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И С П Р А В К А

ОДЛУКЕ О ПРОПОЗИЦИЈАМА ТАКМИЧЕЊА 
ЗА ПРВЕНСТВО СРПСКЕ ЛИГЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 

2016/2017. ГОДИНУ

У Одлуци о Пропозицијама такмичења за првенство српске лиге 
за такмичарску 2016/2017. годину (Службени лист ФСС „Фудбал“, 
број 24/2016), у члану 36. став 1. уместо речи „Извршни одбор ФС 
Србије“ треба да стоји:

„надлежни органи територијалних савеза“.

у члану 37. уместо речи „Судијске комисије ФСС“ треба да стоји:

„надлежних органа територијалних савеза“.

СТРУЧНА СЛУЖБА 

 ФС СРБИЈЕ
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На основу члана 50. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Одбор за хитна питања 

ФС Србије, на седници одржаној 18.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У 
О ЛЕТЊЕМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ 

У 2016. ГОДИНИ 
И ЗИМСКОМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ 

У 2017. ГОДИНИ

I

Летњи регистрациони период у 2016. години за играче клубова свих 

степена такмичења траје од 13. јуна до 31. августа 2016. године 
закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије.

Зимски регистрациони период у 2017. години за играче клубова 

свих степена такмичења траје од 23. јануара до 17. фебруара 2017. 
године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије.

II

Регистрациони период из тачке I ове Одлуке могу користити играчи 

клубова Супер лиге, Прве лиге „Србија“ и српских лига, чије је такмичење 

у току.
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За играче клубова који нису наведени у ставу 1. ове тачке, чије је 

такмичење у току, регистрациони период почиње да тече првог наредног 

дана од последње одигране првенствене утакмице.

III

Овлашћује се Комисија за верификацију регистрација играча да на 

основу тач. I ове Одлуке, изради Упутство о спровођењу Одлуке Извршног 

одбора ФСС о летњем регистрационом периоду у 2016. години.

IV

Саставни део Одлуке је Упутство о спровођењу ове Одлуке.

V

Одлука и Упутство ступају на снагу даном објаве у Службеном листу 

ФСС “Фудбал”, а примењиваће се од 13. јуна 2016. године.

ПРЕДСЕДНИК 

Томислав КАРАЏИЋ, ср.
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На основу чл. 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“ ванредни број 2/2012 и 8/2014) и oдлуке Одбора 
за хитна питања ФСС од 18.03.2016. године, Комисија за регистрацију, 
статус и трансфер играча ФСС, на седници одржаној 15.06.2016. 
године, усвојила је 

У П У Т С Т В О 
О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЛЕТЊЕМ 

РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2016. ГОДИНИ

1. Летњи регистрациони период у 2016. години, за играче свих 
степена такмичења траје од 13. јуна до 31. августа 2016. године 
закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о 
регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије  
(Сл. лист „Фудбал“ ФСС, ванредни број 3 од 20.06.2011. године, 
50/2012, 3/2013 и 5/2014).

2. На основу чл. 26. 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 2016. године;

•  играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу 
провели најмање једну годину (у овом случају ако су у 
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клубу били најмање од летњег регистрационог периода 
2015. године), уз захтев за исписницу и потврду о брисању;

•  играчи који се уступају и двојно региструју и играчи који долазе 
или се враћају из иностранства;

•  о броју уступљених и двојно регистрованих играча евиденцију 
воде и за њу одговарају клубови који врше исте регистрације;

•  клубови могу своје играче, без обзира када су приступили 
том клубу, уступити другом клубу и двојно регистровати за 
други клуб, уз обавезно придржавање чл. 34. до 37.а 
Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча 
ФСС;

•  играчи којима уговори истичу првог дана летњег 
регистрационог периода 2016. године.

3. Фудбалски савези надлежни за спровођење регистрација могу 
примати оригиналну документацију закључно са 31. августом 2016. 
године.

4. 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“.

5. Материјали са последње седнице из летњег регистрационог 
периода (31.08.2016. године) треба да се пошаљу препорученом 
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поштом најкасније до петка 02.09.2016. године или лично 
доставе у ФСС закључно са 05.09.2016. године (понедељак).

6. За играче који прелазе у клубове Јелен Супер лиге, Прве 
лиге „Србија“, Прве лиге Футсал, Супер лиге за жене и Прве 
лиге за жене доставља се:

•  јединствен списак у два примерка са оригиналном 
документацијом;

•  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;

•  уговор и записник о раскиду уговора. Ако је раскид регулисан 
на штету клуба потребна је 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.

Клуб од којег играч затражи исписницу дужан је да исту 
изда, са спецификацијом обрачуна и фактуром за висину 
накнаде (ако исту захтева) у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
захтева, а савез од којег играч затражи потврду о брисању исту 
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издаје на обрасцима предвиђеним од стране ФСС у року од 5 
(пет) дана од дана захтева. У супротном против клубова и 
савеза који се не буду придржавали ове одредбе примениће се 
чл. 22. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча 
ФСС.

Клуб у који играч долази обавезан је да изврши уплату 
накнаде по испостављеном обрачуну и фактури у року од 5 
(пет) дана од дана пријема истих или да закључи споразум о 
начину исплате накнаде. 

  7. За играче који прелазе у клубове српских лига и нижег 
степена такмичења доставља се:

• уговори и записници о раскиду уговора.

  8. За играче који се уступају доставља се:

•  споразум о уступању (према одредбама чл. 34. до 37. 
Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча 
ФСС). Споразум о уступању објављује клуб у који играч 
долази. 

