
На основу Члана 9.1. Статута КСРС, Извршни одбор на сједници одржаној дана 23.12.2014. 

године, усвојио је 

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н И  П Р А В И Л Н И К 

Кошаркашког Савеза Републике Српске 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Регистрационим правилником КСРС (у даљем тексту Правилник) утврђују се услови, начела, 

радње и поступци за: 

1. Надлежности  

2. Учлањење у КСРС  

3. Регистрација играча / играчица (у даљем тексту играч) – надлежни органи и поступак 

4. Лиценцирање играча 

5. Уговори – форма, садржина и контрола 

6. Преласци играча из клуба у клуб 

7. Право наступа играча на утакмицама у оквиру КСРС 

8. Право наступа страних играча за клубове КСРС и играча из КСРС за стране клубове 

9. Међународни преласци 

10. Обештећења. 

Одредбе овог Правилника примјењују се на играче који су чланови клубова чије је сједиште на 

територији Републике Српске, и чланови су Кошаркашког Савеза РС. 

 

Члан 2. 

У документима и код поступка регистрације клубова и играча, преласка играча из клуба у клуб, 

утврђивања права наступа, рјешавање спорова и обештећења поштују се: 

- Општа права и слободе загарантована Међународним конвенцијама о правима људи и 

спортска права загарантована Олимпијском повељом и ФИБА општим правилима, 

- Добровољност код учлањења, уз поштивање важећих аката, стандарда и одредби 

прописаних нормативним актима КСРС, 

- Право и слобода играча код избора клуба у којем ће играти, 

- Правило да се односи између клуба и играча утврђују Уговором, 

- Обавеза да се КСРС достави Потврда о закљученом Уговору, 

- Право клуба из кога играч одлази на надокнаду као материјално обештећење за уложена 

средства у спортски развој играча, 

- Сагласност клубова и играча да међусобне спорове рјешавају унутар органа КСРС, 

- Рјешавање спорова врши се унутар КСРС чији су чланови и органа који су за то 

надлежни. 



Члан 3. 

Питања која нису регулисана овим Правилником, или прецизније уређење појединих одредби 

овог Правилника утврђују надлежни органи КСРС. 

 

2. НАДЛЕЖНОСТИ 

Надлежност Канцеларије КСРС 

Члан 4. 

Канцеларија КСРС задужена је за регистрациону проблематику и надлежна је за: 

1. Учлањење у КСРС 

2. Регистрацију играча 

3. Преласке играча из клуба у клуб који су чланови КСРС 

4. Издавање такмичарских докумената из своје надлежности 

5. Раскиде Уговора играча, чланова клубова учесника такмичења у оквиру КСРС 

6. Право наступа играча, клубова учесника такмичења у оквиру КСРС 

7. Преласке играча између клубова из КСРС и иностраних клубова 

8. Арбитражу у свим споровима између клубова, клубова и играча, играча и клубова у 

органима КСРС у чијем су чланству 

9. Депоновање и чување примјерака Потврда о закљученим Уговорима. 

 

Надлежност Канцеларија Подручних кошаркашких одбора 

Члан 5. 

Канцеларије ПКО задужене су за регистрациону проблематику и надлежне су за: 

1. Учлањење у ПКО 

2. Регистрацију играча 

3. Преласке играча из клуба у клуб унутар ПКО, а који су чланови КСРС 

4. Раскиде Уговора играча 

5. Право наступа играча 

6. Преласке играча између клубова унутар ПКО. 

 

3. УЧЛАЊЕЊЕ У КСРС 

Члан 6. 

Да би Кошаркашки клуб, Кошаркашка школа, стручни кошаркашки радници и стручњаци у 

кошаркашком спорту, Градски – Општински кошаркашки одбори, Подручни кошаркашки 

одбори, Удружење кошаркашких тренера РС и Удружење кошаркашких судија РС били 

учлањени у КСРС потребно је да доставе Извршном одбору КСРС преко Канцеларије КСРС: 



1. Захтјев за учлањење у КСРС, којим се обавезује да ће поштовати Статут и остала 

нормативна акта КСРС 

2. Да достави доказ да му је одобрен рад, у складу са законском регулативом и одлуком 

надлежног органа 

3. Да достави фотокопију Статута 

4. Да достави фотокопију рјешења о упису у регистар који се води код надлежног органа 

5. Име и презиме особе или особа овлашћених за заступање 

6. Да уплати чланарину у износу и року утврђен Одлуком Извршног одбора 

7. Пријава на обрасцу КСРС. 

Једно физичко или правно лице не може бити власник, оснивач или директор два клуба. 

Власник, оснивач или директор два клуба такође не могу да буду ни повезана лица  (која се по 

Закону дефинишу као повезана лица), као и физичка лица закључно са другим наследним редом, 

и лица која се баве посредовањем у преласцима играча (агенти). 

Клубови који су већ регистровани, у супротности са претходним ставом, дужни су да се ускладе 

са одредбама овог члана у року од годину дана од ступања на снагу овог Правилника. 

Одлуку о учлањењу нових чланова КСРС доноси Извршни одбор КСРС, на приједлог Стручног 

савјета. 

Учлањењем у КСРС клуб добија свој евиденциони број. 

Клуб који се не такмичи или не плаћа чланарину двије такмичарске сезоне аутоматски престаје 

да буде члан КСРС. 

Замјена ранга такмичења између клубова је забрањена. Клубови остварују пласман у виши или 

нижи ранг такмичења искључиво на основу спортских резултата и пласмана у претходној 

такмичарској сезони. 

 

Промјена правног статуса клуба 

Члан 7. 

Клуб је дужан да о свакој промјени правног статуса, односно статуса клуба обавијести Извршни 

одбор КСРС. Уз обавјештење се доставља и копија Рјешења надлежног државног органа којим 

се утврђује промјена правног статуса клуба и копија Одлуке о промјенама статута клуба. 

Статусне промјене клуба су регулисане у члановима 8.,9. и 10. овог Правилника. 

 

Припајање клуба другом клубу 

Члан 8. 

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 КСРС. 



Спајање клубова 

Члан 9. 

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 КСРС. 

Новоосновани клуб креће од најнижег ранга такмичења. 

 

Подјела клуба 

Члан 10. 

Клуб се може подијелити на два или више клубова. 

Одлука о подјели клуба има дејство акта о оснивању нових клубова. 

Уговором о разграничењу права и обавеза између подијељених клубова може бити утврђено да 

један од клубова преузима права и обавезе у погледу учешћа у такмичењу у коме је учествовао 

подијељени клуб. Финансијске обавезе према играчима под уговором, које су доспјеле, клубови 

сносе солидарно. 

За финансијске обавезе према КСРС и трећим лицима клубови одговарају солидарно. 

Клуб који не преузима права и обавезе учешћа у одређеном такмичењу, од наредне такмичарске 

сезоне укључује се у најнижи ранг такмичења. 

 

Члан 11. 

Одлука о извршеном припајању, спајању или подјели клуба подноси се Извршном одбору 

КСРС. Уз одлуку се прилаже: 

- Одлуке надлежних органа клубова који учествују у пријапању, спајању или подјели 

клуба 

- Уговор о припајању, уговор о спајању, односно уговор о разграничењу права и обавеза 

- Рјешење о упису статусне промјене клуба у надлежни државни регистар (судски) 

- Доказ о плаћеној такси у износу од 100 (стотину) КМ. 

