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КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
Београд, 01. април 2022. године 
 

УПУТСТВО - РЕДОВАН АПРИЛСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК 2022. ГОДИНЕ 
 

На основу Статута КСС, Регистрационог правилника КСС и Правилника о такмичењу 
КСС Управни одбор Кошаркашког савеза Србије донео је Одлуку, дана 01. априла 2022. 
године, о термину АПРИЛСКОГ прелазног рока 2022. 
 
Обавештавају се сви клубови регистровани у КСС: 
 

- Термин РЕДОВНОГ АПРИЛСКОГ прелазног рока је 18.-19. Април 2022. године.  
- Комплетна документација прелазног рока прослеђује се КТ КСС у електронској 

форми, најкасније до среде 20. априла 2022. године. 
- Право да користе прелазни рок имају сви играчи без обзира на годиште у 

летњем сениоскорм / МК такмичењу, у сезони 2022/2023. 
- Редован априлски прелазни рок могу искључиво да користе клубови регионалних 

летњих лига 2022 у конкуренцији (не односи се на клубове који учествују ван 
конкуренције). У случају да се одобри прелазак а клуб не учествује или играч не буде 
лиценциран за клуб у летњој лиги одобрени прелазак ће бити поништен. 

- ИГРАЧИ КОЈИ КОРИСТЕ РЕДОВАН АПРИЛСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК НЕ МОГУ ДА 
КОРИСТЕ РЕДОВАН СЕПТЕМБАРСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК. 

- Прелалазни рок могу да користе искључиво клубови који су измирили све 
финансиjске обавезе према РКС и КСС. 

- Захтеви за прелазак играча подносе се директно Регионалним кошаркашким 
савезима, изузев захтева за међународне преласке који се шаљу према 
посебном упутству, искључиво према територијалној припадности клуба до 
УТОРКА 19. Априла 2022. год до 14,00 сати. 

 
За ПРЕЛАЗАК играча потребно је поднети следећу документацију: 
 

1.1. Приступница играча комплетно попуњена, потписана од стране играча (за 
МК ИГРАЧА, уколико је млађи од 14 година, ПОТПИС ОБА РОДИТЕЉА, односно 
законски/x заступник/a), сходно члану 23. Регистрационог правилника КСС, и 
оверена од стране клуба, 

1.2. КОПИЈА ПАСОША или доказ о ДРЖАВЉАНСТВУ играча/ице 
1.3. Фотографија играча/ице, не старија од 6 месеци на обрасцу приступнице, 
1.4. 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 

1.5. За играче који долазе из иностранства - по упутству за међународне преласке 
играча (упутство у прилогу), 

1.6. 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). 
1.6.1. 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. 
1.6.2. 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. 

1.6.3. РКС неће примити документацију за преласке по члану 57, уколико 
клуб НЕ ДОСТАВИ и доказ о уплати таксе (уплатница). 

 
РКС ЖИРО РАЧУН РКС ЖИРО РАЧУН 

КСС 205-136403-25 РКС ЗС 155-13764-40 

РКС КСВ 325-9500600018603-16 РКС РКМ 325-9500700019987-83 

РКС КСБ 205-250458-76 РКС ИС 310-170615–43 

РКС ЦС 160-274150-89 РКС ЈС 105-2275470-91 

  
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. 

 
 

Некомплетна документација (без слике, печата, потписа...) НЕЋЕ СЕ ПРИМАТИ!  
 

ОДЛУКЕ О ПРЕЛАСЦИМА у РЕДОВНОМ АПРИЛСКОМ прелазном року 2022. 
 

- Првостепене одлуке о поднетим захтевима биће објављене на интернет страници 
КСС, www.lige.kss.rs. 

- ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕЛАСКЕ ИГРАЧА ИЗ ИНОСТРАНСТВА КОЈИ ДО УТОРКА 19. 
Априла 2022. ГОДИНЕ ДО 14,00 САТИ НИСУ КОМПЛЕТНИ, НЕЋЕ СЕ 
ОДОБРИТИ. Под термином комплетни сматра се, да је документација 
(скенирана приступница и пасош у боји) достављена сектору међународних 
прелазака на имејл brankovic@kss.rs, као и да је уплаћена такса ФИБА за 
LOC. У моменту када је евидентирана уплата LOC-а, тај термин се сматра 
валидним и у року. 

- На првостепене одлуке Комисије за такмичење може се изјавити жалба у року од 8 
дана од дана објављивања, уз доказ о плаћеној такси у висини од 600 бодова, 
СТАЛНОЈ СПОРТСКОЈ АРБИТРАЖИ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ, сходно 
одредбама Регистрационог правилника.  

- Одлука СТАЛНЕ СПОРТСКЕ АРБИТРАЖЕ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ по жалби 
је коначна и правоснажна.  
 

OПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 

- За малолетне играче који прелазе у клуб ван места пребивалишта по овом основу 
прелазак је могућ само по члану 57 Регистрационог Правилника уз комплетну 
документацију коју прописује Регистрациони правилник. Како о тим преласцима  



 

 

 
 
 
 
 
 
одлучује КТ КСС по молбама појединчно, прелазак није могуће остварити у 
уобичајеном року већ након Одлуке ТК КСС. 

- Клуб нема право да региструје играче, стране држављане, старије од 18 
година, за наступ у сениорском такмичењу 3.МРЛ. 

- 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 РКС која води такмичење 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.  

- Клуб и играч, подносиоци захтева за пререгистрацију одговорни су за 
веродостојност и истинитост података.  

- РКС који уноси преласке одговоран је за испуњеност услова преласка (посебно за 
преласке по члану 57 Регистрационог Правилника), 

- Комесар који води такмичење одговоран је за лиценцирање клубова у том 
такмичењу. 
 

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС, 
НЕБОЈША МИХАИЛОВИЋ, члан КТ КСС задужен за регистрације играча 
 
Прилог: 

- Статут КСС 
- Регистрациони правилник 
- Правилник о такмичењу 