  9. За играче који се двојно региструју доставља се:

•  споразум о двојној регистрацији (према одредбама чл. 37.а 
Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча 
ФСС). Споразум о двојној регистрацији објављује клуб 
у који играч долази.
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10. Споразуми о уступању и споразуми о двојној регистрацији 
који истичу првог дана летњег регистрационог периода 2016. године 
остају на снази до последње одигране утакмице у првенствима, 
односно у продужецима првенстава (баражу, купу), у којима наступају 
играчи који имају напред наведене споразуме.

11. За играче који долазе или се враћају из иностранства 
доставља се:

• писана сагласност Комисије за међународне послове ФСС,

•  писана 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“,

12. Документацију за објаву у „Фудбалу“ достављају регистрациони 
савези са оригиналном документацијом (не факсирану). Представници 
клубова не могу достављати регистрациони материјал.

13. Oбавештавамо клубове да обрате пажњу на члан 10. став 
3. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС 
где стоји: „Играчи смеју бити регистровани за највише три 
клуба током једне сезоне. Током овог периода, играч једино има 
право наступа за два клуба на званичним утакмицама“.
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14. 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.

• У формулару исписнице брише се напомена.

•  Евиденција опомена и црвених картона у формулару исписнице 
уписује се, али је обавезна провера  и одговорност клуба који 
региструје играча код надлежног органа.

Брисање из евиденције регистрованих играча (потврда о 
брисању) обавезно се објављује у „Фудбалу“, али њено 
необјављивање не задржава право регистрације играча (чл.17. став 
3. Правилника о регистрацији).

•  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 (Службени лист “Фудбал”, 
ванредни бр. 3. од 20.06.2011). 

•  Уговори закључени између клуба и играча морају бити на 
обрасцима прописаним од стране ФСС и потписани како 
предвиђа чл. 58. (потписани обавезно на свакој страници од 
стране играча и овлашћеног представника клуба) Правилника 
о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС (“Фудбал“ ван. 
бр.3. од 20.06.2011. г.) и исти се објављују у „Фудбалу“ и ван 
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регистрационог периода, 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 и двојној регистрацији могу бити 
раскинути и ван регистрационог периода (чл. 36. став 4. 
Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча 
ФСС). Раскид споразума објављује регистрациони савез 
који је објавио споразум а играч аутоматски стиче право 
наступа за матични клуб без поновне регистрације.

•  При регистрацији играча по чл. 47. Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФСС у ставу 2. алинеја 2. под 
„територијалним“ савезом подразумева се „регионални“ савез. 

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

•  Играчи клубова свих степена такмичења, рођени 1998. године 
и млађи, могу се регистровати са оригиналном документацијом 
(исписница, потврда о брисању и фудбалски пасош) за нови 
клуб до 31.12.2016. године, са правом наступа даном објаве у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“ и примењиваће се од 13. јуна 2016. године.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ ______________________________________ 

из _______________________, рег. број: _________________, кога заступа 

_____________________________________ (у даљем тексту: Клуб)

и

_______________________________ из ______________________, 

рођен___________________, ЈМБГ ____________________, држављанин 

_______________________, (у даљем тексту: Играч) закључили су дана 

______________ у _____________________.

У Г О В О Р 
о професионалном игрању

Члан 1.

Овај Уговор се закључује за период од _________________ до 

_________________, односно до почетка ______________ регистрационог 

периода у години у којој уговор истиче.

Члан 2.

1)  За обавезе које је Играч дужан да извршава према Клубу, уго-
ворне стране утврђују месечну накнаду од ______________ ди-
нара, која се исплаћује на начин __________________ и која се 
не може мењати без анекса овог Уговора.

2)  Уговорне стране утврђују и посебне накнаде и то: ___________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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3)  Уговорне стране утврђују и посебне премије и то: ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

4)  Износ посебних премија из става 3. овог члана је променљив и 
уговорне стране прихватају да се висина премије може проме-
нити у складу са општим актом Клуба. Промена висине премије 
је ваљана и без потписивања анекса овог Уговора, те се као 
меродавна висина сматра она која је утврђена општим актима 
Клуба.

5)  Клуб је обавезан приликом потписа овог уговора Играчу предати 
општи акт о награђивању и Дисциплински правилник Клуба. Иг-
рач потписује потврду да је примио клупске правилнике.

Члан 3.

 1)  Играч је обавезан да се придржава прописа ФИФА, УЕФА, ФСС, 
а нарочито Статута ФСС, Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС, Пра вилника о фудбалским такмичењи-
ма ФСС, као и Статута и других аката Клуба.

 2)  Играч се обавезује да игра фудбал за Клуб према својим нај-
бољим спо соб но стима, да ће све своје спортске способности, 
знања и вештине користити у прилог Клуба и да ће у свом по-
нашању избегавати све што би могло штетити угледу Клуба.

 3)  Играч је обавезан да се придржава тренерових упутстава и на-
лога.

 4)  Играч се обавезује да учествује на свим такмичењима и тренин-
зима Клуба, на свим договорима играча и осталим активности-
ма у вези са припремом за утакмице и такмичења, укључујући 
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      и путовања у земљи и иностранству превозним средством које 
одреди Клуб.

 5)  Играч се обавезује да се спортски понаша према свим лицима 
која учествују на утакмици или тренингу, да научи и поштује 
правила игре и да прихвата одлуке званичника утакмице.

 6)  Играч се обавезује да неће учествовати у другим фудбалским 
активностима које не произилазе из овог Уговора (осим учешћа 
у активностима националне репрезентације), као ни у другим 
потенцијално опасним активностима које му није одобрио Клуб 
и које осигурање клуба не покрива.