Припајање, спајање или подјела клуба се може извршити почев од првог дана по завршетку 

последње утакмице 1. Мушке лиге РС до 1. аугуста текуће године. 

 

Члан 12. 

Извршни одбор КСРС доноси Одлуку да је припајање, спајање или подјела клуба извршена у 

складу са Регистрационим правилником КСРС, најкасније до 8. аугуста текуће године за 

наредну такмичарску сезону. 



На Одлуку Извршног одбора КСРС незадовољна страна има право жалбе у року од 8 (осам) дана 

од пријема Одлуке, уз доказ о уплаћеној такси у износу од 500 (петстотина) КМ. 

Жалба се подноси Арбитражној комисији КСРС. 

Правне посљедице припајања, спајања или подјеле клуба ступају на снагу даном 

правоснажности Одлуке надлежног органа КСРС. 

 

4. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА 

Приступница 

Члан 13. 

Приликом регистрације играч својом вољом бира клуб у којем ће играти. 

Своју вољу играч / играчица изражава потписивањем прописане Приступнице (Образац РП-01). 

Садржај и изглед Приступнице утврђује Извршни одбор КСРС.  

Приступница обавезно садржи изјаву да потписник прихвата сва права и обавезе које 

произилазе из Статута и других општих аката КСРС и ФИБА, као и надлежност Арбитражне 

комисије КСРС у случају спора. 

Страни играч који жели да наступа за клуб из Републике Српске, Приступницу са изјавом 

потписује након што добије Излазно писмо. 

За играче млађе од 18 година, Приступницу обавезно потписује и родитељ, старатељ или  

законски заступник. 

 

Члан 14. 

Играч који је потписао Приступницу не може да повуче свој потпис на том документу. 

Потписана Приступница обавезује играча само у прелазном року који слиједи, односно у оном 

који је у току. 

Играч који у прелазном року потпише Приступницу за два или више клубова чини 

дисциплински прекршај. Такав играч, остаје члан клуба из кога је желио да оствари прелазак, уз 

забрану права наступа у наредној такмичарској сезони. Податак о забрани права наступа уноси 

се у базу података 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 прије учињеног прекршаја играча. 

 

Члан 15. 

Захтјев за регистрацију играч подноси на прописаном обрасцу, уз потпис играча и овјеру клуба 

коме приступа (Образац РП-5 или Образац РП-5а). 



Уз захтјев играч прилаже Изјаву или потврду од клуба за који је био претходно регистрован, да 

нема обавеза према неком другом клубу у земљи или иностранству, с тим да овај доказ не може 

бити ограничен нити условљен било чим. 

Играч је обавезан да потпише Уговор са клубом и у њему регулише међусобна права и обавезе, 

уколико је пунољетан, а ако је млађи од 18 година Уговор потписује један од родитеља, 

старатељ или законски заступник. 

Уколико играч не жели да буде члан клуба под уговорним обавезама о томе потписује посебну 

изјаву. 

Играчи који наступају за клубове 1.мушке лиге РС обавезни су потписати Уговор са клубом 

 

Поступак регистрације 

Члан 16. 

Регистрацију играча у свим случајевима, осим ако су у питању играчи који по правилима ФИБА 

имају статус странца, или су затражили држављанство РС, врши канцеларија надлежног 

Подручног кошаркашког одбора, која потом комплетну документацију доставља Канцеларији 

КСРС, а Канцеларија КСРС дотичном играчу, у року од 3 (три) дана од пријема извјештаја о 

регистрацији, издаје евиденциони број, након чега играч стиче право наступа у такмичењима у 

надлежности КСРС. 

Регистрација се може обавити и о томе издати важећа такмичарска документа само када клуб 

канцеларији достави комплетну прописану документацију.  

Регистровање и издавање такмичарских докумената врши се на начин и у терминима које 

посебном Одлуком утврди Извршни одбор КСРС. 

Извршни одбор КСРС утврђује висину накнаде за регистрацију и издавање такмичарских 

докумената за сваку такмичарску сезону. 

Ако процес рјешавања приговора траје и за вријеме када већ такмичење отпочне, коначна 

Одлука се примјењује од дана ступања на снагу одлуке који се на одлуци обавезно назначава. 

 

Члан 17. 

Регистрације играча који су у смислу правила ФИБА третирају као странци, или су затражили 

држављанство РС, врши искључиво Канцеларија КСРС. 

У клубовима РС могу наступати играчи који у складу са правилима ФИБА имају статус страног 

играча, одобрени међународни трансфер и лиценцу издату од старане ФИБА. 

Страни играч је играч који нема кошаркашко држављанство Националне федерације у којој је 

лиценциран. 

Број играча који по том основу могу бити регистровани за клубове РС је максимално 2 (два) 

страна играча који имају законско држављанство земље изван Сталне европске конференције 



ФИБА и неограничен број страних играча са држављанством у некој од земаља Сталне европске 

конференције ФИБА, по важећим правилима. 

Канцеларија КСРС не може издати лиценцу све док нема прибављено Писмо одобрења од 

националне федерације гдје је играч последњи пут лиценциран. 

Сви страни играчи који наступају у 1. мушкој и 1. женској лиги РС могу бити регистровани и 

лиценцирани само ако су добили А или Б лиценцу ФИБА. 

За стране играче који наступају у подручним лигама за наступ није неопходна лиценца ФИБА. 

Умјесто тога за све стране играче са навршених 18 година у тим лигама само се Сталној 

европској конференцији ФИБА достављају подаци са пуним именом играча, националност по 

рођењу, тренутна националност и име клуба за који наступа. 

 

Евиденциони број и регистра 

Члан 18. 

Евиденцију о регистрованим играчима води Канцеларија КСРС и она је јединствена. 

Евиденциони број кошаркашке организације чини недјељив дио јединственог евиденционог 

система КСРС и састоји се од 10 (десет) цифара: 

- Први број – шифра ПКО 

- Следећа 3 (три) броја – шифра клуба 

- Следећа 2 (два) броја – година издавања 

- Задња 4 (четири) броја – идентификациони број унутар клуба. 

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. 

Подаци у регистру се обрађују кроз компјутерску базу података. 

 

Члан 19. 

Прва регистрација играча се може извршити на дан или након датума када играч напуни 12 

година. 

Прва регистрација играча врши се у канцеларијама ПКО, којем по територијалном принципу 

припада клуб који врши прву регистрацију играча. 

Приликом прве регистрације играчу се издаје кошаркашка легитимација КСРС која је 

идентификациони документ играча, а садржи фотографију, име и презиме играча, ЈМБГ, 

евиденциони број играча и рок важења легитимације. 

Контролу првих регистрација играча и издавања кошаркашких легитимација врши КСРС, за 

играче са цијеле територије за коју је надлежан КСРС. 



Члан 20. 

Прва кошаркашка легитимација важи до навршене 15 године играча. 

Друга кошаркашка легитимација се издаје до навршене 18 године живота. 

Након 18-ог рођендана играчу се издаје трајна кошаркашка легитимација. 

