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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЕЗАНО ЗА ЗАБРАНУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРА ИГРАЧА

Поштовани,
Овим путем вас обавештавамо да је у летњем регистрационом периоду 2018 године потребно да сви клубови у потпуности примењују члан 36.
Дисциплинског правилника ФС Србије (Сл. лист ФС Србије „Фудбал“ ван.
бр. 3/2017 и ван.бр. 9/2018) и то у потпуности, без икаквих изузетака.
Уколико клубови напред наведени члан не буду примењивали у потпуности, против таквих клубова ће бити предузете све мере предвиђене одредбама Дисциплинског правилника.

СТРУЧНА СЛУЖБА ФС СРБИЈЕ
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На основу чл. 62. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист
ФСС „Фудбал“ ванредни број 18/2017) и oдлуке Одбора за хитна питања
ФСС од 13.03.2018. године, Комисија за регистрацију и статус играча ФСС,
усвојила је

УПУТСТВО
О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЛЕТЊЕМ
РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2018. ГОДИНИ
Летњи регистрациони период у 2018. години, за играче свих степена
такмичења траје од 18.06.2018. до 31.08.2018. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије (Сл. лист ФСС „Фудбал“, ванредни
број 3 oд 16.06.2017. године) и Правилника о изменама и допунама Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза
Србије (Сл. лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 9 oд 24.05.2018. год.).
1. На основу чл. 26-32. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, летњи регистрациони период могу користити:
- играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, брисовницом и осталим документима, без обзира да ли су користили зимски
регистрациони период 2018. године;
- играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу провели најмање једну годину (у овом случају ако су у клубу били најмање од летњег
регистрационог периода 2017. године), уз захтев за исписницу и потврду о
брисању;
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- играчи аматери свих степена такмичења, приликом одласка у инострани клуб, који су у клубу провели најмање шест (6) месеци, у овом
случају ако су у клубу били најмање од зимског регистрационог периода
2018 године, са исписницом, потврдом о брисању и фудбалским пасошем,
или захтевима за исписницу и потврдом о брисању.
- играчи који се уступају и играчи који долазе или се враћају из иностранства;
- о прописаном и дозвољеном броју уступљених играча евиденцију
воде и за њу одговарају клубови који дају и примају исте играче, као и надлежни ОФС/ГФС који врше регистрације.
- клубови могу своје играче, без обзира када су приступили том клубу,
уступити другом клубу, уз обавезно придржавање чл. 34-37. Правилника
о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС;
- играчи којима уговори истичу првог дана летњег регистрационог периода 2018. године.
2. Фудбалски савези надлежни за спровођење регистрација могу примати оригиналну документацију закључно са 31.08.2018. године.
3. У току регистрационог периода савези могу одржавати и више седница, а материјале достављати после сваке седнице, не чекајући последњи дан регистрационог периода, све у циљу равномерног објављивања материјала у „Фудбалу“.
4.Материјали и један примерак записника са последње седнице из
летњег регистрационог периода (31.08.2018. године) треба да се пошаљу
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препорученом поштом најкасније у понедељак, 03.09.2018. године или
лично доставе у ФСС закључно са уторком 04.09.2018. године.
ОФС/ГФС су обавезни да седнице доставе и електронском поштом на
E-мail fudbalobjava@fss.rs до понедељка за сваки наредни број, а са последње седнице из регистрационог периода најкасније до 03.09.2018 г.
(понедељак). Седнице се искључиво достављају у Wordu.
5. За играче који прелазе у клубове Супер лиге, Прве лиге „Србија“,
Прве и Друге лиге Футсал, Супер лиге за жене и Прве лиге за жене по наведеном распореду обавезно се доставља:
- записник са седнице у једном примерку са оригиналном документацијом;
- професионални и стипендијски уговор о игрању (професионалци),
закључен у прелазном року, претходно оверен код нотара, у складу са законом РС.
- уговори закључени између клуба и играча морају бити искључиво на
обрасцима прописаним од стране ФСС, без мењања и додавања текста,
потписани како предвиђа чл. 55-60. Правилника о регистрацији, статусу и
трансферу играча ФСС (потписани обавезно на свакој страници од стране
играча и овлашћеног представника клуба).
- уговори се закључују у регистрационом периоду, а ван регистрационог периода између играча и клуба када већ регистровани играч клуба као
аматер мења статус (прелази у професионалце) и под условима предвиђеним чланом 28. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС,
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- Тачна спецификација трошкова за достављени материјал и доказ о
уплати таксе према прописима ФСС.
- исписница од досадашњег клуба на обрасцу предвиђеном од стране
ФСС (образац је дат уз ово Упутство) или захтев за исписницу, на обрасцу
који је такође саставни део овог Упутства, уз потврду поште да је исписницу затражио у прелазном року. Исто важи и за потврду о брисању;