 7)  Играч се обавезује да се неће директно или индиректно клади-
ти на спортским кладионицама на утакмице такмичења у којем 
учествује Клуб, односно осталим сличним активностима пове-
заним са фудбалом.

 8)  Играч се обавезује да ће учествовати у свим активностима које 
имају за циљ промоцију Клуба, а нарочито у активностима пу-
тем електронских и штампаних медија, као и путем јавних при-
редби и промоција и слично. Све наступе у медијима, а посебно 
интервјуе, мора Играчу одобрити Клуб.

 9)  Играч се обавезује да неће давати изјаве за медије о ономе што 
се актима Клуба сматра пословном тајном, а нарочито ако се 
односи на унутрашње односе у Клубу, на садржај тренинга или 
припрема или на тактику за поједину утакмицу. Наведене подат-
ке Играч сме износити јавно само уз изричиту сагласност овла-
шћеног лица Клуба.

10)  Играч се обавезује да у случају болести или повреде одмах 
обавести Клуб или клупског лекара и да се не подвргава лекар-
ским испитивањима а да претходно о томе не обавести клуп-
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      ског лекара (осим у хитним случајевима). Подаци о болести или 

повреди играча могу се давати само уз пристанак Играча.

11)  Играч је обавезан да се на захтев клупског лекара редовно 

подвргава лекарском прегледу и лечењу.

12)  Играч се обавезује да води рачуна о имовини Клуба и да је 

врати по окончању овог Уговора.

13)  Играч се обавезује да долази на све манифестације Клуба 

(спортске, комер ци јалне и сл.).

14)  Играч се обавезује да рекламира спонзоре или комитенте Клу-

ба који имају са Клубом закључен уговор о спонзорству или 

уговор о промоцији, а све према ус ловима и налогу Клуба. 

Рекламирање других правних или физичких лица Играчу није 

допуштено без писане сагласности Клуба.

Члан 4.

1)  Играч потписом овог Уговора преноси на Клуб право на употребу 

лика и имена. Ово право односи се на употребу лика Играча у 

свим медијима и институцијама, укључујући и мултимедије, а 

посебно се односи на употребу фотографија Играча које је до-

пустио Клуб.

2)  Клуб има право на употребу факсимила играчевог потписа на 

клупским сувенирима.

3)  Играч може индивидуално користити свој лик и име у маркен-

тишке сврхе на начин да приликом тих активности не користи 

обележја Клуба ни његову службену спортску опрему.
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Члан 5.

1)  Клуб се обавезује да осигура Играча од професионалног обо-
љења и повреда, а које су последица играња утакмице, тренира-
ња, као и за случајеве који су се десили на путовањима на 
утакмице и тренинге и са утакмица и тренинга.

2)  Клуб се обавезује да пријави Играча на обавезно социјално оси-
гурање (здравст ве но, пензијско и инвалидско осигурање и оси-
гурање од незапослености), у складу са законом.

3)  Клуб се обавезује да Играчу обезбеди спортско-медицинску и 
терапијску негу, без накнаде.

4)  Клуб се обавезује да, ако се Играч приликом испуњавања оба-
веза из овог Уговора повреди или професионално оболи, па због 
тога дуже време или за стално не може извршавати обавезе из 
овог Уговора, изврши своје обавезе према Играчу у складу са 
општим актом Клуба.

5)  Клуб се обавезује да Играчу омогући спортско усавршавање 
ангажовањем стручних лица приликом припрема, тренинга и 
утакмица.

6)  Клуб се обавезује да омогући Играчу одлазак на припреме и 
утакмице од го варајуће националне репрезентације за коју насту-
па, у складу са важећим прописима.

7)  Клуб се обавезује да Играчу обезбеди сву потребну спортску 
опрему без накнаде.

8)  Клуб се обавезује да омогући Играчу годишњи одмор у складу 
са општим актом, овим уговором и законским одредбама.
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9) Клуб се о бавезује да омогући Играчу: _____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Члан 6.

1)  Клуб и Играч се обавезују да ће поштовати све анти-допинг пра-
вилнике ФИФА, УЕФА и ФСС.

2)  Играч се обавезује да неће узимати допинг, а клуб да му неће 
налагати узимање допинга.

Члан 7.

1)  Клуб се обавезује да неће на било који начин дискриминисати 
Играча у односу на друге играче Клуба.

2)  Играч има право изнети своје мишљење у вези са овим Угово-
ром тренеру и одговорном лицу у Клубу, на начин да се то 
мишљење не износи изван Клуба.

3)  Клуб не може наложити Играчу да тренира са клупским тимови-
ма младих узраста, осим ако Играч има право наступа за те ти-
мове.

Члан 8.

1)  Клуб има право да Играчу одређује висину казне због непошто-
вања овог Уговора, у складу са општим актима Клуба. Потписом 
овог Уговора Играч прихвата примену општих аката Клуба, на 
начин да ће казну уплатити Клубу или да ће Клуб умањити Игра-
чеву накнаду.
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2)  Клуб има право на раскид овог Уговора под следећим условима: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Члан 9.

Ако Клуб након завршетка такмичарске сезоне прелази у степен 
такмичења у којем се не могу закључивати уговори о професионалном 
игрању, овај Уговор се ауто мат ски раскида.

Члан 10.

1)  Уговорне стране су сагласне да ће се трансфер Играча изврши-
ти под ус ло вима: _______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________(трансфер).

2)  Уговорне стране сагласно утврђују да се трансфер реализује у 
складу са одред бама Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС, односно ФИФА, које регулишу међуна-
родни трансфер играча.

Члан 11.