Клуб у којем је играч регистрован, дужан је у року од 8 (осам) дана од дана истека легитимације 

да поднесе захтјев за издавање нове кошаркашке легитимације. 

Уз захтјев се прилаже стара легитимација (која се поништава и враћа играчу) и двије нове 

фотографије играча, не старије од 30 дана. 

 

Члан 21. 

Клуб који жели да изврши регистрацију играча дужан је да приложи следећа документа: 

1. За прву регистрацију: 

- Извод из матичне књиге рођених 

- Приступница играча, потписана од стране играча и његовог родитеља или законског 

затупника 

- Двије фотографије, не старије од 6 мјесеци 

- Овјерена фотокопија пасоша 

2. За прелазак 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 мјесеци 

- Један од следећих докумената: 

- споразумни раскид уговора или сагласност клуба за прелазак 

- одлуку надлежног органа о раскиду уговора 

- примјерак уговора који је истекао 

- доказ о измиреном обештећењу 

3. За регистрацију играча странца са колеџа: 

- Приступница играча (за странца) 

- Фотокопија (овјерена) важећег пасоша 

- Фотографија не старија од 6 мјесеци 

- Образац ФИБА (Изјава играча да никада није наступао за клуб федерације, чланице 

ФИБА) 

4. За регистрацију играча странца: 

- Приступница играча (за странца) 

- Фотокопија (овјерена) важећег пасоша 

- Фотографија, не старија од 6 мјесеци 

- 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 мјесеци 

6. За уступање: 

- Приступница 

- Фотографија, не старија од 6 мјесеци 

- Копија важећег уговора са матичним клубом 

- Споразум о уступању потписан од стране оба клуба и играча 

За тачност наведених података и вјеродостојност поднешених исправа одговара одговорно лице 

клуба и клуб који подноси захтјев за регистрацију. Уколико је захтјев за регистрацију непотпун, 

неће се узимати у разматрање. 

Изглед кошаркашке легитимације одређује извршни одбор КСРС. 

 

5. УГОВОРИ – ФОРМА, САДРЖАЈ И КОНТРОЛА 

Члан 22. 

Међусобна права и обавезе играча и клуба могу се утврђивати уговором који закључују играч и 

овлаштени представник клуба у писменој форми. 

Сви играчи који наступају у такмичењима Републике Српске, а старији су од 18 година, 

обавезни су да са матичним клубом потпишу Уговор или Изјаву да ће за клуб играти без 

уговорне обавезе. 

Уговор је пословна тајна и одговорајући број примјерака посједују само клуб и играч, а 

потписом на обрасцу КСРС (Потврда о закљученом Уговору) евидентира се: 

- Постојање Уговора 

- Датум потписа Уговора и када Уговор истиче. 

Уговори који се региструју код надлежних судских органа не подлијежу евиденцији и 

надлежностима  КСРС. 

Уговори између играча и клуба обавезно садржи права и обавезе уговорних стране, рок на који 

се уговор закључује и арбитражну клаузулу о прихватању надлежности Арбитражне комисије 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 спортском усавршавању 

- Уговори о аматерском игрању (у даљем тексту Аматерски уговори) 

Сви Уговори су типски, на обрасцу КСРС (Образац РП-06, 07, 08, 09). 

Професионалне и аматерске уговоре могу да потписују само клубови сениорских лига (1. мушка 

и 1. женска лига РС). 



Односи између клуба и играча који немају Уговор уређују се на основу Закона, овог Правилника 

и осталих нормативних аката КСРС и Статута клуба. 

 

Професионални уговор 

Члан 23. 

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. 

Понуда за закључење Уговора и приједлог Уговора, достављају се играчу лично или на адресу 

коју је играч навео приликом регистрације за Клуб (само у случају писменог обавјештења Клубу 

о промјени адресе играча, обавјештење ће се доставити на ту адресу). 

Играч нема право потписа првог професионалног уговора 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. 

Примјерак Потврде о закљученом уговору се депонује у КСРС. 

Уговор мора да садржи арбитражну клаузулу о прихватању надлежности Арбитражне комисије 

КСРС у случају спора. 

Уговор има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су доступни само потписницима. 

 

Уговор о професионалном ангажовању играча 

Члан 24. 

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. 

Уколико рок на који је закључен Уговор о професионалном ангажовању играча протекне у току 

такмичарске сезоне, клуб и играч су дужни закључити нови уговор у року од 7 (седам) дана како 

би могао остварити даље право наступа за клуб. 

У супротном, играч губи право наступа за клуб, све до момнета регулисања свог даљег статуса. 

Примјерак Потврде о закључењу Уговора о професионалном ангажовању играча се депонује у 

КСРС. 

Уговор о професионалном ангажовању играча мора да садржи арбитражну клаузулу о 

прихватању надлежности Арбитражне комисије КСРС 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 потписницима. 

Анексом Уговора о професионалном ангажовању играча могу се регулисати динамика и начин 

исплате. 

 

Уговор о аматерском ангажовању играча 

Члан 25. 

Играч старији од 18 година и клуб који се такмичи у сениорским лигама изузев 1. мушке и 1. 

женске лиге РС, 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-финансијска давања 

клуба према играчу и арбитражна клаузула, о прихватању надлежности Арбитражне комисије 

КСРС. 

Уговор о аматерском ангажовању играча има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су 

доступни само потписницима. 

Примјерак Потврде о закључењу Уговора о аматерском ангажовању играча се депонује у КСРС. 

 

Уговор о стипендирању 

Члан 26. 

Играч са навршених 13 година или старији, његов родитељ или законски заступник имају право 

да потпишу Уговор о стипендирању са клубом, до тренутка када играч постаје пунољетан 

(напуни 18 година). 

Уговором из става 1. овог члана морају бити уговорене финансијске обавезе клуба према играчу, 

услови раскида и износ обештећења, на начин и у роковима како се Уговорне стране договоре.  

Уговор о стипендирању који закључе клуб и играч закључује се са најдужим роком до када 

играч пуни 18 година а не краће од 1 године. 

Закључивање поменутог Уговора није услов за остваривање права наступа у званичном 

такмичењу. 

Примјерак Потврде о закључењу Уговора се депонује у КСРС. 

Уговор мора да садржи арбитражну клаузулу о прихватању Арбитражне комисије КСРС. 

Уговори из овог члана има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су доступни само клубу 

и играчу. 

 



Уговор о спортском усавршавању 

Члан 27. 

Играч са навршених 13 година или старији, његов родитељ или законски заступник имају право 

да потпишу Уговор о спортском усавршавању са клубом, до тренутка када играч постаје 

пунољетан (напуни 18 година): 

Уговором из става 1. овог члана морају бити уговорене обавезе клуба према играчу (које не 

морају бити финансијске), услови раскида и износ евентуалног обештећења, на начин и у 

роковима како се Уговорне стране договоре.  

Овим Уговором не могу бити уговорене финансијске обавезе играча према клубу.  

Уговор о спортском усавршавању који закључе клуб и играч закључује се са најдужим роком до 

када играч пуни 18 година а не краће од 1 године. 

Закључивање поменутог Уговора није услов за остваривање права наступа у званичном 

такмичењу. 

Примјерак Потврде о закључењу Уговора се депонује у КСРС. 

