта и пета цифра),
годину уписа (шеста и седма цифра) и идентификациони број играча у клубу (последње три цифре).
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Регистри
ЧЛАН 18.
Сви клубови и играчи, у складу са одредбама овог Правилника, уписују се у регистре.
Регистри су јавне књиге, које имају статус базичне евиденције у складу са законом. Регистри се
воде на начелима обавезности, јавности и претпостављене тачности података.Садржај и начин вођења
регистра утврђује Регистрациона комисија.
Подаци у регистру се обрађују кроз компјутерску базу података.

ЧЛАН 19.

За одређене административне послове за потребе играча и клубова у вези са делатностима
Регистрационе комисије, који нису предвиђени овим Правилником, може се наплатити одговарајућа
такса.
Регистрациона комисија пред сваки прелазни рок прописује износе ових такси.

3. УГОВОРИ – ФОРМА, САДРЖИНА И КОНТРОЛА
ЧЛАН 20.
Међусобна права и обавезе играча и клуба могу се утврђивати уговором који закључују играч
и овлашћени представник клуба у писменој форми.
Уговори између играча и клуба обавезно садржи права и обавезе уговорних страна, рок на који
се уговор закључује и арбитражну клаузулу о прихватању надлежности кошаркашке арбитраже у
случају спора чији садржај се одређује Правилником о арбитражи.
Уговори у смислу овог правилника могу бити:
- уговори о професионалном ангажовању (у даљем тексту професионални уговор)
- уговори о стипендирању
- уговори о аматерском игрању (аматерски уговори).
Сви уговори су типски, на обрасцу КСС.
Професионалне и аматерске уговоре могу да потписују само клубови зимских сениорских лига.
Уз све горе наведене уговоре депонује се и анекс уговора .
Уговор и анекс уговора се потписује у присуству овлашћеног представника КСС, а
веродостојност потписника потврђује се потписом на верификационом листу (обрасцу) КСС.
Верификациони лист и примерак уговора се депонују у КСС.
Уговор има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су доступни само надлежним
органима КСС.
Све уговорене ночане обавезе се исплаћују искључиво преко рачуна у банци, а банчин извод је
једини доказ да су ночане обавезе реализоване.
Односи између клуба и играча који немају уговор уређују се на основу закона, овог правилника
и осталих нормативних аката КСС и статута клуба.
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Професионални уговор
ЧЛАН 21.
Први Уговор о професионалном ангажовању играча
Матични клуб или клуб за кога је играч био регистрован у тренутку када је напунио 18. година
има право првенства да потпише први професионални уговор са играчем на његов 18. рођендан а
најкасније 15 дана након што је играч напунио 18 година.
Играч нема право потписа првог професионалног са другим клубом у периоду од 15 дана, од
дана када играч пуни 18 година.
Први професионални уговор који закључе клуб и играч закључује се са роком од четири
године.
Уколико се клуб и играч договоре рок важења првог професионалног уговора може бити и
краћи, али не краћи од 1 године.
Уговор и анекс се потписује у присуству овлашћеног представника КСС, а веродостојност
потписника потврђује се потписом на верификационом листу КСС.
Верификациони лист и примерак уговора се депонују у КСС.
Уговор мора да садржи арбитражну клаузулу о прихватању надлежности кошаркашке
арбитраже у случају спора чији садржај се одређује Правилником о арбитражи
Уговор има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су доступни само надлежним
органима КСС.

Институт понуђеног првог Уговора о професионалном ангажовању играча
ЧЛАН 22.
Уколико играч одбије да потпише понуђени први професионални уговор, клуб депонује
понуђени уговор у канцеларији КСС,до истека 15-ог дана након 18.рођендана играча, на основу којег
матични клуб остварује право на обештећење за прелазак играча у нови клуб , у складу са одредбама
овог Правилника.
Годишњи минимум за играче код понуђеног уговора који клуб депонује износи 10.000 бодова.
Годишњи минимум за играчице код понуђеног уговора који клуб депонује износи 3.000
бодова.
Вредност бода одређује Управни одбор КСС пред сваки прелазни рок.
У годишњи минимум се рачунају сва уговорена материјално-финансиска давања клуба према
играчу.
Уколико матични клуб не поступи у складу са чланом 21 и чланом 22 овог Правилника , или
уколико играчу понуди надокнаду за професионално ангажовање испод годишњег минимума,
сматраће се да играчу није понуђен први професионални уговор.
Право да понуде и депонују први професионални уговор имају сви клубови чланови КСС, осим
клубова који немају сениоре и клубови који се такмиче у регионалним /летњим/ лигама .
Уколико играч одбије да потпише понуђен први професионални уговор и жели да оствари
међународни прелазак, примениће се прописи о међународном преласку играча ФИБА Европе о
утврђивању одговарајућег износа обештећења.
Ако исти играч у периоду краћем од периода понуђеног му у првом професионалном уговору
жели да закључи професионални уговор са другим домаћим клубом, домаћи клуб са правом потписа
првог професионалног уговора има право на исплату разлике обештећења које је плаћено на основу
Одлуке ФИБА и износа обештећења утврђеног чланом 39. овог Правилника.
Ако играч, након што је наступао за клуб који припада националној федерацији, чланици
ФИБА Европа, наступи за академску институцију која не признаје ФИБА или
Фиба Европа 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 Европа, сматраће се да је такав играч прешао из клуба ФИБА Европа у клуб
ФИБА Европа. Другим речима, његово играње током боравка у академској установи или претходно
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дефинисаној непризнатој организацији неће бити узето у обзир/ биће занемарено ( описанно у члану
81. 3.1 правила ФИБА Европа ).
Захтев за исплату разлике обештећења из претходног става домаћи клуб са правом потписа
првог професионалног уговора може поднети у року од 8 дана од пријема обавештења КСС да је други
домаћи клуб за тог играча поднео захтев за регистрацију у други домаћи клуб.

Уговор о професионалном ангажовању играча
ЧЛАН 23.
Након првог Уговора о професионалном ангажовању играча или протеком рока за
потписивање, понуду и депоновање првог Уговора о професионалном ангажовању играча, клуб и
играч могу да потпишу Уговор о професионалном ангажовању играча на рок који сами одреде.
Уговор о професионалном ангажовању играча представља услов за наступ у најквалитетнијем
сениорском такмичењу у ингеренцији КСС.
Уколико рок на који је закључен Уговор о професионалном ангажовању играча протекне у
току такмичарске сезоне, играч губи право наступа за клуб протеком тог рока.
Уговор о професионалном ангажовању играча и анекс се потписује у присуству овлашћеног
представника КСС, а веродостојност потписника потврђује се потписом на верификационом листу
КСС.
Верификациони лист и примерак Уговора о професионалном ангажовању играча се депонују у
КСС.
Уговор о професионалном ангажовању играча мора да садржи арбитражну клаузулу о
прихватању надлежности кошаркашке арбитраже у случају спора чији садржај се одређује
Правилником о арбитражи.
Уговор о професионалном ангажовању играча има карактер пословне тајне, а подаци из
уговора су доступни само надлежним органима КСС.
Анексом Уговора о о професионалном ангажовању играча могу се регулисати динамика и
начин исплате.

Уговор о аматерском ангажовању играча
ЧЛАН 24.
Играч старији од 18 година и клуб који се такмичи у сениорским лигама изузев Прве А мушке и
Прве А женске лиге, могу потписати Уговор о аматерском ангажовању играча. Уговор о аматерском
ангажовању играча није услов за остваривање права наступа у званичном такмичењу.
Битни елементи Уговора о аматерском ангажовању играча су материјално-финансиска давања
клуба према играчу и арбитражна клаузула.

Уговор о стипендирању
ЧЛАН 25.
Играч млађи од 18 година и његов родитељ или законски заступник имају право да потпишу
Уговор о стипендирању који покрива период до тренутка када играч напуни 18 година без обзира да ли
је тај датум у току такмичарске сезоне или не.
Уговором о стипендирању не могу бити уговорене финансијске обавезе играча или родитеља
према клубу.
Битни елементи Уговора о стипендирању су материјално-финансијска давања Клуба према
играчу и Арбитражна клаузула о прихватању надлежности Кошаркашке арбитраже КСС.
Потписивањем Уговора о стипендирању престају дотадашња уговорена материјална давања
играча према клубу.
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Уговор о стипендирању није услов за остваривање права наступа у званичном такмичењу.
Уговор се потписује у присуству овлашћеног представника КСС, а веродостојност потписника
потврђује се потписом на верификационом листу КСС.
Верификациони лист и примерак уговора се депонују у КСС.
Уговор има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су доступни само надлежним
органима КСС.

Институт понуђеног уговора о стипендирању
ЧЛАН 26.
Клуб може играчу да понуди Уговор о стипендирању.
Уколико играч одбије да потпише понуђени Уговор о стипендирању, клуб је дужан да сва 4
(четри) примерка понуђеног уговора потписана од стране овлашћеног лица клуба депонује у КСС, са
доказом да је Уговор о стипендирању понуђен ( поштанска повратница) искључиво у периоду од
01.октобра до 01. априла следеће године, уколико Клуб жели да оствари обештећење уложено у развој
играча веће од обештећења које је предвиђено чланом 37. овог правилника.
Kлуб је дужан да Уговор о стипендирању понуди са минималним роком од годину дана.
Игарч има право да потпише и накнадно тако понуђени и депоновани Уговор о стипендирању
у просторијама КСС.
Уколико играч одбије да потпише понуђени му Уговор о стипендирању, Клуб депоновањем
таквог уговора у КСС стиче право на обештећење у висини финансијских срестава понуђених
Уговором о стипендирању, увећаним за коефицијент 3 (три).

Статус уговора након статусних промена у клубу
ЧЛАН 27.
Приликом свих статусних промена клуба играчи су слободни и могу да остваре прелазак у
други клуб без обештећења.. Међусобно потисани уговори сматрају се ништавим.