1)  Овај Уговор представља праву вољу уговорних страна и њего-
вим потписом искључују се сви претходни договори, усмени или 
писани, постигнути између уговорних страна у погледу предмета 
овог Уговора. Овај Уговор у тренутку потписивања нема никак-
вих писаних или усмених додатака.
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2)  Одредбе овог Уговора могу се изменити само уз сагласност обе 
уговорне стране. Измене морају бити у писаној форми. Пози-
вање уговорних страна на накнадне измене било које од одред-
би овог Уговора неће имати правно дејство ако измене нису на-
прављене у напред наведеном облику.

3)  Ако би се за неку од одредби овог Уговора утврдило да је ништа-
ва, та чињеница неће имати утицаја на остале одредбе овог 
Уговора. Уговор у целини остаје ваљан а уговорне стране се 
обавезују да ће ништаву одредбу заменити ваљаном која ће 
омогућити да се оствари циљ који се хтео постићи одредбом за 
коју је утврдено да је ништава.

4)  У случају спора уговорне стране утврдују надлежност Арбитраж-
ног суда Фудбалског савеза Србије. Клуб и Играч се обавезују да 
спорове поводом овог Уговора неће решавати пред редовним 
судовима.

5)  Ако је овај Уговор сачињен на више језика, у случају спора ва-
жећа је верзија на српском језику.

Члан 12.

1)  Уговорне стране потписом овог Уговора потврђују да су исти 
про читале и разумеле, и прихватају сва права и обавезе, као и 
правне последице које из њега произлазе.

2)  За све што није предвидено овим Уговором примењују се пропи-
си Републике Србије, општи акти ФИФА, УЕФА, ФСС и Клуба.

3)  Ако је Играч малолетан, Уговор је ваљан само ако га је потписао 
и родитељ, стратељ или други законски заступник Играча.
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4)  Овај Уговор је закључен у пет (5) истоветних примерака, од којих 
се по један (1) примерак даје:

а) играчу,

б)  регионалном фудбалском савезу, регистрационом органу код 
којег је закљу чен и

в)  Фудбалском савезу Србије, а Клубу се дају два (2) примерка.

При закључивању овог Уговора учествовао посредник или адво-
кат ___________________________________________________________
_________________________________________ (име и презиме, адреса).

 ИГРАЧ КЛУБ
  Овлашћени представник

 _____________________________  ____________________________
 (име и презиме) (име и презиме, функција у клубу)

Малолетног Играча заступа _____________________________________
______________________________________________________________
__________ (потпис, име и презиме, својство у односу на Играча, адреса)

Да су овај Уговор број: _______________ дана _______________ код ____
____________________________________ потписали овлашћени пред-
ставник Клуба и Играч

 Тврди и оверава: Фудбалски савез Србије
 Овлашћени представник РФС Комисија за статус
   и верификацију играча ФСС

 _____________________________  ____________________________

  Датум овере
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ ______________________________________ 

из _______________________, рег. број: _________________, кога заступа 

_____________________________________ (у даљем тексту: Клуб)

и

_______________________________ из ______________________, 

рођен___________________, ЈМБГ ____________________, држављанин 

_______________________, (у даљем тексту: Играч) закључили су дана 

______________ у _____________________.

С Т И П Е Н Д И Ј С К И  
УГОВОР О ИГРАЊУ

Члан 1.

Овај Уговор се закључује за период од _________________ до 
_________________, односно до почетка ___________________ регистра-
ционог периода у години у којој уговор истиче.

Члан 2.

1)  За обавезе које је Играч дужан да извршава према Клубу, 
уговорне стране утврђују износ месечне стипендије од 
_______________________ динара, која се исплаћује на начин 
_______________________ и која се не може мењати без анекса 
овог Уговора.

2)  Уговорне стране утврђују и посебне награде и то: ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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3)  Уговорне стране утврђују и посебне премије и то: ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

4)  Износ посебних премија из става 3 овог члана је променљив и 
уговорне стране прихватају да се висина премије може проме-
нити у складу са општим актом Клуба. Промена висине премије 
је ваљана и без потписивања анекса овог Уговора, те се као 
меродавна висина сматра она која је утврђена општим актима 
Клуба.

5)  Клуб је обавезан приликом потписа овог уговора Играчу предати 
општи акт о награђивању и Дисциплински правилник Клуба. Иг-
рач потписује потврду да је при мио клупске правилнике.

Члан 3.

1)  Играч се обавезује да се придржава прописа ФИФА, УЕФА, 
ФСС, а нарочито Ста тута ФСС, Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФСС, Пра   вил ника о фудбалским 
такмичењима ФСС, као и Статута и других аката Клуба.

2)  Играч се обавезује да игра фудбал за Клуб према својим нај-
бољим способ нос тима и да тренира и припрема се за утакмице 
Клуба. Играч се обавезује да ће све сво је спортске способно-
сти, знања и вештине користити у прилог Клуба и да ће у свом 
понашању избегавати све што би могло штетити угледу Клуба.

3)  Играч је обавезан да се придржава тренерових упутстава и 
налога.

4)  Играч се обавезује да учествује на свим такмичењима и тре-
нинзима Клуба, на свим договорима играча и осталим актив-
ностима у вези са припремом за утак ми це и такмичења, укљу-
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     чујући и путовања у земљи и иностранству превозним сред  ст-
вом које одреди Клуб.

5)  Играч се обавезује да се спортски понаша према свим лицима 
која учествују на утакмици или тренингу, да научи и поштује 
правила игре и да прихвата одлуке званичника утакмице.

6)  Играч се обавезује да неће учествовати у другим фудбалским 
активностима које не произлазе из овог Уговора (осим учешћа 
у активностима националне репре зен тације), као ни у другим 
потенцијално опасним активностима које му није одо брио 
Клуб, и које осигурање клуба не покрива.