Уговор мора да садржи арбитражну клаузулу о прихватању Арбитражне комисије КСРС. 

Уговори из овог члана има карактер пословне тајне, а подаци из уговора су доступни само клубу 

и играчу. 

 

Институт понуђеног уговора 

Члан 28. 

Клуб и играч могу да закључе Уговор о стипендирању или Уговор о спортском усавршавању 

кад год за то искажу интерес, али не прије што играч наврши 13 (тринаест) година. 

Матични клуб или клуб за кога је играч био регистрован у тренутку када је напунио 13 година 

има право првенства да потпише Уговор о стипендирању или Уговор о спортском усавршавању 

са играчем у року 30 дана након што је играч напунио 13 година. 

Играч нема право потписа Уговора из става 1. овог члана са другим клубом у периоду од 30 

дана, од дана када је напунио 13 година. 

Уколико играч одбије да потпише неки од понуђених уговора из овог члана, клуб је дужан да 

обавијести играча препорученом поштом, са повратницом, да је депоновао понуђени Уговор у 

Канцеларију КСРС. 

Канцеларија КСРС је дужна да информацију о понуђеном Уговору постави на WEB страницу 

КСРС у року од 7 дана од депоновања истог. 

Овако објављен и понуђен Уговор сматра се понуђеним Уговором играчу. 

Клуб је дужан да сва 4 (четири) примјерка понуђеног уговора потписана од стране овлашћеног 

лица клуба депонује у Канцеларију КСРС, са доказом да је Уговор понуђен, односно да је играч 



обавијештен да клуб жели да му понуди Уговор (поштанска повратница), уколико клуб жели да 

оствари обештећење уложено у развој играча веће од обештећења које је предвиђено Чланом 40. 

овог Правилника. 

Уколико играч одбије да потпише понуђени му Уговор о стипендирању, клуб депоновањем 

таквог уговора у КСРС стиче право на обештећење у висини укупних финансијских средстава 

понуђених Уговором о стипендирању за прву годину Уговора, с тим да понуђена давања у првој 

години Уговора не могу бити већа од давања предвиђених за следеће године (у случају да је 

понуђени Уговор на 2 или више година). 

У случају да играч остане у клубу и поред одбијања да потпише понуђени му Уговор, клуб 

стиче право на обештећење у висини укупних финансијских средстава понуђених Уговором о 

стипендирању за сваку годину проведену у клубу. 

Уколико играч одбије да потпише понуђени му Уговор о спортском усавршавању, клуб 

депоновањем таквог уговора у КСРС стиче право на обештећење у висини од 500,00 КМ. 

У случају да играч остане у клубу и поред одбијања да потпише понуђени му Уговор, клуб 

стиче право на обештећење у висини од 500,00 КМ за сваку наредну годину проведену у клубу. 

 

Институт понуђеног првог Уговора о професионалном ангажовању играча 

Члан 29. 

Уколико играч одбије да потпише понуђени први професионални уговор у прописаном року, 

клуб депонује понуђени уговор у Канцеларији КСРС, у року од 15 дана од истека рока 

одређеног ставом 1. члана 23. овог Правилника, на основу којег матични клуб остварује право 

на обештећење за прелазак играча у нови клуб, у складу са одредбама овог Правилника. 

Клуб је дужан да обавијести играча препорученом поштом, са повратницом, у складу са ставом 

2. члана 23. овог Правилника, да је депоновао понуђени Уговор у Канцеларију КСРС. 

Канцеларија КСРС је дужна да информацију о понуђеном уговору постави на WEB страницу 

КСРС у року од 7 дана од депоновања истог. 

Минимум за играче код понуђеног уговора, за такмичарску сезону, износи 3.000 КМ. 

Минимум за играчице код понуђеног уговора, за такмичарску сезону , износи 1.500 КМ. 

Уколико матични клуб не поступи у складу са Чланом 23. и 24. 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 КСРС, под 

условом да наступају у сениорској конкуренцији, у складу са чланом 22. став 8. овог 

Правилника. 

Уколико играч одбије да потпише први професионални уговор и жели да оствари међународни 

прелазак, примјенит ће се прописи о међународном преласку играча ФИБА 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 овим Правилником. 

Ако играч, након што је наступао за клуб који припада националној федерацији, чланици ФИБА 

наступи за академску институцију која не признаје ФИБА 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, сматрат ће се да је 

такав играч прешао из клуба ФИБА у клуб ФИБА (његово играње током боравка у академској 

установи или претходно дефинисаној непризнатој организациоји неће бити узето у обзир / биће 

занемарено у складу са прописима ФИБА). 

Захтјев за исплату разлике обештећења из претходног става домаћи клуб са правом потписа 

првог професионалног уговора може поднијети у року од 8 дана од пријема обавјештења КСРС 

да је други домаћи клуб за тог играча поднео захтјев за регистрацију у други домаћи клуб. 

 

Статус Уговора између играча и клуба након статусних промјена у клубу 

Члан 30. 

Приликом свих правних статусних промјена клуба, који су описани у овом Правилнику, играчи 

су слободни и могу да остваре прелазак у други клуб без обештећења. 

Међусобно потписани уговори сматрају се ништавним. 

У рок Уговора се не рачуна: 

- Временски период проведен под казном забране играња (дуже од 6 мјесеци) 

- Вријеме проведено у иностранству без писмене дозволе клуба 

- Вријеме проведено у затвору уколико је играч осуђен на више од 6 мјесеци затвора 

- Вријеме које играчица проведе на породиљском одсуству 

 

Раскид уговора 

Члан 31. 

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 тог рока, затражити раскид уговора на штету клуба. 

За раскиде уговора захтјев се подноси КСРС у складу са овим Правилником. 

Првостепени орган КСРС (Генерални секретар) је дужан да поступа и доноси одлуке по основу 

захтјева за раскид Уговора. 



КСРС првостепену Одлуку доноси у року од 15 дана од дана подношења захтјева за раскид 

уговора. 

Такса за подношење захтјева за раскид уговора је: 

- За професионалне Уговоре 1.мушке лиге ................................................................ 200 КМ 

- За професионалне Уговоре 1.женске лиге и аматерског мушког уговора ................ 100 КМ 

- Аматерског женског уговора, уговора о стипендирању и уговора о спортском 

усавршавању ............................................................................................................ 50 КМ 
 

О првостепеним одлукама заинтересоване стране ће бити обавијештене путем препоручене 

поште у року од 8 дана од доношења одлуке. 

На првостепену одлуку КСРС може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 

Жалба се изјављује Арбитражној комисији преко Канцеларије КСРС. 

Одлука Арбитражне комисије КСРС је коначна и правоснажна. 

Страна која добије спор пред КСРС и Арбитражном комисијом, има право накнаде трошкова од 

стране која је спор изгубила. 

Играч има право наступа за клуб за који је регистрован и лиценциран и ако је поднио Захтјев за 

раскид Угвора, све до правоснажности Одлуке по захтјеву за раскид Уговора. 

 

Члан 32. 

У случају подношења захтјева за раскид уговора валидни су једино уговори и анекси за које су 

достављене Потврде о потпису Уговора  у КСРС најмање 60 дана прије подношења захтјева. 

