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На основу члaна 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“ ванредни број 18/2016) и oдлуке Одбора за 
хитна питања ФСС од 01.03.2017. године, Комисија за регистрацију 
и статус играча ФСС, усвојила је 

У П У Т С Т В О

О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЛЕТЊЕМ  
РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2017. ГОДИНИ

Летњи регистрациони период у 2017. години, за играче свих сте-
пена такмичења траје од 19. јуна до 31. августа 2017. године 
закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о ре-
гистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије  
(Сл. лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 3 од 16.06.2017. године).

1.На основу чл. 26-32. Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС, летњи регистрациони период могу користи-
ти:

- играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, 
брисовницом и осталим документима, без обзира да ли су користи-
ли зимски регистрациони период 2017. године;

- играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу прове-
ли најмање једну годину (у овом случају ако су у клубу били нај-
мање од летњег регистрационог периода 2016. године), уз за-
хтев 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 клубу били најмање од зимског регистрезионог 
периода 2017 г., 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 евиден-
цију воде и за њу одговарају  клубови који дају и примају исте игра-
че, као и надлежни ОФС 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 иг-
рача ФСС;

- играчи којима уговори истичу првог дана летњег регистра-
ционог периода 2017. године.

 2.Фудбалски савези надлежни за спровођење регистрација могу 
примати оригиналну документацију закључно са 31. августом 2017. 
године.

3.У току регистрационог периода савези могу одржавати и више 
седница, а материјале достављати после сваке седнице, не че-
кајући последњи дан регистрационог периода, све у циљу равно-
мерног објављивања материјала у „Фудбалу“.
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4. Материјали и један примерак записника са последње сед-
нице из летњег регистрационог периода (31.08.2017. године) 
треба да се пошаљу препорученом поштом најкасније у пе-
так.01.09.2017. године или лично доставе у ФСС закључно са 
понедељком 04.09.2017. године.

ОФС су обавезни да седнице доставе и електронском по-
штом на Е-мејл fudbalobjava@fss.rs до понедељка за наредни 
број, а са последње седнице из регистрационог периода најкас-
није до 04.09.2017 г.(понедељак).

5. За играче који прелазе у клубове Супер лиге, Прве лиге „Ср-
бија“, 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 доку-
ментацијом;

- професионални и стипендијски уговор о игрању искључи-
во на обрасцу ФСС, закључен у прелазном року, претходно 
оверен у складу са законом РС.

- 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 исписни-
цу, 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.
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- ако је раскид регулисан кривицом клуба потребна је одлука 
надлежног органа и исписница, а ако је у питању и промена регис-
трационог савеза и потврда о брисању. Клуб са којим је играч раски-
нуо уговор дужан је да изда исписницу, а ако је не изда, играч може 
поднети захтев путем поште. Исти је поступак и за потврду о бри-
сању.

- оригиналну документацију по чл. 46. Правилника о регистацији, 
статусу и трансферу ФСС.

6. За играче који се уступају доставља се :

- споразум о уступању искључиво на прописаном обрасцу ФСС, 
уз оверу ОФС из чијег клуба одлази играч, играча и клуба у који иг-
рач долази а оверава и објављује надлежни савез клуба у који играч 
долази.

- споразуми о уступању који истичу првог дана летњег регистра-
ционог периода 2017. године остају на снази до последње одигране 
утакмице у првенствима, односно у продужецима првенстава (бара-
жу, купу), у којима наступају играчи који имају напред наведене спо-
разуме.

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 закључен у прелазном року, пре-
тходно оверен у складу са Законом РС
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 - спецификација трошкова за достављени материјал и доказ о 
уплати таксе према прописима ФСС.

8. За играче који долазе или се враћају из иностранства доста-
вља се:

- писана сагласност Комисије за међународне послове ФСС,

- писану сагласност (сертификат) прибавља клуб за који се играч 
региструје и исту уз    осталу документацију доставља надлежном 
регистрационом савезу, који целокупни материјал доставља у ФСС 
на објаву у Сл. лист ФСС „Фудбал“,

- без писане сагласности(сертификата)не може бити обављена 
ни једна регистрација

- све остало што је предвиђено одредбама Правилника о регис-
трацији статусу и трансферу играча ФСС.

9. Документацију за објаву у „Фудбалу“ достављају регистрацио-
ни савези са оригиналном документацијом (не факсирану). Предста-
вници клубова не могу достављати регистрациони материјал.

- За исправност регистрација ,документације и усклађеност са 
прописима ФСС искључиву одговорност пред органима ФСС и Реги-
она имају клубови који дају и примају играче, као и надлежни ОФС 
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 
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клуба током једне сезоне и да  током овог периода играч једино 
има право наступа за два клуба на званичним утакмицама.

Играчи истоврермено могу бити регистровани и играти за фут-

сал 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 тра-

же у формулару исписнице.

- евиденција опомена и црвених картона у формулару исписнице 

уписује се, али је обавезна провера  и одговорност клуба који регис-

трује играча код надлежног органа.

12. Брисање из евиденције регистрованих играча (потврда о 

брисању) обавезно се објављује у „Фудбалу“, али њено необјављи-

вање не задржава право регистрације играча.

- пасоши играча морају бити уредно и прецизно попуњени 
од стране регистрационог савеза из којег играч одлази, са та-
чним подацима из чл.16. Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС.

- уговори закључени између клуба и играча морају бити на обра-
сцима прописаним од стране ФСС и потписани како предвиђа чл. 
55-60.Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС 
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(потписани обавезно на свакој страници од стране играча и овла-
шћеног представника клуба) и исти се објављују у „Фудбалу“, са 
роком истека 31.01. текуће године за зимски регистрациони период, 
а 30.06. текуће године за летњи регистрациони период, односно до 
почетка зимског - летњег регистрационог периода у години у којој 
уговор истиче.

- споразуми о уступању могу бити раскинути и ван регистрацио-
ног периода (чл. 36. Правилника о регистрацији, статусу и трансфе-
ру играча ФСС). Раскид споразума објављује регистрациони са-
вез који је објавио споразум а играч аутоматски стиче право 
наступа за матични клуб без поновне регистрације.

- Надлежни регистрациони савез обавезан је да оригиналну до-
кументацију за регистрацију сваког играча по члану 47. Правилника 
достави са записником за објаву.

- Играчи клубова свих степена такмичења, рођени 1999. године 
и млађи, могу се регистровати са оригиналном документацијом (ис-
писница, потврда о брисању и фудбалски пасош) за нови клуб до 
31.12.2017. године, са правом наступа даном објаве у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“ а примењиваће се од 19. јуна 2017. године.

ПРЕДСЕДНИК

Горан Драча, с.р.
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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

САВЕЗ БЕОГРАДА  
БЕОГРАД

(Седница одржана 29.06.2017.)

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд): 
Стојковић Филип (Немачка) чл. 
30/10.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ИВАЊИЦА

(Седница одржана 29.06.2017.)

Регистрација уговора

ФК “ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањи-
ца) и играч Маричић М. Мирослав  
закључили  су  уговор  o профе-
сионалном игрању до летњег ре-
гистарационог периода 2020. и иг-
рач Лакићевић Д. Филип  закључи-
ли су уговор о професионалном 

игрању до летњег регистарацио-
ног периода 2020.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј Е
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