7)  Играч се обавезује да се неће директно или индиректно клади-
ти на спортским кладионицама на утакмице такмичења у којем 
учествује Клуб, односно осталим сличним активностима пове-
заним са фудбалом.

8)  Играч се обавезује да ће учествовати у свим активностима које 
имају за циљ про моцију Клуба, а нарочито у активностима пу-
тем електронских и штампаних ме ди ја, као и путем јавних при-
редби и промоција и слично. Све наступе у меди ји ма, а посеб-
но интервјуе, мора Играчу одобрити Клуб.

9)  Играч се обавезује да неће давати изјаве за медије о ономе 
што се актима Клуба сматра пословном тајном, а нарочито ако 
се односи на унутрашње односе у клу бу, на садржај тренинга 
или припрема или на тактику за поједину утакмицу. На ведене 
податке Играч сме износити јавно само уз изричиту сагласност 
овлаш ћеног лица Клуба.

10)  Играч се обавезује да у случају болести или повреде одмах 
обавести Клуб или клупског лекара, и да се не подвргава ле-
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                 карским испитивањима а да претходно о томе не обавести клуп-
ског лекара (осим у хитним случајевима). Подаци о болести или 

повреди играча могу се давати само уз пристанак Играча.

11)  Играч је обавезан да се на захтев клупског лекара редовно 
подвргава лекарском прегледу и лечењу.

12)  Играч се обавезује да води рачуна о имовини Клуба и да је 
врати по окончању овог Уговора.

13)  Играч се обавезује да долази на све манифестације Клуба 
(спортске, комер цијал не и сл.).

14)  Играч се обавезује да рекламира спонзоре или комитенте Клу-
ба који имају са Клубом закључен уговор о спонзорству или 
уговор о промоцији, а све према ус ловима и налогу Клуба. 
Рекламирање других правних или физичких лица Играчу није 
допуштено без писане сагласности Клуба.

Члан 4.

1)  Играч потписом овог Уговора преноси на Клуб право на употребу 
лика и имена. Ово право односи се на употребу лика Играча у 
свим медијима и институцијама, укључујући и мултимедије, а 
посебно се односи на употребу фотографија Играча које је до-
пустио Клуб.

2)  Клуб има право на употребу факсимила играчевог потписа на 
клупским су ве нирима.

3)  Играч може индивидуално користити свој лик и име у маркен-
тишке сврхе на начин да приликом тих активности не користи 
обележја Клуба ни његову служ бену спортску опрему.
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Члан 5.

1)  Клуб се обавезује да осигура Играча од професионалног обо-

лења и повреда, а које су последица играња утакмице, трени-

рања, као и за случајеве који су се де си ли на путовањима на 

утакмице и тренинге и са утакмица и тренинга.

2)  Клуб се обавезује да Играчу обезбеди спортско-медицинску и 

терапијску негу, без накнаде.

3)  Клуб се обавезује да, ако се Играч приликом испуњавања оба-

веза из овог Уго вора повреди или оболи, па због тога дуже вре-

ме или за стално не може извр ша вати обавезе из овог Уговора, 

изврши своје обавезе према Играчу у складу са општим актом 

Клуба.

4)  Клуб се обавезује да Играчу омогући спортско усавршавање 

ангажовањем струч них лица приликом припрема, тренинга и 

утакмица.

5)  Клуб се обавезује да Играчу омогући одлазак на припреме и 

утакмице одго ва ра јуће националне репрезентације за коју насту-

па, у складу са важећим пропи сима.

6)  Клуб се обавезује да Играчу обезбеди сву потребну спортску 

опрему без нак наде.

7)  Клуб је обавезан да Играчу који се редовно образује (школа, 

факултет) омогући обављање активности у вези са образо-

вањем и да му помогне при испуњавању његових школских оба-

веза. Клуб ће ослободити Играча обавеза из овог Уговора које 

Играч због школских обавеза не може испуњавати.
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8)  Клуб је обавезан да омогући Играчу: _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Члан 6.

1)  Клуб и Играч се обавезују да ће поштовати све анти-допинг пра-
вилнике ФИФА, УЕФА и ФСС.

2)  Играч се обавезује да неће узимати допинг, а Клуб да му неће 
налагати узимање допинга.

Члан 7.

1)  Клуб се обавезује да ни на који начин неће дискриминисати 
Игра ча у односу на друге играче Клуба.

2)  Играч има право изнети своје мишљење у вези са овим Угово-
ром тренеру и одговорном лицу у Клубу, на начин да се то 
мишљење не износи изван Клуба.

3)  Клуб не може наложити Играчу да тренира са клупским тимови-
ма младих узраста, осим ако Играч има право наступа за те ти-
мове.

Члан 8.

1.  Клуб има право да Играчу одређује висину казне због непошто-
вања овог Уго во ра, у складу са општим актима Клуба. Потписом 
овог Уговора Играч прихвата при мену општих аката Клуба, на 
начин да ће казну уплатити Клубу или да ће Клуб ума њити Игра-
чеву накнаду.
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2)  Клуб има право на раскид овог Уговора под следећим условима: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Члан 9.

Ако Клуб након завршетка такмичарске сезоне прелази у степен 
такмичења у којем се не могу закључивати стипендијски уговори о игрању, 
овај Уговор се аутоматски раскида.

Члан 10.

1)  Уговорне стране су сагласне да ће се трансфер играча извршити 
под условима __________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________ (трансфер).

2)  Уговорне стране сагласно утврдују да се трансфер реализује у 
складу са одред ба ма Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС, односно ФИФА, које регулишу међуна-
родни трансфер играча.

Члан 11.