- записник о споразумном раскиду уговора.
- ако је раскид регулисан кривицом клуба потребна је одлука надлежног органа и исписница, а ако је у питању и промена регистрационог савеза и потврда о брисању. Клуб са којим је играч раскинуо уговор дужан је да
изда исписницу, а ако је не изда, играч може поднети захтев путем поште.
Исти је поступак и за потврду о брисању.
- оригиналну документацију по чл. 47. Правилника о регистацији, статусу и трансферу ФСС,
- споразуме о уступању и раскиде споразума о уступаљу.
6. За играче који се уступају доставља се :
- споразум о уступању искључиво на прописаном обрасцу ФСС, уз
оверу оба ОФС/ГФС, играча и оба клуба и објављује надлежни савез клуба у који играч долази,
- најкраћи период на који се играч може уступити јесте период од једног до другог регистрациона периода, а трајање споразума о уступању
није ограничено.
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- Споразум о уступању не може се раскинути пре истека најкраћег периода на који се може уступити (период од једног до другог регистрационoг
периода).
- Споразуми о уступању и раскиди споразума уписују се у легитимацију
играча од стране надлежног ФСГ/ОФС клуба у који играч долази.
- Споразуми о уступању који истичу првог дана летњег регистрационог
периода 2018. године остају на снази до последње одигране утакмице у
првенствима, односно у продужецима првенства (баражу, купу), у којима
наступају играчи који имају напред наведене споразуме.
7. За играче који прелазе у клубове српских лига и нижег степена
такмичења, ЖФК испод Прве лиге и КМФ испод Друге лиге ,који не подлежу верификацији, доставља се:
- записник са седнице у једном примерку,
- стипендијски уговор о игрању (Српске лиге) закључен у прелазном
року, претходно оверен у складу са Законом РС,
- анекс уговора, претходно оверен у складу са Законом РС,
- споразуме о уступању и раскиде споразума о уступаљу.
- тачна спецификација трошкова за достављени материјал и доказ о
уплати таксе према прописима ФСС.
8. За играче који долазе или се враћају из иностранства доставља се:
- писана сагласност Комисије за међународне послове ФСС,
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- писану сагласност (сертификат) прибавља клуб за који се играч региструје и исту уз осталу документацију доставља надлежном регистрационом савезу, који целокупни материјал доставља Комисији за регистрацију и статус играча ФСС за објаву у Сл. лист ФСС „Фудбал“,
- без писане сагласности (сертификата) не може бити обављена ни
једна регистрација,
- такође не може бити објављена регистрација играча ни по истеку
рока од 15, односно 30 дана када ИНО савез није одговорио по захтеву за
сертификат, док се не добије писана сагласност Међународног одељења
ФСС,
- све остало што је предвиђено одредбама Правилника о регистрацији
статусу и трансферу играча ФСС.
9. Документацију за објаву у „Фудбалу“ достављају регистрациони савези са оригиналним документима (не факсирану). Представници клубова
не могу достављати регистрациони материјал.
- За исправност регистрација ,документације и усклађености са прописима ФСС искључиву одговорност пред органима ФСС и Региона имају
клубови који дају и примају играче, као и надлежни ОФС/ГФС који врше
регистрације.
10. Oбавештавамо клубове да обрате пажњу на члан 10. Правилника
о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС где стоји да играчи смеју
бити регистровани за највише три клуба током једне сезоне и да током
овог периода играч једино има право наступа за два клуба на званичним
утакмицама.
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Играчи истовремено могу бити регистровани и играти за један клуб и
један футсал клуб.
11.Оригинална исписница нема временског ограничења уз услов да
играч обавезно даје изјаву да исту није користио у претходном регистрационом периоду.
- у исписници се исписују подаци само по питањима која се траже у
формулару исписнице.
- евиденција опомена и црвених картона у формулару исписнице уписује се, али је обавезна провера и одговорност клуба који региструје играча код надлежног органа.
12. Брисање из евиденције регистрованих играча (потврда о брисању)
обавезно се објављује у „Фудбалу“, али њено необјављивање не задржава
право регистрације играча.
- пасоши играча морају бити уредно и прецизно попуњени од стране
регистрационог савеза из којег играч одлази, са тачним подацима из чл.16.
Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.
13. Играчи клубова свих степена такмичења, рођени 2000. године могу
се регистровати са оригиналном документацијом (исписница, потврда о
брисању и фудбалски пасош) за нови клуб до 31.12.2018. године, са правом наступа даном објаве у Службеном листу ФСС „Фудбал“.
Сви клубови и ОФС/ГФС, надлежни за регистрацију играча, дужни су
да верификоване материјале и сву документацију враћену од стране Комисије архивирају и чувају по одредбама Закона РС.
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Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном листу
ФСС „Фудбал“ а примењиваће се од 18.06.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК,
Горан Драча, ср.
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Р Е Г И С Т РА Ц И Ј Е
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