Играч не може да трпи штетне посљедице због чињенице да Потврда о потпису Уговора и 

анекса није депонован у КСРС. 

 

Споразумни раскид уговора 

Члан 33. 

Споразумини раскид уговора садржи изјаву о постизању обостраног договора о споразумном 

раскиду уговора на обрасцу КСРС (Образац РП-10). 

Споразумни раскид уговора сачињава се у 3 (три) примјерка, од којих по један примјерак 

припада клубу и играчу, а 1 (један) примјерак се обавезно депонује у КСРС. 

Споразумни раскид уговора се врши пред овлашћеним лицем, за верификацију Уговора, од 

стране КСРС. 

Депоновање Потврде 

Члан 34. 

Потврда о закључењу уговора између играча и клуба мора бити депонована у Канцеларији 

КСРС. 



Приликом депоновања Потврде, клуб депонује и сва клупска нормативна акта на чију примјену 

Потврда упућује. Уколико већ депоновани клупски акт претрпи измјене, клуб је обавезан да о 

измјени обавијести играча и Савез. 

 

6. ПРЕЛАСЦИ ИГРАЧА 

Прелазни рок 

Члан 35. 

Играч може промијенити клуб или прећи из једног у други клуб у вријеме прелазног рока. 

Термине и правила прелазних рокова прописује Извршни одбор КСРС посебном Одлуком. 

Играч може користити само један редовни и један ванредни прелазни рок у току сезоне. 

Захтјев за прелазак из клуба у клуб мора да буде компетиран и код надлежног органа КСРС 

овјерен најкасније до 24,00 часова последњег дана прелазног рока. 

Након завршене регистрације (у прелазним роковима), играч одмах стиче право наступа. 

Играч који у прелазном року потпише Изјаву – Приступницу за један клуб, не може повући свој 

потпис нити спријечити регистрацију за тај клуб. 

 

Сагласност за прелазак – Исписница 

Члан 36. 

Сагласност за прелазак – Исписница је документ којим клуб овјерава да је сагласан са 

преласком играча у други клуб и нема уговорних сметњи (Образац РП-02). 

Играч који потпише Изјаву – Приступницу за два клуба или наведе нетачне податке, подлијеже 

дисциплинској одговорности и остаје члан клуба из којег је желио да пређе без права на 

издавање или овјееру такмичарског документа за ту сезону. 

Предат захтјев клуба за регистрацију може се повући прије окончања поступка. 

Ако Захтјев клуба за регистрацију повуче клуб, играч има статус слободног играча. 

Ако Изјаву – Приступницу повуче играч, мора за то имати сагласност клуба за који је потписао 

изјаву – Приступницу. 

Ако је Захтјев клуба за регистрацију или Изјава – Приступница играча повучена у складу са 

напред наведеним одредбама, може се поднијети нови захтјев за регистрацију истог играча. 

Сагласност за прелазак – Исписница мора бити овјерена печатом клуба и читко потписана од 

стране овлаштеног лица из клуба. 

У случају давања нетачних података, Сагласност за прелазак – исписница ће се сматрати 

неважећом, а лице које је навело нетачне податке подлијеже дисциплинског одговорности. 



Прелазак играча млађих од 18 година врши се искључиво уз Сагласност за прелазак – 

Исписницу. 

Издавањем Сагласности за прелазак – Исписнице, престаје да важи потписани уговор са 

играчем. 

Редовни прелазни рок 

Члан 37. 

Редовни прелазни рокови су: 

- Април - само клубови љетње лиге (такмичења млађих категорија на нивоу ПКО и     

Подручна лига – сениори) 

- Јесењи прелазни рок - сви клубови без обзира на ранг такмичења и узрастну категорију 

играча 

Редовни прелазни рок се завршава 72 сата прије почетка лиге у којој учествују. 

 

Ванредни прелазни рок 

Члан 38. 

Правила ванредног прелазног рока не могу бити у супротности са одредбама овог Правилника, 

нити се њиховом примјеном могу довести у неравноправан положај клубови који учествују у 

квалификацијама за попуну лига. 

Извршни одбор КСРС утврђује термине и правила прелазног рока у току такмичарске сезоне 

(ванредни прелазни рок). 

Ванредни прелазни рок се у правилу одређује између првог и другог дијела првенства, а 

завршава се 72 сата прије почетка 1. кола другог дијела првенства. 

Клуб остварује право на кориштење ванредног прелазног рока након што је клуб одиграо прво 

коло. 

Клубови 1. мушке и 1. женске лиге РС – након одиграног првог кола, могу користити ванредни 

прелазни рок и регистровати највише 4 (четири) слободна играча. 

Клубови 2. мушких лига РС – након одиграног првог кола, могу користити ванредни прелазни 

рок и регистрованти највише 3 (три) слободна играча. 

Ванвредни прелазни рок за млађе категорије може бити одређен Одлуком Извршног одбора 

КСРС, најкасније до 31. децембра текуће такмичарске сезоне. 

 

Поступак код преласка играча из клуба у клуб 

Члан 39. 

Клуб у који играч жели да пријеђе подноси захтјев за прелазак, уз документацију предвиђену 

овим Правилником. 



Захтјев за прелазак мора да буде комплетиран и евидентиран, односно примљен у КСРС 

најкасније до 14,00 часова последњег дана прелазног рока. 

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узимати у разматрање. 

О благовременим и потпуним захтјевима за прелазак у првом степену, одлуку доноси 

првостепени орган КСРС (Генерални секретар). 

На првостепену одлуку КСРС може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема Одлуке, 

уз доказ о плаћеној такси у износу од 100 КМ. Жалба се путем Канцеларије КСРС доставља 

Арбитражној комисији у року од 3 (три) дана. 

Ако у поступку преласка играча дође до техничке грешке, незадовољна страна може изјавити 

приговор у року од 8 дана од дана пријема Одлуке, без плаћања таксе. 

Одлука по жалби је коначна и правоснажна, заинтересоване стране ће бити обавијештене путем 

препоручене поште у року од 8 дана од доношења одлуке. 

 

Члан 40. 

Право преласка из клуба у клуб има играч: 

1. Који нема важећи уговор са клубом и за кога је исплаћено прописано обестећење 

2. Који је споразумно раскинуо уговор са дотадашњим клубом 

3. Чији је уговор са дотадашњим клубом раскинут правоснажном одлуком надлежног 

органа КСРС 

4. Чији је 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 подијелио – у првом нареном прелазном року 

након што је о промјени статуса обавијештена Канцеларија КСРС 

7. За кога је клуб повукао лиценцу у сениорској конкуренцији, усљед лимита годишта, осим 

ако играч са клубом посједује уговор, који је испоштован у цјелости 

8. Коме није понуђен први професионални уговор од стране клуба 

9. Када клуб не испуњава уговором предвиђене обавезе у року од 60 дана од дана доспјећа 

истих о чему се Канцеларији КСРС и ПКО достављаљу на увид вјеродостојни докази. 

10. Када играч наступа без уговорне обавезе и по сопственој жељи има намјеру да промијени 

средину, а у складу са утврђеним прелазним роковима и овим Правилником 

11. Када играч, у складу са овим Правилником има статус слободног играча. 

Обештећење 

Члан 41. 