1)  Овај Уговор представља праву вољу уговорних страна и њего-
вим потписом иск љу чују се сви претходни договори, усмени или 
писани, постигнути између уго вор них страна у погледу предмета 
овог Уговора. Овај Уговор у тренутку пот пи сивања нема никак-
вих писаних или усмених додатака.
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2)  Одредбе овог Уговора могу се изменити само уз сагласност обе 
уговорне стране. Измене морају бити у писаној форми. Пози-
вање уговорних страна на накнадне измене било које од одред-
би овог Уговора неће имати правно дејство ако измене нису на-
прављене у напред наведеном облику.

3)  Ако би се за неку од одредби овог Уговора утврдило да је ништа-
ва, та чињеница неће имати утицаја на остале одредбе овог 
Уговора. Уговор у целини остаје ваљан а уговорне стране се 
оба везују да ће ништаву одредбу заменити ваљаном која ће 
омогућити да се оствари циљ који се хтео постићи одредбом за 
коју је утврђено да је ништава.

4)  У случају спора уговорне стране утврдују надлежност Арбитра-
же/Арбитражног суда. Клуб и Играч се обавезују да спорове по-
водом овог Уговора неће решавати пред редовним судовима.

5)  Ако је овај Уговор сачињен на више језика, у случају спора ва-
жећа је верзија на српском језику.

Члан 12.

1)  Уговорне стране потписом овог Уговора потврђују да су исти 
прочитале и разумеле, и прихватају сва права и обавезе, као и 
правне последице које из њега произилазе.

2)  За све што није предвиђено овим Уговором примењују се пропи-
си Републике Србије, општи акти ФИФА, УЕФА, ФСС и Клуба.

3)  Ако је Играч малолетан, Уговор је ваљан само ако га је потписао 
и родитељ, стратељ или други законски заступник Играча.

4)  Овај Уговор је закључен у пет (5) истоветних примерака, од којих 
се по један (1) примерак даје:

а) Играчу,
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б)  Регионалном фудбалском савезу, регистрационом органу код 
којег је закључен, и

ц) Фудбалском савезу Србије, а Клубу се дају два ( 2 ) примерка.

При закључивању овог Уговора учествовао посредник или адво-
кат ___________________________________________________________
_________________________________________ (име и презиме, адреса).

 ИГРАЧ КЛУБ
  Овлашћени представник

 _____________________________  ____________________________
 (име и презиме) (име и презиме, функција у клубу)

Малолетног Играча заступа _____________________________________
______________________________________________________________
__________ (потпис, име и презиме, својство у односу на Играча, адреса)

Да су овај Уговор број: _______________ дана _______________ код ____
____________________________________ потписали овлашћени пред-
ставник Клуба и Играч

тврди и оверава: Фудбалски савез Србије
 Овлашћени представник РФС Комисија за статус
   и верификацију играча ФСС

 _____________________________  ____________________________

  Датум овере
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ПРЕДСЕДНИК, 

Миодраг МОРАЧА, ср.
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

САВЕЗ БЕОГРАДА 
БЕОГРАД

(Седница одржана 28.06.2016.)

„ПАРТИЗАН“ (Београд): 
Тодовић М. Никола „Олимпик“ 
(Београд) и Пантић Д. Вељко 
ПОФК „Савациум“ (Шабац), чл. 
30/2.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј Е
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„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ 
(Београд): Шејић П. Урош ‘Рад‘‘ 
(Београд) и Веселиновић З. 
Коста „Атаканте“ (Београд), чл. 
30/2.

„ФСФВ“ (Београд): 
Милошевић А. Стефан „ИМТ“ 
(Нови Београд), чл. 30/2.

Промена седишта клуба

На основу решења АПР БС 

2159/2016 од 13.06.2016. године 

објављује се промена седишта 

ЖФК ‘’Црвена звезда’’ из улице 

Савска бб, Лазаревац

у Љутице Богдана 1а 
Београд и уписују се у регистар 
играча: Бобић Б. Ивана, Cryz 
Maria A. Daniela, Тришић Д. 

Андријана, Петковић Г. Марина, 

Теодосијевић М. Маријана, 

Агбаба Г. Јована, Ђорђевић П. 

Тијана, Стојановић З. Јована, 

Миладиновић Б. Јована, 

Стефановић Д. Дејана, Ерац Д. 

Ивана, Тенков М. Мирела, 

Благојевић С. Дина, Мијатовић 

Д. Милица, Милојевић С. 

Сандра, Аранђеловић Н. 

Јована, Обућина М. Данијела, 

Божић П. Хелена, Ивановић Д. 

Јована, Живановић Р. Нада 

Ракић С. Јована, Ђорђевић М. 

Катарина, Еленков С. Катарина, 

Ђуричек Д. Тијана, Павловић Д. 

Ксенија, Трифуновић Д. 

Анастасија, Вучковић М. 

Јелена, Вуликић И. Ања, 

Софровић Љ. Сања, Андрић Г. 

Марија, Милетић Б. Андреа, 

Ђуровић Д. Марија, Њагул Д. 
Бојана, Бојовић П. Јана, 
Михајловски С. Јована, Илић С. 
Милица, Барјактаровић В. Ана, 
Васић Н. Дара, Стојановић Ј. 
Теодора, Баточанин Д. Тијана, 
Дробњак Д. Јована, Бојић Ж. 

Александра, Драшковић П. 
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Јелена, Кнежевић М. Нађа, 

Маринковић С. Милица, 

Недељковић М. Соња, 

Давидовић Д. Катарина, 

Маринковић С. Ана, Јокић Н. 