Раскид уговора
ЧЛАН 28.
Уколико играч или клуб не извршавају обавезе утврђене уговором, друга уговорна страна може
затражити раскид уговора.
Уколико клуб касни са извршавањем својих обавеза утврђених уговором, дуже од 60 дана,
играч може протеком тога рока затражити раскид уговора на штету клуба. За раскиде уговора Захтев
се подноси Регистрационој комисији КСС-а у складу са овим Правилником.
Регистрациона комисија је дужна да поступа и доноси одлуке по основу захтева за раскид
Уговора три пута годишње и то у: фебруару, јуну и децембру.
Регистрациона комисија првостепену Одлуку доноси у року од 30 дана од последњег дана
одређеног за подношење захтева за раскид уговора.
Тачан термин за подношење захтева одређује регистрациона комисија и биће објављен са сајту
КСС.
Такса за подношење захтева за раскид уговора је:
- за професионалне Уговоре Прве А мушке лиге је 300 бодова
- за професионалне Уговоре Прве А женске лиге и аматерског мушког уговора 100 бодова
- аматерског женског уговора и уговора о стипендирању 50 бодова
O првостепеним одлукама, заинтересоване стране ће бити обавештене путем препоручене
поште у року од 8 дана од доношења одлуке.

10

На одлуку Регистрационе комисије може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема
одлуке уз доказ о плаћеној такси у износу од 600 бодова. Жалба се изјављује Кошаркашкој арбитражи,
а преко Регистрационе комисије. Одлука Кошаркашке арбитраже је коначна и правоснажна.
Страна која успе у спору пред Регистрационом комисијом и Кошаркашком арбитражом , има
право накнаде трошкова од стране која је спор изгубила.

ЧЛАН 29.
У случају подношења захтева за раскид уговора валидни су једино уговори и анекси који су
депоновани КСС најмање 60 дана пре дана подношења захтева.
Играч не може да трпи штетне последице због чињенице да уговор и анекс није депонован у КСС.

Споразумни раскид уговора
ЧЛАН 30.
Споразумни раскид уговора садржи изјаву о постизању обостраног договора о споразумном
раскиду уговора на образцу КСС
Споразумни раскид уговора сачињава се у три примерка, од којих по један примерак припада
клубу и играчу, а један примерак се обавезно депонује у КСС.

Депоновање уговора
ЧЛАН 31.
Верификован оригинални примерак уговора и анекса уговора играча и клуба мора бити
депонован у 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 о измени
обавести играча и да од њега има писмену потврду о пријему измењеног акта.
Приликом депоновања уговора и анекса саставља се верификациони лист у којем уговорне
стране потврђују веродостојност потписа и истоветност свих примерака уговора.
Овлашћени представник КСС, верификациони лист оверава својим потписом, задржава један
примерак уговора,анекса и верификациони лист и у року од 3(три) дана доставља КСС.

4. ПРЕЛАСЦИ ИГРАЧА
Прелазни рок
ЧЛАН 32.
Играч може променити клуб у време прелазног рока.
Термине и правила прелазних рокова прописује УО КСС на предлог Регистрационе комисије КСС-а.
Играч може користити само један редовни и један ванредни прелазни рок у току сезоне.

Редовни прелазни рок
ЧЛАН 33.
Редовни прелазни рокови су:
• април- само клубови летње лиге
• од 1.јула до 72 сата пре почетка лиге- клубови Прве А мушке и Прве А женске лиге ( важи
само за сениоре )
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•
•

летњи прелазни рок - сви клубови без обзира на ранг такмичења и узрастну категорију играча.
јесењи прелазни рок - сви клубови без обзира на ранг такмичења и узрастну категорију играча.

Ванредни прелазни рок
ЧЛАН 34.
Правила ванредног прелазног рока не могу бити у супротности са одредбама овог правилника,
нити се њиховом применом могу довести у неравноправан положај клубови који учествују у
квалификацијама за попуну лига.
Регистрациона комисија утврђује термине и правила прелазног рока у току такмичарске сезоне
(ванредни прелазни рок).
Клубови Прве А мушка и прве А женске лиге – након одиграног првог кола, могу користити
ванредни прелазни рок и регистровати највише четири слободна играча.
Kлубови који се пласирају у мушку и женску Супер лигу имају право да у ванредном
прелазном року региструју још два слободна играча након дана одигравања последње утакмице у
Лиги..
Клубови сениорских лига (Прва Б мушка лига, Прва мушка лига, Друга мушка лига,Прва Б
женка и Прва женска лига), након одиграног првог кола до завршетка првог дела такмичења могу
користити ванредни прелазни рок.
Клубови Прве Б мушке лиге и Прве мушке лиге у ванредном прелазном року могу
регистровати највише три слободна играча.
Клубови осталих сениорских лига (Друга мушка, Прва Б женска и Прва женска лига)у
ванредном прелазном року могу регистровати највише два слободна играча.

Поступак код преласка играча
ЧЛАН 35.
Клуб у који играч жели да пређе подноси захтев за прелазак, уз документацију предвиђену
овим правилником.
Захтев за прелазак мора да буде комплетиран и евидентиран, односно примљен у КСС
најкасније до 14,00 часова последњег дана прелазног рока.
Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.
О благовременим и потпуним захтевима за прелазак у првом степену, одлуку доноси
Регистрациона комисија.
На одлуку Регистрационе комисије може се изјавити жалба у року од 8 дана, од дана
објављивања на интернет страници КСС уз доказ о плаћеној такси у висини од 600 бодова,
Кошаркашкој арбитражи КСС, а преко Регистрационе комисије.
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
сајту КСС, без плаћања таксе. О жалби одлучује у другом степену Арбитража КСС.
Ако у поступку преласка играча дође до техничке грешке, незадовољна страна може изјавити
приговор у року од 8 дана, од дана објављивања на интернет страници КСС без плаћања таксе,
Регистрационој комисији
Одлука по жалби је коначна и правоснажна, заинтересоване стране ће бити обавештене путем
препоручене поште у року од 8 дана од доношења одлуке.
Коначне одлуке поводом жалби и свих осталих прелазака у једном прелазном року објављују
се, најкасније осам дана од седнице Кoшаркашке арбитраже на интернет страници КСС.

ЧЛАН 36.
Право преласка из клуба у клуб има играч:
1. који нема важећи уговор са клубом и за кога је исплаћено прописано обештећење,
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2. који је споразумно раскинуо уговор са дотадашњим клубом,
3. чији је уговор са дотадашњим клубом раскинут правоснажном одлуком надлежног органа,
4. чије уговор са клубом истекао,
5. за кога клуб није тражио лиценцу за последњу такмичарску сезону, или је због иступања из
актуелног такмичења у фактичкој немогућности да тражи лиценцу за наредну, а нема уговор,
6. чији се клуб, припојио, фузионисао или поделио – у првом наредном прелазном року након
што је о промени статуса обавештен секретаријат КСС,
7. За кога је клуб повукао лиценцу у сениорској конкуренцији, услед лимита годишта, осим ако
играч са клубом поседује уговор, који је испоштован у целости.,
8. коме није понуђен први професионални уговор од стране клуба.

Обештећење
ЧЛАН 37.
Клуб има право на обештећење, изражено у бодовима за играча са којим нема закључен
уговор, а који одлази из клуба пре навршених 18 година, које се израчунава на следећи начин :
О=КхГ+Р
К - коефицијент који зависи од ранга у којем се такмичила сениорска екипа клуба у претходној сезони,
у који играч/играчица прелази:
К = 10
К=5
К=3
К=1
К = 0,5

Прва А лига (м)
Прва Б лига (м), Прва А лига (ж)
Прва српска лига (м), Прва Б лига (ж)
Друга српска лига (м), Прва српска лига (ж)
Регионалне лиге и клубови без сениора

Г - број сезона лиценцираних у клубу из којег играч/играчица одлази почев од сезоне у којој
играч/играчица пуни 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:
•
•

јуниорски репрезентативац 10.000
кадетски репрезентативац
5.000

јуниорска репрезентативка 5.000
кадетска репрезантативка 2.500

Вредност бода пред сваки прелазни рок одређује се одлуком Управног одбора КСС.

ЧЛАН 38.
Обештећење за играче који су наступали у претходној сезони без уговора, који су старији од 18
година, и којима није понуђен професионални Уговор, одређено је рангом клуба у који играч прелази
и оно изражено у бодовима износи :

Сениори
Регионалне лиге
Друга српска лига
Прва српска лига
Прва Б лига
Прва А лига

300 бодова
600 бодова
1.200 бодова
5.000 бодова
10.000 бодова
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Сениорке
Регионалне лиге
Прва српска лига
Прва Б лига
Прва А лига

150 бодова
300 бодова
600 бодова
3.600 бодова
ЧЛАН 39.

Обештећење за играче старије од 18 година, којима је понуђен први професионални уговор, који
су одбили да потпишу први професионални уговор, израчунава се на следећи начин:
Категорија играча
Репрезентативац – А селекција

Обештећење (у бодовима)
играчи
играчице
300.000
60.000

Репрезентативац – млађе селекције

150.000

30.000

Прва A лига

100.000

20.000

Прва Б лига

50.000

4.000

Остали клубови

8.000

-

Репрезентативац у смислу овог члана је играч који је наступио за одговарајућу репрезентацију на
званичним ФИБА такмичењима.

Агенти играча
ЧЛАН 40.
Пословима посредовања у преласцима играча из клуба у клуб могу се бавити само Агенти са
ФИБА лиценцом и адвокати регистровани у Адвокатској комори Србије.
Пословима заступања играча пред органима КСС могу се бавити адвокати Адвокатске коморе
Србије и агенти са лиценцом ФИБА.

5. НАСТУП ИГРАЧА
ЧЛАН 41.
Регистрацијом играч одмах стиче право наступа.
На званичним утакмицама играч стиче право наступа само ако је лиценциран за одређено
такмичење.
Издавање лиценце екипе се врши пред сваку такмичарску сезону на начин како пропише
Регистрациона комисија КСС.
За издавање лиценце екипе неопходно је за сваког играча приложити кошаркашку легтимацију
и потврду о извршеном лекарском прегледу за спортисте, које није старије од 30 дана.