Клуб има право на обештећење, изражено у КМ, за играча са којим нема закључен уговор а који 

одлази из клуба прије навршених 18 година, које се израчунава на следећи начин: 

О = К х Г + Р 



К -  коефицијент који зависи од ранга у којем се такмичила сениорска екипа клуба у претходној 

сезони, у који играч / играчица прелази: 

К =  5  Прва мушка лига РС, Регионална лига жене 

К =  3  Друга мушка лига РС, Прва лига жене РС 

К =  1  Клубови без сениора 

Г – број сезона лиценцираних у клубу из којег играч / играчица одлази почев од сезоне у којој 

играч / играчица напуни 11 година помножен чиниоцем 100 (за играче), односно чиниоцем 50 

(за играчице). 

Р – бодови (1 бод = 1 КМ) који се добијају по основу наступа за репрезентације на званичним 

ФИБА такмичењима: 

- Јуниорски репрезентативац 600, јуниорска репрезентативка 300 

- Кадетски репрезентативац 300, кадетска репрезентативка 150 

Клуб има право на обештећење за играча који није имао редовне мјесечне финансијске обавезе 

(мјесечна плаћања) према клубу по основу одржавања тренинга. 

Клуб нема право на обештећење за играча који је најмање у последњих 12 мјесеци имао редовне 

мјесечне финансијске обавезе (мјесечна плаћања) према клубу по основу одржавања редовних 

мјесечних тренинга. 

 

Члан 42. 

Обештећење за играче који су наступали у претходној сезони без уговора, који су старији од 18 

година, и којима није понуђен професионални Уговор, се не плаћа. 

 

Члан 43. 

Обештећење за играче старије од 18 година, којима је понуђен професионални уговор, који су 

одбили да потпишу први професионални уговор, израчунава се на следећи начин: 

 

КАТЕГОРИЈА ИГРАЧА 

Обештећење (у КМ) 

Играчи                                           Играчице  

Репрезентативац – А селекције 10.000                                                5.000 

Репрезентативац – јуниорски 5.000                                                  3.000 

Репрезентативац – кадетски 3.000                                                  1.500                

Прва мушка лига РС, Прва женска лига РС 3.000                                                  2.000 

Друга мушка лига РС 1.000 

Трећа мушка лига РС (Подручна лига)   500 

Остали клубови   300                                                     200 



Репрезентативац у смислу овог члана је играч који је наступио за одговарајућу репрезентацију 

на званичним ФИБА такмичењима. 

КСРС и клубови који су учествовали у формирању играча, имају право на наплату дијела 

обештећења, које се остварује приликом првог преласка играча у домаћи или инострани клуб из 

домаћег клуба, након потписивања првог професионалног Уговора. 

Приликом првог преласка – трансфера играча након првог професионалног уговора, клуб из 

кога играч прелази дужан је у року од 15 дана од дана потписа Уговора у коме је утврђена 

висина обештећења (или Уговор о трансферу или Раскид уговора у коме је утвршено 

обештећење) достави КСРС документ у коме је одређена висина обештећења (копију документа 

или оригинал на увид). 

Клуб за кога је играч потписао први професионални уговор, дужан је да исплати обештећење по 

напред наведеној формули, без обзира колико је Уговора потписао са играчем и без обзира 

колико играч има година када одлази из клуба. 

Клуб који играч напушта у напред наведеном лсучају, дужан је да дио обештећења које прими 

за наведеног играча распореди на следећи начин: 

1. КСРС-у 2% од обештећења које је клуб примио за одлазак играча који одлази у домаћи 

или инострани клуб након потписивања првог Професионалног уговора. 

2. Клубови који су учествовали у развоју играча од 10-е до 18-те године, укупно 10% од 

обештећења које је клуб примио за одлазак играча који одлази у домаћи или у инострани 

клуб након потписивања првог Професионалног уговора. 

Напред наведени дио обештећења распоређује се клубовима који су учествовали у развоју 

играча од 10-е до 18-е године на следећи начин: 

1. 1 % обештећења клубу за који је играч био лиценциран од 10-е до 11-е године 

2. 1 % обештећења клубу за који је играч био лиценциран од 11-е до 12-е године 

3. 1 % обештећења клубу за који је играч био лиценциран од 12-е до 13-е године 

4. 1 % обештећења клубу за који је играч био лиценциран од 13-е до 14-е године 

5. 1,5 % обештећења клубу за који је играч био лиценциран од 14-е до 15-е године 

6. 1,5 % обештећења клубу за који је играч био лиценциран од 15-е до 16-е године 

7. 1,5 % обештећења клубу за који је играч био лиценциран од 16-е до 17-е године 

8. 1,5 % обештећења клубу за који је играч био лиценциран од 17-е до 18-е године 

Уколико је играч био лиценциран за два клуба у једној старосној години, горе наведено 

обештећење се дијели сразмјерно периоду на који је играч био лиценциран у поменутим 

клубовима. 

Распоред обештећења клубовима врши КСРС након уплате. 

 

 

 



Агенти играча 

Члан 44. 

Пословима посредовања у преласцима играча из клуба у клуб, те заступања играча пред 

органима КСРС  могу се бавити само Агенти са ФИБА лиценцом, Агенти са лиценцом КСРС и 

адвокати регистровани у Адвокатској комори РС (БиХ). 

Клуб је обавезан да наведе име агента приликом међународног трансфера играча. Уколико се 

пословима посредовања у преласцима играча баве физичка и правна лица која немају 

одговарајућу лиценцу, КСРС неће регистровати играча. 

Посебним Правилником који доноси Извршни одбор КСРС ће се регуклисати права и обавезе 

Агента. 

 

7. НАСТУП ИГРАЧА 

Право наступа 

Члан 45. 

Регистрацијом играч одмах стиче право наступа. 

На званичним утакмицама играч стиче право нступа само ако је лиценциран за одређено 

такмичење. 

Издавање такмичарских картона - лиценци екипе се врши пред сваку такмичарску сезону на 

начин и у вријеме које одреди Извршни одбор КСРС. 

Право наступа играч стиче даном ступања на снагу пуноважности такмичарских докумената – 

такмичарског картона или лиценце. 

Право наступа у клубовима Прве мушке лиге Републике Српске имају само они играчи старији 

од 18 година који имају потписан Уговор, као и играчи / играчице млађи од 18 година. 

Играчи Подручних лига и играчи млађих категорија (пионири, кадети, јуниори – у обје 

категорије) могу наступати само уз овјерен такмичарски картон. 

Такмичарски картон је ваљан документ за наступе у КУП такмичењу. 

У такмичењима које води КСРС (Прва мушка и Прва женска лига, Друга лига) играч мора 

посједовати и Лиценцу овјерену од стране Канцеларије КСРС у року који је одређен Одлуком 

Извршног одбора. 

Члан 46. 

За сва такмичења у Републици Српској играчи морају посједовати љекарско одобрење издато од 

надлежне здравствене установе, које није старије од 3 мјесеца. 

Клубови су дужни да играча осигурају код одговарајућег завода за осигурање за случајеве 

повреде и удеса који могу изазвати привремене или трајне посљедице по здравствене и радне 

способности и да о томе доставе потврду приликом лиценцирања за одређено такмичење. 



Члан 47. 