Тамара, Антонић З. Сташа, 

Јелић Н. Анђела, Илић З. Мина, 

Стојановић Д. Мина, Стојановић 

Д. Маша, Трифуновић З. 

Наталија, Кучинара А. Емилија, 

Џелатовић Н. Нађа, Раденковић 

Н. Анђела, Ивановић Г. Оља, 

Шево Б. Ања и Марковић З. 

Анђела ЖФК ‘’Црвена звезда“ 
(Београд).

Раскид уговора

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ 
(Београд) и играч Иличић 
Златко, раскинули су уговор о 
професионалном игрању, 
споразумно.

„ОФК БЕОГРАД“ (Београд) 

и играч Мартиновић 

Александар, раскинули су 

стипендијски уговор о игрању, 

споразумно

и играч Симић Марко, 

раскинули су уговор о 

професионалном игрању, 

споразумно.

Регистрација уговора

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ 

(Београд) и играч Анђелковић 

Душан, закључили су уговор о 

професионалном игрању до 

летњег регистрационог периода 

2017. године, а

играч Кахриман Дамир, 

закључили су уговор о 

професионалном игрању до 

летњег регистрационог периода 
2018. године и

играч Илић Иван, закључили 
су уговор о професионалном 
игрању до летњег 
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регистрационог периода 2019. 
године.

„ЧУКАРИЧКИ ДОО“ 
(Београд): Стојановић Андреја, 

Антић Давид, Вукићевић Урош 

и Бакић Василије, закључили 

су стипендијске уговоре о 

и грањудо  летњег 

регистрационог периода 2019. 

године и

играчи Јовановић Предраг 
и Јовановић Иван, закључили 
су уговоре о професионалном 
игрању до летњег 
регистрационог периода 2020. 
године.

Брисање из регистра

Бришу се Иличић Златко 
„Црвена звезда“ (Београд), 
Петошевић Милан „Раднички“ 
(Нови Београд) и Жунић Стефан 
и Манчић Милош „Срем“ 
(Јаково), јер прелазе на 
територију другог савеза.

(Седница одржана 29.06.2016.)

„ПАРТИЗАН“ (Београд): 
Радовић Р. Мирослав 
(Словенија), чл. 30/10.

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ 
(Београд): Милошевић Ј. 
Стефан „Спартак“ (Суботица), 
чл. 30/2.

Регистрација уговора

„ПАРТИЗАН“ (Београд) и 
играч Радовић Р. Мирослав, 
закључили су уговор о 
професионалном игрању до 
летњег регистрационог периода 
2018. године.

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ 
(Београд) и играч Милошевић 
Ј. Стефан, закључили су уговор 
о професионалном игрању до 
летњег регистрационог периода 
2020. године.
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Брисање из регистра

Брише се Матић Милош ГСП 
„Полет“ (Београд), јер прелази 
на територију другог савеза.

(Седница одржана 05.07.2016.)

„ЧУКАРИЧКИ доо“ (Београд): 
Томић С. Марко „Раднички“ 
(Ниш), чл. 30/2.

Регистрација уговора

„ЧУКАРИЧКИ доо“ (Београд) 
и играч Томић С. Марко, 
закључили су уговор о 
професионалном игрању до 
летњег регистрационог периода 
2019. године.

(Седницаодржана 06.07.2016.)

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ 
(Београд): Полетановић М. 
Марко, (Белгија), Mitchell Adam, 
(Нови Зеланд) и John Jairo Ruiz 
Barrantes, (Украјина), чл. 30/10.

Регистрација уговора

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ 
(Београд) и играч Mitchell Adam, 
закључили су уговор о 
професионалном игрању до 
летњег регистрационог периода 
2017. године 

и играч John Jairo Ruiz 
Barrantes, закључили су уговор 
о професионалном игрању до 
летњег регистрационог периода 
2019. године.

САВЕЗ ГРАДА 
ВАЉЕВО

(Седница одржана 28.06.2016.)

Регистрација удружења

На основу поднете 
документације и решења АПР 
БС 1955/2016 и БС 1568/2016 
региструје се новоосновано 
Фудбалско удружење “ДУПЉАЈ 
2016” са седиштем у Дупљају, 
Дупљај б.б. 14222 Дивци.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ВЛАДИМИРЦИ

 (Седница одржана 04.07.2016.)

„ХАЈДУК“ (Дебрц): 
Белановић С. Дејан „Јединство 
1945“ (Владимирци), 
Недељковић Д. Драган 

„Петровац-74“ (Кујавица), 

Мијатовић Д. Ненад, Јеремић 

Д. Душан “Јединство 2104“ 

(Бељин), чл. 30/2.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

(Седница одржана 05.07.2016.)

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи 

Милановац): Мартиновић М. 

Александар „ОФК Београд“ 

(Београд) и Бубања Р. Владимир 

„Колубара“ (Лазаревац), чл. 30/2.

Регистрација уговора

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи 

Милановац) и играчи Мијић Ж. 

Милош и Митровић Ј. Анте 

закључили су уговоре о 

професионалном игрању до 

летњег регистрационог периода 

2017. године,

и играч Бубања Р. Владимир 
су закључили уговор о 
професионалном игрању до 
летњег регистрационог периода 
2018. године,

и играч Митровић М. 
Александар су закључили 
уговор о професионалном 
игрању до летњег 
регистрационог периода 2020. 
године.

Раскид уговора

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи 
Милановац) и играч 
Димитријевић Ж. Никола 
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раскинули су уговор о 
професионалном игрању, 
споразумно.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ИВАЊИЦА

(Седница одржана 05.07.2016.)

“ЈАВОР - МАТИС” 
(Ивањица): Бједов М Дарко 
(Црна Гора), чл. 30/10,

Стојанов Р. Никола 
“Локомотива” (Железник), чл. 
30/2.