Право наступа
ЧЛАН 42.
Клубови Прве А мушке лиге могу лиценцирати највише петнаест(15) играча који су старији од
18 година, плус осам (8) играча сениора младог тима и шеснаест (16) играча који су лиценцирани за
млађе категорије.
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Клубови Прве А женске лиге могу лиценцирати највише петнаест(15) играчица које су старије
од 18 година, плус осам (8) играчица сениорки младог тима и шеснаест (16) играчица које су
лиценциране за млађе категорије.
Право наступа у клубовима Прве А мушке и Прве А женске лиге имају само они
играчи/играчице, старији од 18 година који имају потписан Професионални уговор, као и играчи и
играчице млађи од 18 година, а који су лиценцирани за млађе категорије тог клуба .

ЧЛАН 43.
Клубови Б мушке лиге имају право да лиценцирају петнаест(15) играча старијих од 18 година,
плус осам (8) играча сениора младог тима и шеснаест (16) играча који су лиценцирани за млађе
категорије.
Међу петнаест(15) играча сениора може бити лиценцирано највише шест(6) играча који у
години лиценцирања пуне двадесетшест (26) година или су старији.
Право наступа на утакмици има дванаест (12) играча,од којих може бити највише десет (10)
играча сениора, међу којима могу бити највише три (3) играча који у години лиценцирања пуне
двадесетшест (26) година или су старији.
ЧЛАН 44.
Клубови Б женске лиге имају право да лиценцирају петнаест(15) играчица старијих од 18
година, плус шеснаест (16) играчица које су лиценциране за млађе категорије.
Међу петнаест (15) играчица сениорки може бити лиценцирано највише шест (6) играчица
који у години лиценцирања пуне двадесетшест (26) година или су старије.
Право наступа на утакмици има дванаест (12) играчица,од којих може бити највише десет (10)
играчица сениорки, међу којима могу бити највише три (3) играчице који у години лиценцирања пуне
двадесетшест (26) година или су старије.

ЧЛАН 45.
Клубови Прве и Друге српске мушке и Прве српске женске лиге имају право да лиценцирају
петнаест (15) играча ( сениора ), плус шеснаест (16) играча лиценцираних за млађе категорије.
Међу петнаест (15) играча сениора може бити лиценцирано највише шест (6) играча који у
години лиценцирања пуне двадесетичетири (24) године или су старији.
Право наступа на утакмици има дванаест (12) играча,од којих може бити највише десет (10)
играча сениора, међу којима могу бити највише четири (4) играча који у години лиценцирања пуне
двадесетчетири (24) године или су старији.

ЧЛАН 46.
Играчи који су регистровани и лиценцирани по основу двојне регистрације или уступања, а који
су сениори по години рођења (за играче млађих категорија то не важи), приликом лиценцирања и
наступа на утакмици се третирају као играчи сениори, што значи да улазе у лимитирани број играча
сениора.

Млади тим
ЧЛАН 47.
Клуб Прве А мушке, Прве А женске лиге и Прве Б мушке лиге може имати другу такмичарску екипу у
сениорској конкуренцији (у даљем тексту : млади тим)
Млади тим је једна од млађих узрастних категорија клуба.
Играчи који наступају за млади тим регистровани су искључиво за матични клуб.
Старосна граница играча који су лиценцирани за млади тим је 20 година.
Млади тим се не може спојити и припојити другом клубу.
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Млади тим не може учествовати у Куп такмичењу и такмичењу млађих категорија.
Млади тим нема право коришћења ванредног прелазног рока у лиги у којој настуапа.

Право наступа у младим тимовима
ЧЛАН 48.
Матични Клуб има право да за млади тим лиценцира двадесет (20) играча од тога 8 сениора до
20 година.
Играчи који наступају за младе тимове не могу бити регистровани на двојну регистрацију, за
друге клубове.
Играчи стичу право наступа у младом тиму искључиво на основу лиценце играча и списка
лиценцираних играча младог тима. Лиценцирање играча врши се у роковима који важе за све остале
клубове у одређеном такмичењу.
Играчи младог тима могу наступати за свој матични клуб у свим категоријама матичног клуба
(пионири, кадети, јуниори, сениори) ако су правилно лиценцирани за такмичење. У истом периоду
играчи могу наступати и за млади тим.
Млади тимови не могу имати играче регистроване на двојну регистрацију.
Играч, члан клуба, који на почетку сезоне није лиценциран за млади тим, има право
лиценцирања до завршетка ванредног прелазног рока у лиги у којој млади тим наступа .
Играчи који у ванредном прелазном року (који важи за сениорску екипу) дођу у клуб (до
29.12.текуће године), а испуњавају услов наступа за млади тим (млађи од 20 година), могу бити
лиценцирани за наступ у младом тиму у складу са бројем играча који могу остварити ванредни
прелазни рок у лиги у којој млади тим наступа.
Играч који је лиценциран за млади тим, а промени клуб у ванредном прелазном року (уступање
или прелазак), губи право играња за млади тим, даном доношења одлуке надлежног органа КСС .

Двојна регистрација
ЧЛАН 49.
Играч може остварити право наступа у клубу нижег ранга такмичења на двојну регистрацију,
до године у којој пуни 20 година (закључно са том годином), уколико добије сагласност матичног
клуба.
Клуб на двојну регистрацију може регистровати највише два играча. Матични клуб може дати
највише два играча на двојну регистрацију
Играч који је регистрован на двојну регистрацију за матични клуб наступа у сениорском
лигашком, у Куп такмичењу и у такмичењу млађих категорија, док за клуб за који је регистрован на
двојну регистрацију наступа само у сениорској конкуренцији у лигашком такмичењу.
Двојна регистрација важи само до краја одговарајућег такмичења.
На пуноважност двојне регистрације 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 је и клуб за који играч остварује право наступа на двојну регистрацију. У том
случају даном лиценцирања за нови клуб престаје важење двојне регистрације.
Регистровање играча на двојну регистрацију може се остварити само у редовном прелазном
року.

Уступање играча
ЧЛАН 50.
Клуб Прве А мушке и Прве А женске лиге (матични клуб) може играча који је под уговором, уз
његову сагласност, уступити другом домаћем клубу, изузимајући клубове регионалних летњих лига. У
таквом случају играч има право наступа само за клуб којем је уступљен.
Клуб на уступање може регистровати највише 2 играча.
Уступање се односи на сезону која предстоји и оно важи само до краја одговарајуће сезоне.
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Уступање се не може вршити дуже од једне сезоне.
Односи клубова регулишу се међусобним споразумом.
Кршење одредби овог споразума је дисциплински прекршај кажњив по члану 53.
Дисциплинског правилника КСС.
Период за који је играч уступљен, рачуна се у рок уговора са матичним клубом.
Уступање играча може се остварити само у редовном прелазном року.
Након истека сезоне за коју је уступљен, играч се аутоматски враћа у 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.
Уступљени играч је дужан да у писменој форми обавести матични клуб и КСС најкасније 15
дана по неизмиреним обавезама из уговора о уступању.
Матични клуб је дужан да у року до 60 дана од доспеле обавезе исплати играчу доспелу
обавезу у целости.

Право наступа играча млађих категорија
ЧЛАН 51.
Уколико играч млађих категорија промени клуб у ванредном прелазном року, до 29.12. текуће
године, право наступа за нови клуб у такмичењу млађих категорија стиче датумом преласка.
Уколико играч млађих категорија промени клуб у ванредном прелазном року након 29.12
текуће године стиче право наступа за млађе категорије у следећој такмичарској сезони.

Право наступа у јуниорима, кадетима и пионирима
ЧЛАН 52.
Тимови имају право да лиценцирају :
• У јуниорској селекцији 16 ( шеснаест ) играча јуниора и 4 ( четири ) играча млађих
узрасних категорија – кадета и пионира
• У кадетској селекцији 16 ( шеснаест ) играча кадета и 4 ( четири ) играча млађих
узрасних категорија - пионира
• У пионирској селекцији 20 ( двадесет ) играча пиионира.
Уколико регистровани играч млађих категорија након 14. рођендана наступи за репрезентацију
друге државе, губи право наступа за матични клуб.

Право наступа у Куп такмичењу
ЧЛАН 53.
Право наступа на утакмицама Купа Србије остварује се на основу лиценце играча и потврде о
обављеном лекарском прегледу. На утакмицама Купа могу наступати сви лиценцирани играчи клуба,
без обзира на лимите годишта у лигама у којима клубови играју.

Право наступа у квалификацијама за попуну лига
ЧЛАН 54.
На квалификационим утакмицама за попуну лига могу наступати само играчи који су за исти
клуб имали право наступа у претходном одговарајућем такмичењу нижег ранга, уколико се
квалификације играју до почетка првог редовног прелазног рока .
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Право наступа на пријатељским утакмицама
ЧЛАН 55.
Играч може наступити за други клуб на пријатељским утакмицама само уз писмено одобрење
клуба за који је регистрован.
У случају да прекрши одредбу из претходног става играч и други клуб чине дисциплински
прекршај.

6.МЕЂУНАРОДНИ ПРЕЛАСЦИ ИГРАЧА
Дозвола за међународни прелазак у иностранство
ЧЛАН 56.
Дозвола за међународни прелазак (Letter of Clearance) се издаје на основу захтева националне
федерације клуба у који играч жели да пређе, за играче који су навршили 18 година, који немају
важећи уговор са клубом регистрованим у КСС , уз уплату таксе од 100 еура на рачун КСС,у року од 7
( седам) дана, сходно ФИБА прописа о међународним преласцима играча.
Једном издат ЛОЦ, не може се укинути ( Правила ФИБА и ФИБА Европа).

ЧЛАН 57.
Међународни преласци нису дозвољени за играче млађе од 18.година.
ФИБА може дати за играча млађег од 18 година дозволу за прелазак у посебним случајевима
како је регулисано правилма ФИБЕ.

ЧЛАН 58.
Одлуку, односно сагласност о давању дозволе за међународни прелазак у иностранство, доноси
Генерални Секретар КСС у складу са прописима ФИБА о међународним преласцима играча.