Након одиграног првог кола лиге, клубу, односно играчу се не може издати такмичарски картон 

или лиценца. Изузетак су: 

- Слободни играчи који се за клуб региструју у накнадно предвиђеном року 

- Играчи о чијој се размјени клубови међусобно договоре, на начин који одреди Извршни 

одбор КСРС 

- Играчи који имају статус страног играча до крајњег рока који пропише ФИБА за 

издавање Писма одобрења (Излазно писмо) 

У току једне такмичарске сезоне, играчу се може издати Такмичарски картон – Лиценца за 2 

(два) клуба, истог нивоа такмичења. 

У квалификационим утакмицама за попуну лига могу наступити само играчи који су за исти 

клуб имали право наступа у претходном одговарајућем рангу такмичења. 

Играч може наступати за други клуб на пријатељским утакмицама само уз писмено одобрење 

клуба за који је регистрован. 

У случају да играч прекрши одредбу из претходног става играч и клуб чине дисциплински 

прекршај. 

Члан 48. 

Максималан број играча којима се издају Такмичарски картони – Лиценце за једну екипу је 24 

играча у току једне сезоне. 

Клубу се може издати највише 18 Такмичарских картона  - Лиценци. Ни у једном тренутку 

листа играча који наступају за један клуб не може да буде већи од 18 играча. 

У току сезоне, списак се може допунити са играчима који се први пут региструју, играчима који 

су то право остварили одлуком Арбитражне комисије, играчима који су остварили прелазак у 

допунском прелазном року и повратницима. 

Третман повратника има играч БиХ (РС) кошаркашке националности који се враћа из 

иностранства са уредно издатим ЛОЦ од стране федерације којој припада клуб у којем је играч 

последњи пут наступао. 

Играч који се стави на списак не може бити замијењен другим играчем. 

 

Страни играчи 

Члан 49. 

У клубовима Републике Српске могу наступати играчи који у складу са правилима ФИБА имају 

статус страног играча, одобрени међународни трансфер и лиценцу издату од стране ФИБА. 

Странац је играч, који у вријеме подношења захтјева за регистрацију нема држављанство БиХ 

(РС). 



Процедуре око регистровања и лиценцирања страних играча је у искључивој надлежности 

Канцеларије КСРС. 

Број страних играча којима се издају Такмичарски картони за једну екипу, као и промјени 

дефиниције појма Странац, посебном Одлуком утврђује Извршни одбор прије почетка сваке 

такмичарске сезоне. 

Број страних играча који по том основу могу бити регистровани за клубове Републике Српске је 

максимум 2 (два) страна играча који имају законско држављанство земље изван ФИБА. 

Сви страни играчи који наступају у првој лиги РС могу бити регистровани и лиценцирани само 

ако су добили А или Б лиценцу ФИБА. 

У клубовима Републике Српске могу наступити и играчи са двојним држављанством, од којих је 

једно држављанство Републике Српске, као домаћи играч, под условом да нису лиценцирани за 

клуб из друге Националне федерације. 

Играчи са двојним држављанством сходно правилима ФИБА и важећим законским актима 

земље, морају бити посебно пријављени ФИБА. 

Уколико КСРС успостави билатерални споразум о трансферу играча између клубова двије 

земље, такви ће бити третирани сходно одредбама тог уговора. 

 

Члан 50. 

Једини разлози због којих се играчу може оспорити право наступа су: 

- Неисправно издат такмичарски докуменат по било ком основу 

- Суспензија или изречена дисциплинска мјера од стране клуба, а потврђена од стране 

КСРС, или суспензија или изречена дисциплинска мјера од стране надлежног органа 

КСРС (Дисциплински судија), докле год постоји суспензија или дисциплинска мјера на 

снази 

- Љекарска забрана играња од стране надлежне здравствене установе, или ако је играч 

млађи од 18 година, а не посједује љекарско одобрење да може наступати у сениорској 

конкуренцији, или одобрење да играч из једне млађе узрасне категорије може наступати 

у старијој категорији 

- Ако играч нема ваљано склопљен Уговор са клубом (за играче Прве мушке лиге)  

 

Двојна регистрација 

Члан 51. 

Играч може остварити право наступа у клубу (нижег или вишег ранга такмичења) на двојну 

регистрацију, до године у којој навршава 20 година (закључно са том годином). 

Клуб на двојну регистрацију може регистровати највише три играча. Матични клуб може дати 

највише три играча на двојну регистрацију. 



Захтјев за двојну регистрацију и издавање двојних регистрација подноси се Канцеларији КСРС, 

а може се остварити у редовном и ванредном прелазном року. 

Играч који је регистрован на двојну регистрацију за матични клуб наступа у сениорском 

лигашком, КУП такмичењу од 1/4 финалних утакмица и у такмичењу млађих категорија 

(уколико клуб има млађе категорије), док за клуб за који је регистрован на двојну регистрацију 

наступа у сениорској конкуренцији у лигашком такмичењу, евентуалним квалификацијама за 

попуну лига и утакмицама млађих категорија (уколико матични клуб нема регистроване млађе 

категорије).                                                                                                               

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 регистације. 

 

Члан 52. 

Играч може да буде регистрован на двојну регистарцију само једном у току такмичарске сезоне. 

За издавање двојне регистрације неопходни су: 

- Писмена сагласност матичног клуба 

- Писмена  сагласност играча 

- Потврда о закљученом Уговору са матичним клубом 

Играч који има двојну регистрацију, уколико буде кажњен од органа који води такмичење, нема 

право наступа на такмичењима која води тај орган. 

Ако играч који има двојну регистрацију буде кажњен од Дисциплинског судије КСРС, онда тај 

играч нема право наступа ни за тим са матичном ни за тим са двојном регистрацијом. 

Суспензију или дисциплинску мјеру играчу са двојном регистрацијом коју потврђује КСРС 

може поднијети само матични клуб. 

 

Право наступа играча млађих категорија 

Члан 53. 

Уколико играч млађих категорија промијени клуб у ванредном прелазном року, до 29.12. текуће 

године, право наступа за нови клуб у такмичењу млађих категорија на нивоу ПКО, играч стиче 

датумом преласка. 

Уколико играч млађих категорија промијени клуб у ванредном прелазном року, након 29.12. 

текуће године, право наступа на нови клуб у такмичењу млађих категорија на нивоу ПКО, играч 

стиче у следећој такмичарској сезони. 



Уколико играч млађих категорија промијени клуб у ванредном прелазном року, након 29.12. 

текуће године, право наступа на нови клуб у такмичењу млађих категорија на нивоу КСРС и КС 

БиХ, играч стиче датумом преласка. 

 

Право наступа у јуниорској, кадетској и пионирској категорији 

Члан 54. 

Клубови 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 

 

Право наступа у КУП такмичењу 

Члан 55. 

Право наступа на утакмицама КУП-а Републике Српске остварује се на основу лиценце играча и 

потврде о обављеном љекарском прегледу.  

На утакмицама КУП-а РС 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 56. 

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 редовног прелазног рока. 

 

Право натупа на пријатељским утакмицама 

Члан 57. 

Играч може наступати за други клуб на пријатељским утакмицама само уз писмено одобрење 

клуба за који је регистрован. 

