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УПУТСТВО - ВАНРЕДНИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2021/2022
На основу чланова 41. - 46. Регистрационог правилника КСС, Комисија за такмичење
на седници одржаној 30. септембра 2021. године донела је УПУТСТВО О ВАНРЕДНОМ
ПРЕЛАЗНОМ РОКУ 2021/2022:
1. Клубови зимских сениорских лига (Прва мушка лига Србије - 1.МЛС, Прва женска
лига Србије - 1.ЖЛС, Друга мушка лига Србије - 2.МЛС, Друга женска лига Србије
- 2.ЖЛС, Прва мушка регионална лига - 1.МРЛ, Прва женска регионалнa лигa 1.ЖРЛ и Друга мушка регионална лига - 2.МРЛ), након одиграног првог кола
(клуб мора одиграти прво коло), могу користити ВПР.

2. Ванредни прелазни рок за клубове Прве мушке лиге Србије (1. МЛС), траје до
ЧЕТВРТКА 03. марта 2022. године до 14,00 сати.
3. Ванредни прелазни рок за све остале сениорске лиге (и узрасне категорије, изузев
У15 пионири/ке) траје до ЧЕТВРТКА 23. Децембра 2021. године до 14,00
сати. Клубови до тог датума могу поднети захтеве за ВПР. Накнадно поднети
захтеви се неће разматрати.
•

КЛУБОВИ Прве мушке лиге Србије (1.МЛС) и Прве женске лиге Србије (1.ЖЛС) могу
регистровати максимално ЧЕТИРИ играча/це у Ванредном прелазном року;
- Приликом лиценцирања препорука је да играч/ица треба да има
извршен ПЦР/брзи антигенски тест уколико га није радио пре почетка
сезоне.

•

КЛУБОВИ Друге мушке лиге Србије (2.МЛС), Друге женске лиге Србије (2.ЖЛС),
Прве мушке регионалне лиге (1.МРЛ), Прве женске регионалне лиге (1.ЖРЛ), Друге
мушке регионалне лиге (2.МРЛ), могу регистровати максимално ТРИ играча/це у
Ванредном прелазном року.
- Приликом лиценцирања препорука је да играч/ица треба да има
извршен ПЦР/брзи антигенски тест уколико га није радио пре почетка
сезоне.

Ванредни прелазни рок могу да користе само клубови који су у целости измирили
прву рату чланарине за такмичарску сезону 2021/2022 према КСС и РКС, као и финансијске
обавезе према УК КЛС.

Право на Ванредни прелазни рок имају:
• Играчи сениори без уговора - који остваре прелазак по овом основу улазе у
квоту прелазака и лиценцирања сениорских играча за ванредни прелазни рок
клуба у који прелазе,
• ИГРАЧИ клубова (Друга мушка лига Србије, Прва мушка регионална лига),
НЕ МОГУ остварити прелазак у клуб истог ранга без сагласности
клуба из кога прелази.
• ИГРАЧИ клубова (Друга мушка регионална лига и Прва женска регионална
лига Србије), НЕ МОГУ остварити прелазак у клуб истог ранга исте
територијалне групе без сагласности клуба из кога прелази.
• Играчи У 15 ПИОНИРИ/КЕ (2007. годиште и млађи) не могу користити овај
прелазни рок за сениорске лиге (1.ЖЛС, 2.МЛС, 2.ЖЛС, 1.МРЛ, 2.МРЛ, 1.ЖРЛ),
јер се не могу наћи на лиценци екипе.
Захтеви за коришћење Ванредног прелазног рока за сениоре подносе се у
електронској форми (скенирана приступница и копија пасоша/држављанства) на
имејл адресе zivanovic@kss.rs i tasic@kss.rs до предвиђеног рока или у
оригиналној документацији Комисији за такмичење КСС, Београд, Сазонова 83.
Захтеви се могу подносити сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00
сати. Захтеви који пристигну најкасније до ЧЕТВРТКА до 12,00 сати и буду
одобрени (испуњавају све услове за прелазак) имају право наступа у року од 24 сата
од дана одобравања (уз услов да их клуб лиценцира и да изврше лекарски преглед).
У четвртак до 16,00 сати Комисија за такмичење је дужна да уради преласке, објави
на сајту КСС и проследи регионалним савезима и комесарима одлуке о преласцима.
Комесари су обавезни да у петак до 12,00 сати клубовима издају нови лицeнцни
списак, да обавесте све клубове путем мејла - саопштења о свим преласцима у оквиру лиге
играчима који стичу или губе право наступа у наступајућем колу. Клубови су обавезни да
претходни - стари лиценцни списак врате. Комесари су дужни да воде евиденцију броја
прелазака у ванредном прелазном року за клубове у оквиру лиге коју воде.
Комесари су дужни да старе лиценцне спискове траже од клубова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ
1.