ЧЛАН 59.
Играч је обавезан да у сваки уговор са иностраним клубом унесе одредбу да је обавезан да на
позив селектора безусловно приступи припремама и наступа за репрезентацију Србије на свим
званичним ФИБА такмичењима,

Дозвола за међународни прелазак из иностранства
ЧЛАН 60.
Дозвола за међународни прелазак из иностранства, врши се на основу LOC (Letter of
Clearance) издатог од федерације којој припада клуб у којем је играч последњи пут наступао.
У поступку регистрације играча држављана Србије који се враћају са школовања на колеџима или
који су у иностранство отишли без LOC-a издатог од стране КСС, поштују се раније потписани важећи
уговори са клубовима члановима КСС, и у свему се поступа по правилима за домаће преласке у складу са
одредбама Регистрационог Правилника.
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Регистрација играча страних држављана
ЧЛАН 61.
Регистрација играча страних држављана врши се на основу LOC-a (Letter of Clearance) издатог од
друге националне федерације којој припада клуб у којем је играч послењдњи пут наступао или ФИБА
обрасца који садржи изјаву да играч никада није наступао за клуб који припада земљама које признају
ФИБА прописе
Сви играчи страни држављани који су регистровани за клубове Прве А мушке и Прве А женске лиге
и, морају бити пријављени код ФИБА на посебном обрасцу и клуб за који су регистровани дужан је да
уплати ФИБА таксу за странце, чиме стичу право на ФИБА лиценцу за стране играче.
Страним играчима у смислу ФИБА прописа сматрају се сви играчи који немају држављанство
Србије и за све се плаћа ФИБА такса за странце.
Не поступање по напред наведеним одредбама повлачи дисциплинску одговорност клубова.

ЧЛАН 62.
Регистрациона комисија КСС ће прихватити захтев за међународни прелазак из иностранства
за странце млађе од 18.година под условима предвиђеним прописима ФИБА.
Страни играч млађи од 18 година нема право наступа у најквалитетнијем степену такмичења
МК КСС.
ЧЛАН 63.
Клубови Прве А мушке и Прве А женске лиге имају право да региструју четири играча сениора
страна држављанина са правом наступа у домаћим такмичењима.
ЧЛАН 64.
Играчи млађих категорија држављани Босне и Херцеговине и држављани Црне Горе , који су
регистровани за клубове са подручја КСС, даном ступања на снагу овог Правилника, настављају да
наступају као домаћи играчи до навршене 18. године.

7. КОШАРКАШКА АРБИТРАЖА
ЧЛАН 65.
При КСС постоји Кошаркашка арбитража за одлучивање у споровима између савеза, клубова,
играча, спортских функционера и других лица у ингеренцији КСС, као и за споразумно решевање
спорова путем одлучивања или посредовања у складу са законом, статутом КСС и Правилником о
Кошаркашкој арбитражи при КСС.
Кошаркашка арбитража КСС је независан орган састављен од изабраних арбитара и у свом
раду и одлучивању је самостална.

ЧЛАН 66.
Кошаркашку арбитражу у смислу овог правилника чиниће арбитри именовани од стране
Скупштине КСС.
Статус, устројство и поступак Кошаркашке арбитраже утврђује се Правилником о
кошаркашкој арбитражи при КСС.
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8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 67.
Клубом Прве А мушке и Прве А женске лиге, у смислу овог Правилника, сматраће се и онај
клуб који је претходне сезоне испао из Прве А мушке и Прве А женске лиге.

ЧЛАН 68.
На уговоре закључене и депоноване пре доношења овог Регистрационог правилника
примењују се одредбе важећег Регистрационог правилника у тренутку потписивања уговора.
Нове кошаркашке легитимације издаваће се од 01.01.2010. године.
Замена досадашњих кошаркашких легитимација мора да се изврши до 01.01.2011. године.
Типски, Уговор о професионалном ангажовању играча, Уговор о стипендирању, Уговор о
аматерском ангажовању играча, Раскид Уговора на заштићеном обрасцу који издаје КСС потписиваће
се од јесењег прелазног рока 2009. године.
Типски, Уговор о професионалном ангажовању играча, Уговор о стипендирању, Уговор о
аматерском ангажовању играча, Раскид Уговора на заштићеном обрасцу који издаје КСС, саставни су
део овог Правилника.

ЧЛАН 69.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на сајту КСС.

ПРЕДСЕДНИК КСС
Драган Капичић
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У Г О В О Р
О ПРОФЕСИОНАЛНОМ АНГАЖОВАЊУ ИГРАЧА

Закључен у ______________, дана ____________, између уговорних страна:
1. КК ____________________________ мат. бр. ___________ ПИБ: __________
Рачун код банке ____________кога заступа директор ______________________
У даљем тексту: Клуб,
и
2. играча-ице ______________________________ из _______________________
ЈМБГ: _______________, У даљем тексту: Играч-ица.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1
Предмет овог Уговора представља професионално ангажовање Играча-ице од
стране Клуба ради професионалног бављења кошарком, учествовања у
тренажном циклусу и наступа на званичним и пријатељским утакмицама за
Клуб.

РОК
Члан 2
Овај Уговор се закључује на минимум 1 годину и максимум 4 године.
Уговорне стране закључују овај Уговор, почев од _____________ године, до
_______________ године.

ОБАВЕЗЕ КЛУБА
Члан 3
Клуб се обавезује да ће на име укупне годишње надокнаде за професионално
ангажовање Играча-ице, Играчу-ици да исплати следеће износе:
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1.
2.
3.
4.

за период од ___________ до ____________ укупно ____________ бодова
за период од ___________ до ____________ укупно ____________ бодова
за период од ___________ до ____________ укупно ____________ бодова
за период од ___________ до ____________ укупно ____________ бодова.

Вредност бода из предходног става одредјује Управни одбор КОШАРКАШКОГ
САВЕЗА СРБИЈЕ.
Члан 4
Укупна годишња надокнада, предвидјена предходним чланом, обухвата све
надокнаде везане за професионално ангажовање играча-ице, а састоји се од
надокнаде за закључење Уговора, месечне плате, хранарине, станарине и осалих
накнада које нису изражене у новцу.
Накнада за професионално ангажовање Играча-ице може бити извршена у новцу
или у другим материјалним и нематеријалним добрима.
Анексом овог Уговора, може се прецизирати само динамика исплате и врста
надокнаде која је предвидјена овим Уговором. Анексом уговора не може бити
повећања нити смањена накнада која је предвидјена Чланом 3 овог Уговора.
Члан 5
Клуб је обавезан да испуни према Играчу-ици све доспеле обавезе предвидјене
овим Уговором до споразумног раскида овог Уговора или правоснажне одлуке
по раскиду овог Уговора, пред органима КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.
Члан 6
Клуб се обавезује да ће да води рачуна о одржавању психофизичке спремности
Играча-ице, да ће да обезбеди адекватан тренажни циклус, учествовање на
припремама, у складу са планом и програмом клуба, да ће да обезбеди опрему,
реквизите и одговарајуће услове за тренинг, као и наступ на званичним и
пријатељским утакмицама Клуба, у складу са одлукама тренера и надлежних
органа Клуба.
Члан 7
Клуб се обавезује да ће Играчу-ици да омогући уручење позива и учествовање
на припремама и такмичењима репрезентативних селекција у организацији
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ или ФИБА. У случају да Клуб не обавести
Играча-ицу или онемогући присуствовање Играча-ице репрезентативним
обавезама, или Играч-ица одбије да учествује у репрезентативним обавезама,
Клуб и Играч могу бити дисциплински одговорни у складу са Дисциплинским
правилником КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.
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Члан 8
Клуб се обавезује да ће Играчу-ици да обезбеди комплетну здравствену заштиту,
медицинску негу и здравствено осигурање.
Клуб се такодје обавезује да ће да сноси све трошкове лечења и опоравка
Играча-ице од повреда и болести, које су настале као последица бављења
спортским активностима у време трајања овог Уговора.
Трошкови лечења и опоравка односе се на све повреде или болести које настану
на тренингу, утакмици или за време одласка и путовања на или са тренинга и
утакмица.

ОБАВЕЗА ИГРАЧА-ИЦЕ
Члан 9
Играч-ица се обавезује да редовно тренира и максимално се ангажује на
тренинзима и утакмицама, као и на теоретском делу припрема за такмичење и
тренинг.
Играч-ица се обавезује да уредно и на време извршава све обавезе по налогу
тренера и овлашћених лица Клуба а на основу плана и програма тренера или
стручног штаба.
Играч-ица је обавезан да се свакодневно стара о свом здрављу, спортском
начину
живота, да се стручно и спортски усавршава и пружи свој максимум у наступима
за Клуб.
Играч-ица је обавезан да учествује у свим пријатељским и званичним
утакмицама у сладу са својим здраственим стањем, као и у свим маркетиншким
активностима које организује Клуб.
Члан 10
Играч-ица се обавезује да ће да се одазове позиву и да ће да учествује у свим
акцијама репрезентативних селекција КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ или
ФИБА, уколико буде позван. Играч упознат да не одазивање на позив на
учествовање у репрезентативним селекцијама повлачи дисциплинску
одговорност
Играча,
у
складу
са
Дисциплинским
правилником
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.
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Члан 11
Играч-ица се обавезује да ће да поштује обавезе према спонзорима и донаторима
Клуба, да поштује сва нормативна акта Клуба и КОШАРКАШКОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ.
Играч се обавезује да ће увек и на сваком месту достојно препрезентовати Клуб,
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ и њихове спонзоре и донаторе.
Играч-ица се обавезује да неће у средствима јавног информисања давати изјаве
које штете угледу Клуба, КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, њихових
спонзора и донатора као и свих чланова кошаркашке организације (судије,
тренери, делегати, играчи, функционери, волонтери и сл.).
Члан 12
Играч-ица изјављује да се упознато са свим нормативним актима Клуба и
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, пре потписивања овог Уговора.
Играч-ица изјављује да је упознат да не придржавање нормативних аката Клуба
и КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, повлачи дисицплинску одговорност.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13
Сви неспоразуми који настану у вези овог Уговора и поводом њега, решаваће се
на пријатељски начин и у духу добрих спортских обичаја.
У случају статусних спорова по овом Уговору, уговорне стране уговарају
надлежност органа КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, тј. регистрационе
комисије и кошаркашке Арбитраже (арбитражна клаузула).
Уговорне стране искључују могућност водјења судског спора у вези са статусом
играча и раскидом овог Уговора. Уговорне стране могу водити судски спор само
ако су у питању медјусобни облигациони односи из овог Уговора.
Приликом решавања спорова посредовањем и одлучивањем, органи
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, примењиваће Регистрациони правилник и
Правилник о кошаркашког Арбитражи при КОШАРКАШКОМ САВЕЗУ
СРБИЈЕ. Уговорне стране су сагласне да заснивајући надлежност органа
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, самим тим овластиле чланове комисије и
арбитре да реше све статусне спорове из овог Уговора.
Уговорне стране се обавезују да ће правоснажну
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ добровољно да изврше.