У склучају да прекрши одредбу из претходног става играч и други клуб чине дисциплински 

прекршај. 

 

 

 



8. ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ИНОСТРАНСТВУ 

Дозвола за међународни прелазак у иностанство 

Члан 58. 

Дозвола за међународни прелазак LOC (Letter of Clearance) издаје се на основу националне 

федерације клуба у којии играч жели да пређе, за играче који су напунили 18 година, који 

немају важећи уговор са клубом регистрованим у КСРС, уз уплату таксе од 200 КМ (100 еура) 

на рачун КСРС, у року од 7 (седам) дана, сходно ФИБА прописима о међународним преласцима 

играча. 

Једном издат LOC неможе се укинути (Правила ФИБА). 

 

Члан 59. 

Играчу који је напунио 18 година старости може се дозволити играње у иностранству уз 

сагласност клуба и Савеза и уз обештећење клубу и Савезу. 

Обештећење представља накнаду за уложена средства за развој и афирмацију играча, сходно 

степену достигнутог играчког квалитета. 

Висину обештећења утврђује Извршни одбор посебном одлуком, прије почетка прелазног рока 

за наредну такмичарску сезону. 

 

Члан 60. 

За играње у иностранству играч подноси Захтјев за издавање сагласности за играње у 

иностранству Канцеларији КСРС уз који обавезно прилаже: 

- Потврду из које је видљиво да је истекао Уговор или Сагласност о споразумном раскиду 

уговора или Одлуку о раскиду уговора са дотадашњим клубом 

- Потврду о уплати износа утврђеног за обештећење Савезу 

 

Члан 61. 

Канцеларија КСРС у року од 7 (седам) дана након достављања комплетне документације исту 

доставља Канцеларији КС БиХ за издавање Сагласности за играње у иностранству. 

Одлуку, односно сагласност о давању дозволе за међународни прелазак у иностранство доноси 

Генерални секретар КС БиХ, у складу са прописима ФИБА о међународним преласцима играча. 

За играча који има сагласност Савеза, Канцеларија КС БиХ ће у року од 7 (седам) дана, на 

захтјев националне федерације у чији клуб одлази, издати LOC (Letter of Clearance), у складу са 

ФИБА правилима о интернационалном трансферу играча. 

 

 



Члан 62. 

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 правилима ФИБА. 

 

9. ПРАВО НАСТУПА СТРАНИХ ИГРАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

Члан 63. 

Страни играчи могу да наступају за клубове из Републике Српске, у такмичењима предвиђеним 

Одлуком Извршног одбора и одредби овог Правилника. 

Страним играчима у смислу ФИБА прописа сматрају се сви играчи који у вријеме подношења 

захтјева за регистрацију немају држављанство РС (БиХ), и за све се плаћа ФИБА такса за 

странце у складу са А и Б лиценцама ФИБА. 

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 последњи 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 мушке и Прве женске лиге 

морају бити пријављени код ФИБА на посебном обрасцу и клуб за који су регистровани дужан 

је уплатити ФИБА таксу за странце, чиме стичу право на ФИБА лиценцу за стране играче. 

Не поступање по напред наведеним одредбама повлачи дисциплинску одговорност клубова. 

 

Члан 64. 

Канцеларија КСРС ће прихватити захтјев за међународни прелазак из иностранства за странце 

млађе од 18 година, под условима предвиђеним прописима ФИБА. 

Страни играчи млађи од 18 година немају право наступа у такмичењима млађих категорија 

КСРС. 

Члан 65. 

Клубови Прве мушке и Прве женске лиге РС имају право да региструју 2 (два) играча сениора 

страних држављана са правом наступа у такмичењима КСРС. 

Клуб који жели да региструје страног играча подноси Канцеларији КСРС писмени захтјев од 

стране клуба уз који се обавезно прилаже: 

- Фотокопија пасоша 

- LOC (Letter of Clearance) националне федерације из које играч долази или захтјев за 

добијање LOC-a који мора да садржи личне податке играча, те државу и клуб из којег 

долази 

- 2 фотографије (у боји) не старије од 6 мјесеци 



- Потврду о уплати таксе за регистрацију 

- Потврду о уплати таксе за LOC 

Комплетну документацију Канцеларија КСРС доставља Канцеларији КС БиХ. 

По завршетку регистрације у КС БиХ, документација се враћа у КСРС, те се завршава поступак 

регистрације играча и издаје лиценца, у року од 48 часова, након што је компетиран поступак. 

Процедуре око регистровања и лиценцирања страних играча је у искључивој надлежности 

Канцеларије КСРС. 

 

10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Санкције 

Члан 66. 

Непоштивање одредби овог Правилника подлијеже дисциплинској одговорности у складу са 

одредбама Првилника о дисциплинској одговорности и заштити регуларности кошаркашких 

такмичења КСРС. 

Уколико се утврди да су приликом преласка играча или приликом одређивања статуса у новом 

клубу повријеђене одредбе овог Правилника и дугих прописа КСРС, захтијеват ће се покретање 

дисциплинског поступка ради утврђивања одговорности и изрицања одговарајућих мјера. 

Дисциплинској одговорности подлијежу играчи, одговорна лица и клубови у случају када дају: 

- Нетачне и непотпуне податке 

- Учине радње за које нису овлаштени 

- Када учињеним радњама доводе играче, клубове и оркане КСРС у заблуду 

- Доносе одлуку која изазива штетне посљедице 

Дисциплински поступак се покреће и води на начин прописан Правилником о дисциплинској 

одговорности и заштити регуларности кошаркашких такмичења. 

 

11. ЖАЛБА 

Члан 67. 

На одлуку Канцеларије КСРС (Генералног секретара) или ПКО играч и клуб имају право 

приговора Арбитражној комисији КСРС. Приговор се подноси у року од 7 (седам) дана од дана 

пријема рјешења или одлуке која је спорна. 

Играч или клуб који подноси приговор на рјешење или одлуку Канцеларије КСРС дужан је на 

има административних трошкова уплатити износ од 100 КМ, а примјерак уплатнице као доказ о 

уплати прилаже уз приговор. 

Уколико се приговор играча или клуба усвоји, уплаћени износ се враћа. 

Одлука Арбитражне комисије је коначна. 



12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 68. 

Тумачење одредби овог Правилника даје Извршни одбор КСРС. 

Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његовор 

доношење. 

Типски Уговор о професионалном ангажовању играча (Образац РП-08), Уговор о стипендирању 

(Обазац РП-06), Уговор о аматерском ангажовању играча (Образац РП-07), Уговор о спортском 

усавршавању (Образац РП-09), Раскид Уговора (Образац РП-10), на заштићеном обрасцу КСРС, 

саставни су дио овог Правилника. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник којим се регулишу 

регистарације, лиценцирања, преласци играча из клуба у клуб, играње играча који имају 

кошаркашко држављанство Републике Српске у иностранству, играње играча који немају 

кошаркашко држављанство Републике Српске за клубове из КСРС, статус кошаркашица и 

кошаркаша у вези са закључивањем уговора са клубом и право наступа из надлежности КСРС, 

усвојен 18. априла 1999. године. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања. 

У Вишеграду, 23.12.2014. године 

 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Борис Спасојевић с.р. 

 

 