усменој расправи, донео је дана
13.06.2018. године:

ОДЛУКУ

АРБИТРАЖНИ СУД
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

РАСКИДА СЕ НА ШТЕТУ КЛУ-

Београд,Теразије 35

БА Уговор о професионалном иг-

Број АС-23/2018

рању, закључен 31.08.2017. годи-

Београд, 13.06.2018.год

не, између тужиоца, Чађеновић
Јована из Београда, Удбиинска

Арбитражни суд Фудбалског

26, ЈМБГ 1301995250024 и туже-

савеза Србије, др Мирослав Се-

ног ФК Борац, Градски Бедем 6,

вер, као арбитар појединац, пос-

Чачак, овереног у Фудбалском са-

тупајући у правној ствари тужиоца

везу Града Чачка дана 31.08.2017.

Чађеновић Јована из Београда,

године, под бројем 23-09/2017 и

Удбиинска

ЈМБГ

верификованог од стране Комиси-

1301995250024, кога заступа адв.

је за статус и верификацију играча

Мићо Петковић из Београда, Скен-

Фудбалског савеза Србије, до-

дер Бегова 55, против туженог ФК

пуњен Анексом уговора о профе-

Борац, Чачак, Градски Бедем 6,

сионалном игрању од 31.08.2017.

МБ 17267159, ради раскида угово-

године.

26,

ра о професионалном игрању и
исплате дуга, вредност спора
436.881,36 динара, по одржаној

Арбитар појединац
др Мирослав Север
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САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД

(Седница одржана 14.06.2018.)
Раскид уговора

(Седница одржана 12.06.2018.)

„ВОЖДОВАЦ“ (Београд) и иг-

„ПАРТИЗАН“ (Београд): Савић

рачи Симеуновић Андреј, Павлов-

Г. Лука и Илић З. Урош чл. 30/1.
„ТЕЛЕОПТИК“ (Земун): Петровић М. Михајло чл. 30/1.
„ВИКТОРИЈА

СТАР“

ски Марко, Стојановић Милош и
Станковић Милош, раскинули су
уговоре о професионалном игрању, споразумно.