одлуку

органа
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Уговорне стране су сагласне да су за решавање свих спорних питања меродавни
искључиво примерци овог Уговора и Анекса који су депоновани код
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.
Члан 14
Овај Уговор је сачињен у 4 равногласна примерка, од којих 2 примерка задржава
Клуб, 1 примерак Играч-ица и 1 примерак се депонује у КОШАРКАШКИ
САВЕЗ СРБИЈЕ.
Потписивања овог Уговора обавља се у присуству овлашћеног представника
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, у складу са процедуром коју прописују
нормативни акти КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.

За КЛУБ:

ИГРАЧ-ИЦА

_________________________
Потпис
Директор (име и презиме)

_________________________
потпис

_________________________
и печат Клуба
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У Г О В О Р
О АМАТЕРСКОМ АНГАЖОВАЊУ ИГРАЧА

Закључен у ______________, дана ____________, између уговорних страна:
1. КК ____________________________ мат. бр. ___________ ПИБ: __________
Рачун код банке ____________кога заступа директор ______________________
У даљем тексту: Клуб,
и
2. играча-ице ______________________________ из _______________________
ЈМБГ: _______________, У даљем тексту: Играч-ица.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1
Предмет овог Уговора представља ангажовање Играча-ице од стране Клуба
ради бављења кошарком, учествовања у тренажном циклусу и наступа на
званичним и пријатељским утакмицама за Клуб.

РОК
Члан 2
Уговорне стране закључују овај Уговор, почев од _____________ године, до
_______________ године.

ОБАВЕЗЕ КЛУБА
Члан 3
Клуб се обавезује да ће на име укупне годишње надокнаде за ангажовање
Играча-ице, Играчу-ици да исплати следеће износе:
5.
6.
7.
8.

за период од ___________ до ____________ укупно ____________ бодова
за период од ___________ до ____________ укупно ____________ бодова
за период од ___________ до ____________ укупно ____________ бодова
за период од ___________ до ____________ укупно ____________ бодова.
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Вредност бода из предходног става одређује Управни одбор КОШАРКАШКОГ
САВЕЗА СРБИЈЕ.
Члан 4
Укупна годишња надокнада, предвиђена предходним чланом, обухвата све
надокнаде везане за ангажовање Играча-ице, а састоји се од надокнаде за
закључење Уговора, месечне плате, хранарине, станарине и осалих накнада које
нису изражене у новцу.
Накнада за ангажовање Играча-ице може бити извршена у новцу или у другим
материјалним и нематеријалним добрима.
Анексом овог Уговора, може се прецизирати само динамика исплате и врста
надокнаде која је предвидјена овим Уговором. Анексом уговора не може бити
повећања нити смањена накнада која је предвидјена Чланом 3 овог Уговора.
Потписивање овог Уговора не представља услов за наступ Играча-ице за Клуб.
Члан 5
Клуб је обавезан да испуни према Играчу-ици све доспеле обавезе предвидјене
овим Уговором до споразумног раскида овог Уговора или правоснажне одлуке
по раскиду овог Уговора, пред органима КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.
Члан 6
Клуб се обавезује да ће да води рачуна о одржавању психофизичке спремности
Играча-ице, да ће да обезбеди адекватан тренажни циклус, учествовање на
припремама, у складу са планом и програмом клуба, да ће да обезбеди опрему,
реквизите и одговарајуће услове за тренинг, као и наступ на званичним и
пријатељским утакмицама Клуба, у складу са одлукама тренера и надлежних
органа Клуба.
Члан 7
Клуб се обавезује да ће Играчу-ици да омогући уручење позива и учествовање
на припремама и такмичењима репрезентативних селекција у организацији
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ или ФИБА. У случају да Клуб не обавести
Играча-ицу или онемогући присуствовање Играча-ице репрезентативним
обавезама, или Играч-ица одбије да учествује у репрезентативним обавезама,
Клуб и Играч могу бити дисциплински одговорни у складу са Дисциплинским
правилником КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.
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Члан 8
Клуб се обавезује да ће Играчу-ици да обезбеди комплетну здравствену заштиту,
медицинску негу и здравствено осигурање.
Клуб се такодје обавезује да ће да сноси све трошкове лечења и опоравка
Играча-ице од повреда и болести, које су настале као последица бављења
спортским активностима у време трајања овог Уговора.
Трошкови лечења и опоравка односе се на све повреде или болести које настану
на тренингу, утакмици или за време одласка и путовања на или са тренинга и
утакмица.

ОБАВЕЗА ИГРАЧА-ИЦЕ
Члан 9
Играч-ица се обавезује да редовно тренира и максимално се ангажује на
тренинзима и утакмицама, као и на теоретском делу припрема за такмичење и
тренинг.
Играч-ица се обавезује да уредно и на време извршава све обавезе по налогу
тренера и овлашћених лица Клуба а на основу плана и програма тренера или
стручног штаба.
Играч-ица је обавезан да се свакодневно стара о свом здрављу, спортском
начину
живота, да се стручно и спортски усавршава и пружи свој максимум у наступима
за Клуб.
Играч-ица је обавезан да учествује у свим пријатељским и званичним
утакмицама у сладу са својим здраственим стањем, као и у свим маркетиншким
активностима које организује Клуб.
Члан 10
Играч-ица се обавезује да ће да се одазове позиву и да ће да учествује у свим
акцијама репрезентативних селекција КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ или
ФИБА, уколико буде позван. Играч упознат да не одазивање на позив на
учествовање у репрезентативним селекцијама повлачи дисциплинску
одговорност
Играча,
у
складу
са
Дисциплинским
правилником
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.
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Члан 11
Играч-ица се обавезује да ће да поштује обавезе према спонзорима и донаторима
Клуба, да поштује сва нормативна акта Клуба и КОШАРКАШКОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ.
Играч се обавезује да ће увек и на сваком месту достојно препрезентовати Клуб,
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ и њихове спонзоре и донаторе.
Играч-ица се обавезује да неће у средствима јавног информисања давати изјаве
које штете угледу Клуба, КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, њихових
спонзора и донатора као и свих чланова кошаркашке организације (судије,
тренери, делегати, играчи, функционери, волонтери и сл.).
Члан 12
Играч-ица изјављује да се упознато са свим нормативним актима Клуба и
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, пре потписивања овог Уговора.
Играч-ица изјављује да је упознат да не придржавање нормативних аката Клуба
и КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, повлачи дисицплинску одговорност.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13
Сви неспоразуми који настану у вези овог Уговора и поводом њега, решаваће се
на пријатељски начин и у духу добрих спортских обичаја.
У случају статусних спорова по овом Уговору, уговорне стране уговарају
надлежност органа КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, тј. регистрационе
комисије и кошаркашке Арбитраже (арбитражна клаузула).
Уговорне стране искључују могућност водјења судског спора у вези са статусом
играча и раскидом овог Уговора. Уговорне стране могу водити судски спор само
ако су у питању медјусобни облигациони односи из овог Уговора.
Приликом решавања спорова посредовањем и одлучивањем, органи
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, примењиваће Регистрациони правилник и
Правилник о кошаркашког Арбитражи при КОШАРКАШКОМ САВЕЗУ
СРБИЈЕ. Уговорне стране су сагласне да заснивајући надлежност органа
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, самим тим овластиле чланове комисије и
арбитре да реше све статусне спорове из овог Уговора.
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Уговорне стране се обавезују да ће правоснажну
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ добровољно да изврше.

одлуку

органа

Уговорне стране су сагласне да су за решавање свих спорних питања меродавни
искључиво примерци овог Уговора и Анекса који су депоновани код
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.
Члан 14
Овај Уговор је сачињен у 4 равногласна примерка, од којих 2 примерка задржава
Клуб, 1 примерак Играч-ица и 1 примерак се депонује у КОШАРКАШКИ
САВЕЗ СРБИЈЕ.
Потписивања овог Уговора обавља се у присуству овлашћеног представника
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, у складу са процедуром коју прописују
нормативни акти КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.

за КЛУБ:

ИГРАЧ-ИЦА

_________________________
Потпис
Директор (име и презиме)
_________________________
и печат Клуба

_________________________
потпис

U G O V O R
O STIPENDIRANJU IGRAČA

Zaključen u ______________, dana ____________, izmedju ugovornih strana:
1. KK ____________________________ mat. br. ___________ PIB: __________
Račun kod banke ____________koga zastupa direktor ______________________
U daljem tekstu: Klub,
i
2. mal.igrača-ice ______________________________ iz ___________________
JMBG: _______________, čiji je zakonski zastupnik, ______________________
_________________________________________ u daljem tekstu: mal.Igrač-ica.

PREDMET UGOVORA
Član 1
Predmet ovog Ugovora predstavlja angažovanje mal. Igrača-ice od strane Kluba
radi bavljenja košarkom, učestvovanja u trenažnom ciklusu i nastupa na zvaničnim
i prijateljskim utakmicama za Klub.
ROK
Član 2
Ovaj Ugovor se zaključuje počev od dana zaključenja ovog Ugovora i traje do 18og rodjendana mal. Igrača-ice.
Potpisivanje ovog Ugovora, ne predstavlja uslov za nastup mal. Igrača-ice za Klub.
Ugovorne strane zaključuju ovaj Ugovor, počev od _____________ godine, do
_______________ godine.