ЗА ПРЕЛАЗАК ИГРАЧА играча сениора потребно је поднети следећу документацију
сходно члану 37. Регистрационог правилника КСС:
1.1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча,
1.2. Фотографија играча/ице, не старија од 6 месеци на обрасцу приступнице,
1.3. Један од следећих докумената (у случају да играч има/о закључен уговор
са клубом):
• Споразумни раскид Уговора, или
• Одлука надлежног органа о раскиду Уговора, или
• Примерак Уговора који је истекао
1.4. За играче који долазе из иностранства - по упутству за међународне преласке
играча (упутство у прилогу),
1.5. Национални трансфер, односно прелазак малолетног играча у домаћи
клуб изван места пребивалишта играча није дозвољен, осим ако је
прелазак одобрен од стране УО КСС уз прописану документацију за прелазак
играча (члан 57 Регистрационог правилника КСС).
1.5.1.
Приликом подношења молбе за прелазак играча пo члану 57
Регистрационог правилника, из ставова 2, 3 и 4, плаћа се такса КСС у висини

од 200 бодова (24.000,00 дин). Уплата се врши на следећи начин: 100
бодова на жиро рачун КСС код Комерцијалне банке 205-136403-25 и 100
бодова на жиро рачун Регионалног кошаркашког савеза ИЗ КОГА ИГРАЧ
ОДЛАЗИ.
2.

За ДВОЈНУ РЕГИСТРАЦИЈУ, члан 37. Регистрационог правилника КСС (играча/ице
рођени/е у периоду од 2001. године до 2006. године) потребно је поднети следећу
документацију сходно члану 37. Регистрационог правилника КСС:
2.1. Приступница - сагланост за двојну регистрацију комплетно попуњена,
потписана од стране играча и оверена од стране оба клуба, фотографија
(чланови 34. до 37. Реистрационог правилника КСС),
2.2. Фотографија играча, не старија од 6 месеци, залепљена на обрасцу.

3.

За УСТУПАЊЕ играча потребно је поднети следећу документацију:
3.1
Приступница играча комплетно попуњена, потписана и оверена;
3.2
Фотографија ( не старија од 6 месеци), залепљена на обрасцу;
3.3
Копија важећег Уговора са матичним Клубом;
3.4
Спразум о уступању потписан од стране оба клуба и играча;
3.5
Попуњем образац обавезна изјава играча КСС.

Клуб може дати Сагласност за наступ играча на двојну регистрацију и закључити
уговор о уступању играча за укупно 2 (два) играча.
Клуб може на основу двојне регистрације и уступање да региструје укупно 2 (два)
играча. (члан 36 Регистрационог Правилника КСС).
Уступање се односи на сезону која предстоји и оно важи само до краја одговарајуће
сезоне. Уступање се не може вршити дуже од једне сезоне. Односи клубова регулишу се
међусобним споразумом. Након истека сезоне за коју је уступљен, играч се аутоматски враћа
у матични клуб.
НАПОМЕНА: КОПИЈА ПАСОША уколико га играч/ица поседује, тј. ДРЖАВЉАНСТВО
играча/ице су документа потребна КСС због провера које спроводи ФИБА, као и контроле
наступа страних играча у сениорским и мк такмичењима КСС. Тражена документа нису део
обавезне документације сходно Регистрационом правилнику КСС, осим за међународне
преласке, али молимо клубове уколико су у могућности да их прибаве.
4. МЕЂУНАРОДНИ ПРЕЛАЗАК играча подлеже другачијој процедури, играч, повратник
из иностранства, стиче право наступа, тек по окончаној процедури, уплатом клуба
федерацији из које играч долази, приспећу ЛОЦ-а од Федерације из које играч долази.
Тек завршетком свих радњи које у одређеном делу не зависе од КСС-а, играч стиче
право наступа за домаћи клуб.
Процедура је иста као и за редовни прелазни рок Септембар.
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
-

