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Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј Е

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

АРБИТРАЖНИ СУД 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Београд,Теразије 35 

Број  АС-47/2018 

Београд, 20.12.2018.год

Арбитражни суд Фудбалског 

савеза Србије у већу саставље-

ном од арбитара др Мирослава 

Севера, председника већа, Гора-

на Делића и Гаврила Рајевића, 

чланова већа, поступајући у прав-

ној ствари тужиоца Веселиновић 

Александра из Новог Сада, Па-

нонска 14, кога заступа адв. Звон-

ко Радовановић, Краља Милутина 

37, Београд, против туженог 

Фудбалски клуб Војводина из Но-

вог Сада, улица Димитрија Туцо-

вића 1, МБ 08079951, ради испла-

те дуга, вредност спора 150.000,00 

евра, по одржаној усменој распра-
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ви, донео је дана 20.12.2018. годи-

не:

ОДЛУКУ 

на основу поравнања

I  СПОРАЗУМНО СЕ РАСКИ-
ДА Уговор закључен дана 

12.04.2018. године између ту-

жиоца Веселиновић Александра 

из Новог Сада, Панонска 14 и ту-

женог Фудбалски клуб Војводина 

из Новог Сада, Димитрија Туцо-

вића 1, МБ 08079951, оверен од 

стране јавног бележника Мирјане 

Симовић дана 12.04.2018. године 

под бројем УОП – II: 779-2018, као 

и од стране ГФС Нови Сад и ФС 

Србије.    

Арбитар -председник већа

др Мирослав Север

Арбитар – члан већа  

Горан Делић

Арбитар – члан већа

Гаврило Рајевић

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

(Седница одржана 28.12.2018.)

Раскид уговора

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Милано-

вац) и играч Ровчанин Д. Ерсан 

раскинули су Уговор о професио-

налном игрању број П-17/2016-ЗЈ 

од 29.06.2016. године, споразум-

но,  и играч Филиповић С. Игор 

раскинули су Уговор о професио-

налном игрању број П-21/2018-ЗЈ 

од 25.07.2018. године, споразум-

но.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ВОЈВОДИНЕ

OПШТИНСКИ САВЕЗ 
БАЧКА ПАЛАНKA 

(Седница одржана 27.12.2018. )

Раскид уговора

ОФК „БАЧКА“ (Бачка Паланка) 

и играч Пантић Г. Игор, раскинули 
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су уговор о професионалном иг-

рању, споразумно.

Брисање из регистра

Брише се Пантић Г. Игор ОФК 

„Бачка“ (Бачка Паланака) јер пре-

лази на територију другог савеза.

ОФС БАЧКА ТОПОЛА – 
МАЛИ ИЂОШ

(Седнца одржана 17.12.2018.)

ОДЛУКА О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Извршни одбор ОФС Бачка 

Топола – Мали Иђош на седници 

од 16.12.2018 године, у циљу 

сређивања евиденције регистро-

ваних играча и увођења јединс-

твене базе података на целокупној 

територији ФСС, а у складу са од-

луком Одбора за хитна питања 

ФСС донео Одлуку о пререгистра-

цији играча.

– Пререгистрација играча свих 

степена такмичења ће се вршити 

у периоду од 17.12.2018 до годи-

не.

-Уступљени играчи и играчи са 

двојном регистрацијом, обавезно 

морају бити пререгистровани.

– Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-

цију за пререгистрацију.

– Обавезно се пререгиструју 

играчи под уговором (професио-

нални и стипендисти) као и играчи 

који су уступљени дуже од зимског 

регистрационог периода 2019 го-

дине.

-Играчи који не буду прере-

гистровани до последњег дана ро-

ка за пререгистрацију аутоматски 

су слободни и могу бити регистро-

вани за други клуб у складу са 

Правилником о регистрацији, ста-

тусу и трансферу играча ФСС.



БРОЈ  1СТРАНА 4 ФУДБАЛ, 02.01.2019.

- Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у службеном листу “Фудбал”.

САВЕЗ ОПШТИНЕ  
ИРИГ 

(Седница одржана 31.12. 2018.)

На основу члана 33. Правил-

ника о регистрацији, статуса и 

трансферу играча Фудбалског са-

веза Србије и Одлуке Одбора за 

хитна питања ФСС о пререгистра-

цији играча ФСС (Службени лист 

ФСС, ванредни број 33/2018), а у 

циљу сређивања евиденције ре-

гистрованих играча, Извршпни од-

бор Фудбалског савеза општине 

Ириг, на сеници одржаној 31.де-

цембра 2018.године, донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА 

Комисија за регистрацију игра-

ча ФСО Ириг извршиће прере-

гистрацију играча свих степена 

такмичења за територију овог Са-

веза.

Пререгистрација играча ће би-

ти извршена у периоду од  3.јану-

ара  до 13.јануара 2019.године, 

односно до првог дана почетка 

Прелазног периода - рока.

Сви пререгистровани играчи 

биће објављени у Службеном 

листу  ФСС  „Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног  периода - рока играча 

аутоматски су слободни играчи и 

могу бити регистровани за било 

који други клуб.

Играчи који имају закључене 

уговоре и играчи који су уступље-

ни обавезно морају бити прере-

гистровани у својим матичним клу-

бовима.

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и примењује се 

од 3. до  13.јануара 2019.године.  
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПЕЋИНЦИ 

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије са 38. 

седнице одржане 11.12.2018. го-

дине и одредаба члана 33. Пра-

вилника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС, секрета-

ријат Извршног одбора Општин-

ски  Фудбалски Савез Пећинци, 

донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА ОФС ПЕЋИНЦИ

Члан 1.

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

утврђивања јединствене базе по-

датака на целокупној територији 

ФС Србије, Комисија за регистра-

цију клубова и играча ОФС Пећин-

ци  извршиће пререгистрацију иг-

рача у периоду од 17.децем-

бра.2018. године до 11.јану-

ара.2019. године, а Одлука о пре-

регистрацији ће се објавити у 

службеном листу ФСС „Фудбал“.

Члан 2.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године.

Члан 3.

Клубови који се не буду придр-

жавали ове одлуке неће моћи ре-

гистровати и објављивати своје 

играче у периоду после наведеног 

термина.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу 

даном објављивања у службеном 

листу ФСС „Фудбал“.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ   
РУМА

( Седница  одржана 12.12.2018.) 

На основу чл.33 ,Правилника 

о регистрацији ,статусу и транс-

феру играча ФСС и одлуке о начи-

ну пререгистрације и стицања 

права наступа играча на јавним 

утакмицама после извршене пре-

регистрације , Извршни одбор 

ОФС Руме на својој седници одр-

жаној О7.12.2018 год , донео је

ОДЛУКУ  О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ОФС Рума , из-

вршиће пререгистрацију играча  у 

периоду 17 Децембар 2018 год  до 

11 Јануар 2019 године.

2. Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у службеном листу ФСС „Фуд-

бал“.

3. Играчи који не буду прере-

гистровани у року утврђеном у та-

чки 1 ,аутоматски су слободни и 

могу се регистровати за било који 

клуб по свом избору.

4. Играчи који имају закључе-

не уговоре , као и играчи који су 

уступљени , обевезно морају бити 

пререгистровани.
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