OBAVEZE KLUBA
Član 3
Klub se obavezuje da će na ime ukupne godišnje nadoknade za angažovanje mal.
Igrača-ice, mal. Igraču-ici da isplati sledeće iznose:
1. za period od ___________ do ____________ ukupno ____________
bodova
2. za period od ___________ do ____________ ukupno ____________
bodova
3. za period od ___________ do ____________ ukupno ____________
bodova
4. za period od ___________ do ____________ ukupno ____________
bodova.
5. za period od ___________ do ____________ ukupno ____________
bodova.
6. za period od ___________ do ____________ ukupno ____________
bodova.
Vrednost boda iz predhodnog stava odredjuje Upravni odbor KOŠARKAŠKOG
SAVEZA SRBIJE.
Član 4
Ukupna godišnja nadoknada, predvidjena predhodnim članom, obuhvata sve
nadoknade vezane za angažovanje mal. Igrača-ice, a sastoji se od nadoknade za
zaključenje Ugovora, mesečne stipendije, hranarine, stanarine i osalih nadoknada
koje nisu izražene u novcu.
Naknada za angažovanje mal. Igrača-ice može biti izvršena u novcu ili u drugim
materijalnim i nematerijalnim dobrima.
Aneksom ovog Ugovora, može se precizirati samo dinamika isplate i vrsta
nadoknade koja je predvidjena ovim Ugovorom. Aneksom ugovora ne može biti
povećanja niti smanjena naknada koja je predvidjena Članom 3 ovog Ugovora.
Aneksom ovog Ugovora, ne mogu biti ugovorene finansijske obaveze mal. Igračaice ili zakonskog zastupnika prema Klubu.

Član 5
Klub je obavezan da ispuni prema mal. Igraču-ici sve dospele obaveze predvidjene
ovim Ugovorom do sporazumnog raskida ovog Ugovora ili pravosnažne odluke po
raskidu ovog Ugovora, pred organima KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE.

Član 6
Klub se obavezuje da će da vodi računa o održavanju psihofizičke spremnosti mal.
Igrača-ice, da će da obezbedi adekvatan trenažni ciklus, učestvovanje na
pripremama, u skladu sa planom i programom kluba, da će da obezbedi opremu,
rekvizite i odgovarajuće uslove za trening, kao i nastup na zvaničnim i
prijateljskim utakmicama Kluba, u skladu sa odlukama trenera i nadležnih organa
Kluba.
Član 7
Klub se obavezuje da će mal. Igraču-ici da omogući uručenje poziva i učestvovanje
na pripremama i takmičenjima reprezentativnih selekcija u organizaciji
KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE ili FIBA. U slučaju da Klub ne obavesti
Igrača-icu ili onemogući prisustvovanje Igrača-ice reprezentativnim obavezama, ili
Igrač-ica odbije da učestvuje u reprezentativnim obavezama, Klub i Igrač mogu
biti disciplinski odgovorni u skladu sa Disciplinskim pravilnikom
KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE.
Član 8
Klub se obavezuje da će mal. Igraču-ici da obezbedi kompletnu zdravstvenu
zaštitu, medicinsku negu i zdravstveno osiguranje.
Klub se takodje obavezuje da će da snosi sve troškove lečenja i oporavka mal.
Igrača-ice od povreda i bolesti, koje su nastale kao posledica bavljenja sportskim
aktivnostima u vreme trajanja ovog Ugovora.
Troškovi lečenja i oporavka odnose se na sve povrede ili bolesti koje nastanu na
treningu, utakmici ili za vreme odlaska i putovanja na ili sa treninga i utakmica.

OBAVEZA IGRAČA-ICE
Član 9
Mal. Igrač-ica se obavezuje da redovno trenira i maksimalno se angažuje na
treninzima i utakmicama, kao i na teoretskom delu priprema za takmičenje i
trening.
Mal. Igrač-ica se obavezuje da uredno i na vreme izvršava sve obaveze po nalogu
trenera i ovlašćenih lica Kluba a na osnovu plana i programa trenera ili stručnog
štaba.
Mal. Igrač-ica je obavezan da se svakodnevno stara o svom zdravlju, sportskom
načinu života, da se stručno i sportski usavršava i pruži svoj maksimum u
nastupima za Klub.
Mal. Igrač-ica je obavezan da učestvuje u svim prijateljskim i zvaničnim
utakmicama u sladu sa svojim zdrastvenim stanjem, kao i u svim marketinškim
aktivnostima koje organizuje Klub.
Član 10
Mal. Igrač-ica se obavezuje da će da se odazove pozivu i da će da učestvuje u svim
akcijama reprezentativnih selekcija KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE ili
FIBA, ukoliko bude pozvan. Igrač upoznat da ne odazivanje na poziv na
učestvovanje u reprezentativnim selekcijama povlači disciplinsku odgovornost
Igrača, u skladu sa Disciplinskim pravilnikom KOŠARKAŠKOG SAVEZA
SRBIJE.
Član 11
Mal. Igrač-ica se obavezuje da će da poštuje obaveze prema sponzorima i
donatorima Kluba, da poštuje sva normativna akta Kluba i KOŠARKAŠKOG
SAVEZA SRBIJE.
Mal. Igrač-ica se obavezuje da će uvek i na svakom mestu dostojno
preprezentovati Klub, KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE i njihove sponzore i
donatore.
Mal. Igrač-ica se obavezuje da neće u sredstvima javnog informisanja davati izjave
koje štete ugledu Kluba, KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE, njihovih sponzora
i donatora kao i svih članova košarkaške organizacije (sudije, treneri, delegati,
igrači, funkcioneri, volonteri i sl.).

Član 12
Mal. Igrač-ica, i njegov zakonski zastupnik, izjavljuju da su upoznati sa svim
normativnim aktima Kluba i KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE, pre
potpisivanja ovog Ugovora.
Mal. Igrač-ica izjavljuje da je upoznat da ne pridržavanje normativnih akata Kluba
i KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE, povlači disicplinsku odgovornost.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 13
Svi nesporazumi koji nastanu u vezi ovog Ugovora i povodom njega, rešavaće se
na prijateljski način i u duhu dobrih sportskih običaja.
U slučaju statusnih sporova po ovom Ugovoru, ugovorne strane ugovaraju
nadležnost organa KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE, tj. registracione komisije
i košarkaške Arbitraže (arbitražna klauzula).
Ugovorne strane isključuju mogućnost vodjenja sudskog spora u vezi sa statusom
igrača i raskidom ovog Ugovora. Ugovorne strane mogu voditi sudski spor samo
ako su u pitanju medjusobni obligacioni odnosi iz ovog Ugovora.
Prilikom rešavanja sporova posredovanjem i odlučivanjem, organi
KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE, primenjivaće Registracioni pravilnik i
Pravilnik o košarkaškog Arbitraži pri KOŠARKAŠKOM SAVEZU SRBIJE.
Ugovorne strane su saglasne da zasnivajući nadležnost organa KOŠARKAŠKOG
SAVEZA SRBIJE, samim tim ovlastile članove komisije i arbitre da reše sve
statusne sporove iz ovog Ugovora.
Ugovorne strane se obavezuju da će pravosnažnu odluku organa
KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE dobrovoljno da izvrše.
Ugovorne strane su saglasne da su za rešavanje svih spornih pitanja merodavni
isključivo primerci ovog Ugovora i Aneksa koji su deponovani kod
KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE.

Član 14
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 ravnoglasna primerka, od kojih 2 primerka zadržava
Klub, 1 primerak Igrač-ica i 1 primerak se deponuje u KOŠARKAŠKI SAVEZ
SRBIJE.
Potpisivanja ovog Ugovora obavlja se u prisustvu ovlašćenog predstavnika
KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE, u skladu sa procedurom koju propisuju
normativni akti KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE.
za KLUB:

MAL. IGRAČ-ICA

_________________________
Potpis
Direktor (ime i prezime)
_________________________
i pečat Kluba

_________________________
potpis
1. ZAKONSKI ZASTUPNIK

________________________
potpis

2. ZAKONSKI ZASTUPNIK

_________________________
potpis
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РАСКИД УГОВОРА

Закључен у ______________, дана ____________, између уговорних страна:
1. КК ____________________________ мат. бр. ___________ ПИБ: __________
Рачун код банке ____________кога заступа директор ______________________
У даљем тексту: Клуб,
и
2. Играча-ице ______________________________ из _______________________
ЈМБГ: _______________, У даљем тексту: Играч-ица и ______________________
(законски заступник у случају раскида Стипендијског Уговора)

Члан 1
Уговорне
стране
сагласно
констатују
да
су
закључили
__________________________________________________________________
(Уговор о професионалном ангажовању играча, Стипендијски уговор,
Аматерски Уговор), дана ________________године, верификациони број
_____________.

Члан 2
Уговорне стране сагласно констатују да споразумно раскидају Уговор описан у
члану 1, и Анексе тог уговора, те да Играч-ица има право да пређе у други клуб
без обештећења.
Међусобне облигационе односе Клуб и Играч-ица могу решити Анексом овог
Раскида уговора или другим правним актом, с тим да се истим не може
условљавати наступ Играча-ице за нови клуб.

Члан 3
Овај Раскид уговора је сачињен у 4 равногласна примерака.

За КЛУБ:

ИГРАЧ-ИЦА:

______________________
Директор _______________

____________________
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК
(у случају раскида стипендијског
Уговора)
_________________________

PROFESSIONAL PLAYER CONTRACT

Concluded in __________ _____ on _______________ between the contracting parties

1. The Basketball Club _________________________ Registry No. _____________ Tax Id.No.___________
Bank
Account
No.
_______________________
represented
by
the
Club
Manager
______________________________ (hereinafter referred to as the Club)
And
2. He/She Player __________________________________ from _____________________________ Unique
Personal ID No. _______________________ (hereinafter referred to as the Player)

SUBJECT OF THE CONTRACT
Article 1
The subject of this contract is a professional engagement of the PLAYER by the CLUB for the purpose of
professional basketball playing, participating in the practicing program and playing official and friendly games for
the Club.

TERM OF THE CONTRACT
Article 2
This Contract is concluded to a minimum of 1 year and maximum a 4-year period.
The contracting parties enter into this Contract for a period from

to _________________

OBLIGATIONS OF THE CLUB
Article 3
The CLUB undertakes to pay to the PLAYER the following amount as a total annual compensation for
professional playing:
1.
2.
3.
4.

for a period from ________________ to _______________ a total of _______________ points
for a period from ________________ to _______________ a total of _______________ points
for a period from ________________ to _______________ a total of _______________ points
for a period from ________________ to _______________ a total of _______________ points.

The amount of a point under the previous paragraph is to be determined by the Managing Board of the Basketball
Federation of Serbia.