-

Уколико се ради о играчима који имају право наступа и у млађим категоријама
(рођени 2004., 2005. и 2006. године), такви играчи могу наступати за све селекције
новог клуба уз поштовање процедуре лиценцирања.
Клубови сениорских лига имају крајњи рок за измену лиценцних спискова
по БИЛО КОМ ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ИГРАЧА је ПЕТАК 24. Децембар 2021. године.
Играчима (сениорима) члановима клуба, који на почетку сезоне нису лиценцирани за
свој сениорски тим, омогућава се да се могу после првог кола лиценцирати за

-

-

-

-

-

матични клуб и таква лиценца се не третира као прелазак нити утиче на број
долазака играча у Ванредном року у односу на ранг такмичења под условом да се
њиховим лиценцирањем не прелази ограничење броја лиценцираних играча сениора.
Уколико клуб због активирања свог играча врши брисање / скидање играча са
лиценцног списка такво активирање играча се третира као један ВПР по клубу. Рок за
лиценцирање је до петка 24. Децембра 2021. године. Уколико на лиценцном
списку има места за допуну играча овакво активирање играча не сматра се
преласком у ВПР. Комесар такмичења има обавезу да по активирању који
има статус Ванредног прелазног рока (замене играча на лиценцном
списку), о томе одмах обавести Комисију за такмичење ради контроле броја
прелазака у ВПР, поред обавезе да и сам води евиденцију прелазака у
такмичењу које води.
Играчима МК којима се у току такмичарске сезоне изврши прва регистрација,
омогућава се да се могу лиценцирати за матични клуб и таква лиценца се не третира
као прелазак нити утиче на број долазака играча сениора у ванредном року у односу
на ранг такмичења. Лиценцирање се може извршити до петка 24. Децембра 2021.
године. Документација се предаје Регионалном кошаркашком савезу.
Клубови регионалних рангова такмичења (Прва мушка регионална лига, Друга мушка
регионална лига и Прва женска лига Србије) могу после првог кола, закључно са
петком 24. Децембром 2021. године ЛИЦЕНЦИРАТИ ЗА СЕНИОРСКУ ЕКИПУ играче
млађих категорија, чланова клуба, који су лиценцирани за МК на почетку сезоне
2021/2022, а у складу са лимитима броја лиценцираних играча за одређене лиге.
Документација се предаје Регионалном кошаркашком савезу.
Преласком у други клуб у земљи или одласком у иностранство играч ДАТУМОМ
ОДЛАСКА губи право наступа за клуб из кога одлази у свим категоријама клуба.
Канцеларија КСС обавештава комесара такмичења, који је у обавези да обавести
клуб, из кога играч одлази о престанку права наступа и року за промену ЛИСТЕ
ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИГРАЧА.
У случају да је играч користио ванредни прелазник рок, а након тога жели
да оствари уступање у други клуб, НИЈЕ МОГУЋЕ, јер би у таквом случају
играч остварио 2 (два) преласка у оквиру ВПР.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
•

•
•
•
•
•
•

Сви играчи сениори (старији од 18 година) и сви играчи млађи од 18 година који
немају важећи уговор или им није понуђен уговор (професионални или уговор о
стипендирању) сматрају се слободним играчима и могу остварити прелазак без
обештећења,
Клубови који имају инострана дуговања из претходног периода неће моћи да врше
међународне преласке као и преласке играча странаца унутар КСС,
Сви клубови који не измире дуговања према КСС, РКС, ССА ОКС и такмичењу неће
моћи да користе прелазни рок јер ће електронска база онемогућити регистрацију
играча,
Некомплетна документација (без слике, печата клуба у који играч прелази, потписа и
слично) НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНА ОД СТРАНЕ РЕГИОНАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА, у
случајевима активирања играча,
Накнада за развој играча и солидарна накнада наведени су у члановима 59., 60. и 61.
Регистрационог правилника КСС,
Међународни прелазак је дозвољен након 18. рођендана играча (члан 48
Регистрационог правилника КСС),
Међународни преласци играча млађих од 18 година ће бити дозвољени искључиво

•

•

одлуком ФИБА (члан 18. став 4 Закона о спрту РС члан 49. и 59. Регистрационог
правилника КСС),
Национални трансфер, односно прелазак малолетног играча у домаћи клуб изван
места пребивалишта играча није дозвољен, у складу са чланом 18. став 5. Закона о
спорту и чланом 57. Регистрационог правилника КСС, осим ако је прелазак одобрен
од стране ТК КСС,
Приликом првог уписа играча, треба водити рачуна да ли је играч већ био
регистрован у другој националној федерацији на основу места рођења, пасоша и сл.
Проверу врши Јасмина Бранковић, имејл brankovic@kss.rs.

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, Члан Комисије задужен за регистрације