(Бео-

град): Шаргић З. Михајло чл. 30/1.

Брисање из регистра
Брише

Раскид уговора

се

Симић

Марко

„Вождовац“ (Београд), јер прелази
на територију другог савеза.

„РАД“ (Београд) и играчи Каришич Страхиња и Мијаиловић
Марко, раскинули су уговоре о
професионалном игрању, споразумно.
Брисање из регистра

САВЕЗ ОПШТИНЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
(Седница одржана 18.06.2018.)
„ОРЛИЋИ“ (Александровац):
Лазаревић Д. Бранислав, Серда-

Бришу се Маринковић Душан

ревић А. Теодор, Васић М. Матија,

„Интернационал“ (Београд) и Јан-

Јевтић Т. Лука, Петровић И. Сте-

ковић Александар „Рекреативо

фан, Савковић С. Лука, Радојићић

011“ (Београд), јер прелазе на те-

В. Филип и Милановић Н. Илија

риторију другог савеза.

чл. 30/1.
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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
ВОЈВОДИНЕ

(Седница одржана 14.06.2018.)
Раскид уговора
ФК „БОРАЦ“ (Чачак) и играч
Перишић Р. Милош раскинули су
уговор о професионалном игрању,
споразумно

OПШТИНСКИ САВЕЗ
БАЧКА ПАЛАНКА
(Седница одржана 13.06.2018.)
Регистрација уговора
ОФК „БАЧКА“ (Бачка Паланка)

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
ШАБАЦ

и играч Живковић Г. Милош,

(Седницa одржана 19.06.2018.)

налнoм игрању до 31.05.2019. го-

Регистрација Анекс уговора

дине и играч Бајић О. Филип,

„МАЧВА“ (Шабац) и играч Ма-

налном игрању до 15.12.2019. го-

тић С. Бојан, склопили су Анекс
уговор о професионалном игрању.

закључили су уговор о професио-

закључили су уговор о професиодине.

Брисање из регистра
Брише се Луковић И. Лука
ОФК „Бачка“ (Бачка Паланка), јер
прелази на територију другог савеза.
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(Седница одржана 15.06.2018.)
Раскид уговора
ОФК „БАЧКА“ (Бачка Паланка)
и играч Варга Н. Борис, раскинули
су уговор о професионалнoм игрању, споразумно.
Брисање из регистра
Бришу се Додлек Ж. Тимотеј
ОФК „Бачка“ (Бачка Паланка), Mушикић Д. Миливоје, Kaраћ М. Зоран „ЧСК Пивара“ (Челарево), јер
прелазе на територију другог савеза.
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Брисање из регистра
Бришy се Варга М. Борис ОФК
„Бачка“ (Бачка Паланка), Миланов
А. Јован „Орлови БП“ (Бачка Паланка), јер прелазe на територију
другог савеза.

ОФС БАЧКА ТОПОЛА –
МАЛИ ИЂОШ
(Седница одржана 19.06.2018.)
“ТСЦ“ (Бачка Топола): Лацко
В. Мате чл. 30/1.
Плавшић М. Милош „Инђија“

(Седница одржана 18.06.2018.)
OФК „БАЧКА“ (Бачка Паланка): Татић П. Лазар „Напредак“
(Крушевац) чл. 30/2.
Регистрација уговора

(Инђија) чл. 30/2.
„ТСЦ 1913“ (Бачка Топола):
Дудић С. Игор чл. 30/1.
Регистрација уговора
„ТСЦ“ (Бачка Топола) и играч

ОФК „БАЧКА“ (Бачка Паланка)

Плавшић М. Милош, закључили су

и играч Татић П. Лазар, закључили

уговор о професионалном уговор

су уговор о професионалном иг-

о игрању бр. 65/18 до 19. јуна

рању до 15.12.2019. године.

2019. године.
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