Article 4
The total annual compensation referred to in the previous article shall include all payments related to the
professional engagement of the PLAYER, such as a compensation for entering into this contract, monthly salary,
board and lodging and other rewards not expressed in money.
The payment for professional playing/engagement of the PLAYER under Article 3 of this Contract may be effected
in cash or other tangible and non-tangible goods.
The Annex to this Contract may specify the schedule of payment and the type of compensation thereto only. The
Annex to this Contract may not stipulate any increase or decrease of the compensation referred to in Article 3
hereto.

Article 5
The Club shall be obliged to fulfill all obligations towards the Player that are due under this Contract until the
termination of this contract by mutual consent or until the effective decision upon termination/cancellation of this
Contract before the relevant bodies of the Basketball Federation of Serbia.

Article 6
The Club undertakes to maintain the Player’s top physical and mental fitness, enable the Player to participate in
preparations and training sessions according to the Club’s schedule, provide adequate equipment, tools and training
conditions to the Player, and enable the Player to play official and friendly games for the Club as requested by the
coach and authorized bodies of the Club.
Article 7
The Club undertakes to enable the Player to receive the invitation to participate in the national team(s) preparations
and competitions organized by the Basketball Federation of Serbia or FIBA. In case the Club fails to notify on or
prevents the Player to participate in the national team activities, or the Player refuses to join the national team and
fulfill his/her obligations thereto, the Club and the Player shall be held responsible and sanctioned in accordance
with Disciplinary Regulations of the Basketball Federation of Serbia.

Article 8
The Club shall provide the Player with complete health and medical care as well as health insurance.
Furthermore, the CLUB shall bear all the expenses for the Player’s treatment and recovery from injuries or
illnesses which may occur as a consequence of performing athletic activities during the validity term of this
Contract.
The medical treatment and rehabilitation expenses to be covered are related to all injuries and illnesses which may
occur during practicing session, or when arriving and/or departing/traveling to or from the practicing sessions or
games.

OBLIGATIONS OF THE PLAYER
Article 9
The Player undertakes to regularly attend and perform to the best of his/her abilities in the practicing sessions and
games, as well as to get fully engaged in the theoretical sessions during practice/game preparations.
The Player undertakes to regularly and timely fulfill all other duties requested by coaches and authorized members
of the Club as projected by the coach’s or coaching staff schedule.
The Player undertakes to regularly take care of his/her health, work on a permanent professional and athletic
improvement and do his/her best in representing the Club.
The Player undertakes to regularly participate in all official and friendly games in accordance with his/her health
condition and take part in marketing or other activities organized by the Club.

Article 10
If summoned, the Player undertakes to accept the invitation and participate in all activities of national selections
organized by the Basketball Federation of Serbia or FIBA.
The Player is considered aware of the disciplinary sanctions that he/she may face should he/she fail to observe the
foregoing provision of this Article pursuant to the Basketball Federation of Serbia Disciplinary Regulations.

Article 11
The Player undertakes to fulfill the obligations towards the Club’s sponsors and donors and to comply with all
enactments of the Club and the Basketball Federation of Serbia.
The Player undertakes to always and everywhere adequately represents the Club, the Basketball Federation of
Serbia, their sponsors and donors as well as all other members of the basketball organization (referees, coaches,
commissioners, players, basketball officials, volunteers, etc.).
The Player undertakes to make no statements to the public and media representatives that could be detrimental to
the reputation of the Club, Basketball Federation of Serbia and its bodies and other members of the basketball
organization.

Article 12
The Player acknowledges that he/she has got familiar with all general enactments of the Club and the Basketball
Federation of Serbia prior to signing of this Contract.
The Player acknowledges that he/she is aware that in the case of non-compliance with the above enactments,
he/she shall be subject to the disciplinary responsibility in accordance with those enactments.

CLOSING PROVISIONS
Article 13
Any dispute that may arise from or in connection with this Contract shall be settled amicably and in the spirit of
good sporting practice.
In case of any dispute that may arise from or in connection with this Contract, the contracting parties agree to the
competence of the Registration Commission and Basketball Arbitration (the arbitration clause) with the Basketball
Federation of Serbia, which will make the final settlement of their dispute.
The contracting parties exclude a possibility of court proceedings concerning the Player’s status and the
termination of this Contract. The contracting parties may settle before the court their mutual contracting obligations
only.
When settling disputes by mediation and decision-making (awards), the bodies of the Basketball Federation of
Serbia shall apply the Registration Rules and the Basketball Arbitration Rules of the Basketball Federation of
Serbia. By agreeing to the competence of the organs of the Basketball Federation of Serbia, the contracting parties
thereby authorize the members of the commission and arbitrators to settle all status-related disputes that may arise
from this Contract.
The contracting parties undertake to execute the effective decision of the Basketball Federation of Serbia
voluntarily.
The contracting parties agree that only the copies of this Contract and the Annexes thereto, filed with the
Basketball Federation of Serbia, will be held relevant in settling of any disputable issues.

Article 14
This contract is made in four (4) identical copies, of which two (2) copies are for the Club, one (1) copy for the
Player and one (1) copy is to be filed with the Basketball Federation of Serbia.
This Contract is signed in the presence of the authorized representative of the Basketball Federation of Serbia in
accordance with the procedures provided for under the enactments of the Basketball Federation of Serbia.

For the Club

THE PLAYER (He/She)

__________________________
Signature
General Manager (Name and Surname)

__________________________
Signature

Club’s Seal duly affixed

AMATEUR/NON-PROFESSIONAL PLAYER CONTRACT

Concluded in __________ _____ on _______________ between the contracting parties

1. The Basketball Club _________________________ Registry No. _____________ Tax Id.No.___________
Bank
Account
No.
_______________________
represented
by
the
Club
Manager
______________________________ (hereinafter referred to as the Club)
And
2. He/She Player __________________________________ from _____________________________ Unique
Personal ID No. _______________________ (hereinafter referred to as the Player)

SUBJECT OF THE CONTRACT
Article 1
The subject of this contract is an engagement of the PLAYER by the CLUB for the purpose of basketball playing,
participating in the practicing program and playing official and friendly games for the Club.

TERM OF THE CONTRACT
Article 2

The contracting parties enter into this Contract for a period from

to _________________

OBLIGATIONS OF THE CLUB
Article 3
The CLUB undertakes to pay to the PLAYER the following amount as a total annual compensation for his/her
engagement/playing:
5.
6.
7.
8.

for a period from ________________ to _______________ a total of _______________ points
for a period from ________________ to _______________ a total of _______________ points
for a period from ________________ to _______________ a total of _______________ points
for a period from ________________ to _______________ a total of _______________ points.

The amount of a point under the previous paragraph is to be determined by the Managing Board of the Basketball
Federation of Serbia.

Article 4
The total annual compensation referred to in the previous article shall include all payments related to the
engagement of the PLAYER, such as a compensation for entering into this contract, monthly salary, board and
lodging and other rewards not expressed in money.
The payment for playing/engagement of the PLAYER may be effected in cash or other tangible and non-tangible
goods.
The Annex to this Contract may specify the schedule of payment and the type of compensation thereto only. The
Annex to this Contract may not stipulate any increase or decrease of the compensation referred to in Article 3
hereto.
Signing of this Contract is not a precondition for the Player’s playing for the Club.

Article 5
The Club shall be obliged to fulfill all obligations towards the Player that are due under this Contract until the
termination of this contract by mutual consent or until the effective decision upon termination/cancellation of this
Contract before the relevant bodies of the Basketball Federation of Serbia.

Article 6
The Club undertakes to maintain the Player’s top physical and mental fitness, enable the Player to participate in
preparations and training sessions according to the Club’s schedule, provide adequate equipment, tools and training
conditions to the Player, and enable the Player to play official and friendly games for the Club as requested by the
coach and authorized bodies of the Club.
Article 7
The Club undertakes to enable the Player to receive the invitation to participate in the national team(s) preparations
and competitions organized by the Basketball Federation of Serbia or FIBA. In case the Club fails to notify on or
prevents the Player to participate in the national team activities, or the Player refuses to join the national team and
fulfill his/her obligations thereto, the Club and the Player shall be held responsible and sanctioned in accordance
with Disciplinary Regulations of the Basketball Federation of Serbia.

Article 8
The Club shall provide the Player with complete health and medical care as well as health insurance.
Furthermore, the CLUB shall bear all the expenses for the Player’s treatment and recovery from injuries or
illnesses which may occur as a consequence of performing athletic activities during the validity term of this
Contract.
The medical treatment and rehabilitation expenses to be covered are related to all injuries and illnesses which may
occur during practicing session, or when arriving and/or departing/traveling to or from the practicing sessions or
games.

OBLIGATIONS OF THE PLAYER
Article 9
The Player undertakes to regularly attend and perform to the best of his/her abilities in the practicing sessions and
games, as well as to get fully engaged in the theoretical sessions during practice/game preparations.
The Player undertakes to regularly and timely fulfill all other duties requested by coaches and authorized members
of the Club as projected by the coach’s or coaching staff schedule.
The Player undertakes to regularly take care of his/her health, work on a permanent professional and athletic
improvement and do his/her best in representing the Club.
The Player undertakes to regularly participate in all official and friendly games in accordance with his/her health
condition and take part in marketing or other activities organized by the Club.

Article 10
If summoned, the Player undertakes to accept the invitation and participate in all activities of national selections
organized by the Basketball Federation of Serbia or FIBA.
The Player is considered aware of the disciplinary sanctions that he/she may face should he/she fail to observe the
foregoing provision of this Article pursuant to the Basketball Federation of Serbia Disciplinary Regulations.

Article 11
The Player undertakes to fulfill the obligations towards the Club’s sponsors and donors and to comply with all
enactments of the Club and the Basketball Federation of Serbia.
The Player undertakes to always and everywhere adequately represents the Club, the Basketball Federation of
Serbia, their sponsors and donors.
The Player undertakes to make no statements to the public and media representatives that could be detrimental to
the reputation of the Club, Basketball Federation of Serbia and its bodies and other members of the basketball
organization (referees, coaches, commissioners, players, basketball officials, volunteers, etc.).

Article 12
The Player acknowledges that he/she has got familiar with all general enactments of the Club and the Basketball
Federation of Serbia prior to signing of this Contract.
The Player acknowledges that he/she is aware that in the case of non-compliance with the above enactments,
he/she shall be subject to the disciplinary responsibility.

CLOSING PROVISIONS
Article 13
Any dispute that may arise from or in connection with this Contract shall be settled amicably and in the spirit of
good sporting practice.
In the case of any dispute that may arise from or in connection with this Contract, the contracting parties agree to
the competence of the Registration Commission and Basketball Arbitration (the arbitration clause) with the
Basketball Federation of Serbia, which will make the final settlement of their dispute.
The contracting parties exclude a possibility of court proceedings concerning the Player’s status and the
termination of this Contract. The contracting parties may settle before the court their mutual contracting obligations
only.
When settling disputes by mediation and decision-making (awards), the bodies of the Basketball Federation of
Serbia shall apply the Registration Rules and the Basketball Arbitration Rules of the Basketball Federation of
Serbia. By agreeing to the competence of the organs of the Basketball Federation of Serbia, the contracting parties
thereby authorize the members of the commission and arbitrators to settle all status-related disputes that may arise
from this Contract.
The contracting parties undertake to execute the effective decision of the Basketball Federation of Serbia
voluntarily.
The contracting parties agree that only the copies of this Contract and the Annexes thereto, filed with the
Basketball Federation of Serbia, will be held relevant in settling of any disputable issues.

Article 14
This contract is made in four (4) identical copies, of which two (2) copies are for the Club, one (1) copy for the
Player and one (1) copy is to be filed with the Basketball Federation of Serbia.
This Contract is signed in the presence of the authorized representative of the Basketball Federation of Serbia in
accordance with the procedures provided for under the enactments of the Basketball Federation of Serbia.

For the Club

THE PLAYER (He/She)

__________________________
Signature
General Manager (Name and Surname)

__________________________
Signature

Club’s Seal duly affixed

SCHOLARSHIP/STIPEND PLAYER CONTRACT
Concluded in __________ _____ on _______________ between the contracting parties

1. The Basketball Club _________________________ Registry No. _____________
Tax Id.No.___________ Bank Account No. _______________________ represented
by the Club Manager ______________________________ (hereinafter referred to as
the Club)
And
2. He/She
Underage
Player________________________
___________________________
Unique
Personal
ID
_______________________ (hereinafter referred to as the Player)

from
No.

SUBJECT OF THE CONTRACT
Article 1
The subject of this contract is an engagement of the PLAYER by the CLUB for the purpose of
basketball playing, participating in the practicing program and playing official and friendly
games for the Club.

TERM OF THE CONTRACT
Article 2
This Contract is concluded for a period starting from the date of its signing until the Player’s
18th birthday.
Signing of this Contract is not a precondition for the Player’s playing for the Club.
The contracting parties enter into this Contract for a period from
_________________

to

OBLIGATIONS OF THE CLUB
Article 3
The CLUB undertakes to pay to the PLAYER the following amount as a total annual
compensation for his/her engagement/playing:
9. for a period from ________________
_______________ points
10. for a period from ________________
_______________ points

to

_______________

a

total

of

to

_______________

a

total

of

11. for a period from ________________
_______________ points
12. for a period from ________________
_______________ points
13. for a period from ________________
_______________ points
14. for a period from ________________
_______________ points

to

_______________

a

total

of

to

_______________

a

total

of

to

_______________

a

total

of

to

_______________

a

total

of

The amount of a point under the previous paragraph is to be determined by the Managing
Board of the Basketball Federation of Serbia.
Article 4
The total annual compensation referred to in the previous article shall include all payments
related to the engagement of the PLAYER, such as a compensation for entering into this
contract, monthly salary, board and lodging and other rewards not expressed in money.
The payment for playing/engagement of the PLAYER may be effected in cash or other
tangible and non-tangible goods.
The Annex to this Contract may specify the schedule of payment and the type of
compensation thereto only. The Annex to this Contract may not stipulate any increase or
decrease of the compensation referred to in Article 3 hereto.
The Annex to this Contract may not stipulate the financial obligations/liabilities of the Player
or his/her legal representative towards the Club.
Article 5
The Club shall be obliged to fulfill all obligations towards the Player that are due under this
Contract until the termination of this contract by mutual consent or until the effective decision
upon termination/cancellation of this Contract before the relevant bodies of the Basketball
Federation of Serbia.
Article 6
The Club undertakes to maintain the Player’s top physical and mental fitness, enable the
Player to participate in preparations and training sessions according to the Club’s schedule,
provide adequate equipment, tools and training conditions to the Player, and enable the Player
to play official and friendly games for the Club as requested by the coach and authorized
bodies of the Club.
Article 7
The Club undertakes to enable the Player to receive the invitation to participate in the national
team(s) preparations and competitions organized by the Basketball Federation of Serbia or
FIBA. In case the Club fails to notify on or prevents the Player to participate in the national
team activities, or the Player refuses to join the national team and fulfill his/her obligations
thereto, the Club and the Player shall be held responsible and sanctioned in accordance with
Disciplinary Regulations of the Basketball Federation of Serbia.

Article 8
The Club shall provide the Player with complete health and medical care as well as health
insurance.
Furthermore, the CLUB shall bear all the expenses for the Player’s treatment and recovery
from injuries or illnesses which may occur as a consequence of performing athletic activities
during the validity term of this Contract.
The medical treatment and rehabilitation expenses to be covered are related to all injuries and
illnesses which may occur during practicing session, or when arriving and/or
departing/traveling to or from the practicing sessions or games.

OBLIGATIONS OF THE PLAYER
Article 9
The Player undertakes to regularly attend and perform to the best of his/her abilities in the
practicing sessions and games, as well as to get fully engaged in the theoretical sessions
during practice/game preparations.
The Player undertakes to regularly and timely fulfill all other duties requested by coaches and
authorized members of the Club as projected by the coach’s or coaching staff schedule.
The Player undertakes to regularly take care of his/her health, work on a permanent
professional and athletic improvement and do his/her best in representing the Club.
The Player undertakes to regularly participate in all official and friendly games in accordance
with his/her health condition and take part in marketing or other activities organized by the
Club.

Article 10
If summoned, the Player undertakes to accept the invitation and participate in all activities of
national selections organized by the Basketball Federation of Serbia or FIBA.
The Player is considered aware of the disciplinary sanctions that he/she may face should
he/she fail to observe the foregoing provision of this Article pursuant to the Basketball
Federation of Serbia Disciplinary Regulations.

Article 11
The Player undertakes to fulfill the obligations towards the Club’s sponsors and donors and to
comply with all enactments of the Club and the Basketball Federation of Serbia.
The Player undertakes to always and everywhere adequately represents the Club, the
Basketball Federation of Serbia, their sponsors and donors.

The Player undertakes to make no statements to the public and media representatives that
could be detrimental to the reputation of the Club, Basketball Federation of Serbia and its
bodies and other members of the basketball organization (referees, coaches, commissioners,
players, basketball officials, volunteers, etc.).

Article 12
The Player and his/her legal representative acknowledge that he/she has got familiar with all
general enactments of the Club and the Basketball Federation of Serbia prior to signing of this
Contract.
The Player acknowledges that he/she is aware that in the case of non-compliance with the
above enactments, he/she shall be subject to the disciplinary responsibility.

CLOSING PROVISIONS
Article 13
Any dispute that may arise from or in connection with this Contract shall be settled amicably
and in the spirit of good sporting practice.
In the case of any dispute that may arise from or in connection with this Contract, the
contracting parties agree to the competence of the Registration Commission and Basketball
Arbitration (the arbitration clause) with the Basketball Federation of Serbia, which will make
the final settlement of their dispute.
The contracting parties exclude a possibility of court proceedings concerning the Player’s
status and the termination of this Contract. The contracting parties may settle before the court
their mutual contracting obligations only.
When settling disputes by mediation and decision-making (awards), the bodies of the
Basketball Federation of Serbia shall apply the Registration Rules and the Basketball
Arbitration Rules of the Basketball Federation of Serbia. By agreeing to the competence of
the organs of the Basketball Federation of Serbia, the contracting parties thereby authorize the
members of the commission and arbitrators to settle all status-related disputes that may arise
from this Contract.
The contracting parties undertake to execute the effective decision of the Basketball
Federation of Serbia voluntarily.
The contracting parties agree that only the copies of this Contract and the Annexes thereto,
filed with the Basketball Federation of Serbia, will be held relevant in settling of any
disputable issues.
Article 14
This contract is made in four (4) identical copies, of which two (2) copies are for the Club,
one (1) copy for the Player and one (1) copy is to be filed with the Basketball Federation of
Serbia.

This Contract is signed in the presence of the authorized representative of the Basketball
Federation of Serbia in accordance with the procedures provided for under the enactments of
the Basketball Federation of Serbia.

For the Club
__________________________
Signature

Underage Player (He/She)
___________________________
Signature

General Manager (Name and Surname)
_______________________________

1. Legal Representative

Club’s Seal

___________________________
Signature

2. Legal Representative
___________________________
Signature

CONTRACT TERMINATION
Concluded in __________ _____ on _______________ between the contracting parties

1. The Basketball Club _________________________ Registry No. _____________
Tax Id.No.___________ Bank Account No. _______________________ represented
by the Club Manager ______________________________ (hereinafter referred to as
the Club)
And
2. He/She Player __________________________________ from __________________
Unique Personal ID No. _______________________ (legal representative in case of
Scholarship/ Stipend Contract termination)

Article 1
The contracting parties mutually agree that they concluded
(Professional Player Contract, Amateur Player Contract, Scholarship/Stipend Player Contract)
on _____________________ , verification no. __________________ .

Article 2
The contracting parties agree to terminate the Contract referred to in Article 1 above and the
Annexes thereto by mutual consent whereby the Player has the right to change the club/get
transferred to another club with no compensation whatsoever.
The Club and the Player may resolve their outstanding mutual contracting obligations by an
Annex to this Contract Termination or another legal act which in no way can question the
right of the Player to play for another/new club.
Article 3
This Contract Termination is made in four (4) identical copies.
For the Club

He/She Player

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

General Manager

Legal Representative (in case of a
Scholarship/Stipend Contract)