Регистрација уговора

“ЈАВОР - МАТИС” (Ивањица) 
и играч Бједов М Дарко 
закључили су уговор о 
професионалном игрању до 
летњег регистрационог периода 
2018. године,

и играч Стојанов Р. Никола 
закључили су уговор о 
професионалном игрању до 

летњег регистрационог периода 
2019. године.

Раскид уговора

“ЈАВОР - МАТИС” (Ивањица) 
и играч Црномарковић М. Ђорђе 
раскинули су уговор о 
професионалном игрању, 
споразумно.

Брисање из регистра

Бришу се Црномарковић М. 
Ђорђе „Јавор Матис“ (Ивањица) 
и Дражић М. Стефан  јер прелазе 
на територију другог савеза.

(Седница одржана 06.07.2016.)

„ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањица):  

Севић Г. Ненад “Будућност-

Крушик 2014” (Ваљево), чл. 

30/2.

Регистрација уговора

“ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица)  

и играч Севић Г. Ненад 
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закључили су уговор 

професионалном  игрању до 

летњег регистарационог 

периода 2019. године.  

САВЕЗ ГРАДА 
КРУШЕВАЦ

(Седница одржана 28.06.2016.)

Регистрација клуба

На основу поднете 
документације и решења АПР-а 
БС 1696/2016 региструје се 
новооснованo спортско 
удружење „ДОЉАНЕ - 
МЕШЕВО“ са седиштем у 
Дољану, 37233 Велика Врбница.

„НАПРЕДАК“ (Крушевац): 

Шљивић Д. Ненад „Спартак“  

(Суботица), чл. 30/2.

„ДОЉАНЕ - МЕШЕВО“ 

(Дољане): Лукић Т. Никола, 

Којић М. Игор, Живковић С. 

Никола, Рачић Д. Бојан, 

Живковић С. Стеван, чл. 30/1,

Анђелковић З. Слађан, 

Миладиновић М. Душан, 

Јовановић М. Филип, Вучковић 

М. Војкан, Исаиловић З. Иван, 

Симић М. Радослав, Ивановић 

Т. Саша „Пепељевац 1947“ 

(Пепељевац), Аћимовић Г. 

Данијел, Миленковић Б. 

Немања, Живковић М. Драган, 

Анђелковић С. Иван „Мешево“ 

(Мешево), Стајић Т. Иван, 

Стајић Т. Владан „Расина“ 

(Витановац), чл. 30/2, 

Маринковић М. Миленко, 
Петковић Д. Иван, Петковић Б. 
Милош, Миљковић М. Ивица 

„Мешево“ (Мешево), Милетић 

М. Раде „Себечевац“ 

(Себечевац), Миладиновић С. 

Зоран „Полет“ (Шавране), Ерић 

С. Јовица „Доњи Копаоник“ 

(Разбојна), Миладиновић С. 
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Горан „Пепељевац 1947“ 
(Пепељевац), чл. 30/3.

„РАСИНА“ (Витановац): 

Антић Д. Марко „Кнез Лазар“ 

(Витановац), чл.30/2.

„ДУЕЛ ЈУНИОРС“ 

(Крушевац): Јоцић С. Лазар, чл. 

30/1,

Јевтић Д. Страхиња 
„Prosoccer“ (Крушевац), чл. 
30/2.

Брисање из регистра

Бришу се Радовић П. Филип, 
Богдановић Г. Петар „Напредак“ 
(Крушевац), Живковић Ж. Нина 
ЖФК “Напредак“ (Крушевац), 
јер прелазе на територију другог 
савеза.

Регистрација уговора

„НАПРЕДАК“ (Крушевац) и 
играчи Шљивић Д. Ненад, 

Бељић С. Бојан, Пројић М. 

Јосип, Маркоски Ј. Јован 

закључили су професионалне 

уговоре на 1 (једну) годину, 

односно до летњег 

регистрационог периода 2017. 

године,

и играчи Ђуровић Н. Филип, 
Попић М. Лазар, Јовковић Н. 
Вељко закључили су уговоре о 
стипендирању на 2 (две) године, 
односно до летњег 
регистрационог периода 2018. 
године.

Раскид уговора

„НАПРЕДАК“ (Крушевац) и 
играч Богдановић Петар 
раскинули су уговор о 
стипендирању, споразумно.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЛАЗАРЕВАЦ

(Седница одржана 20.06.2016.)

Брисање из чланства

На седници Извршног 
одбора фудбалског савеза 
општине Лазаревац. 20. јуна 
2016, а на захтев Женског 
фудбалског клуба „Црвена 
звезда“ (Лазаревац) донета је 
следећа 

О Д Л У К А

Брише се Женски фудбалски 
клуб „Црвена звезда“ 
(Лазаревац) из чланства 
Фудбалског савеза општине 
Лазаревац, на основу решења 
Агенције за привредне регистре 
БС 2159/ 2016 од 13. јуна 2016.

Брисање из регистра

Бришe се Лекић М. Милован 
„Степојевац Вага“ (Степојевац) 
јер мења територију савеза.

(Седница одржана 27.06.2016.)

Брисање из регистра

Бришу се Бобић Б. Ивана, 

Cruyz Marija A. Daniela, Тришић 

Д. Андријана, Петковић Г. 

Марина, Теодосијевић М. 

Маријана, Агбаба Г. Јована, 

Ђорђевић П. Тијана, Стојановић 

З. Јована, Миладиновић Б. 

Јована, Стефановић Д. Дејана, 

Ерац Д. Ивана, Тенков М. 

Мирела, Благојевић С. Дина, 

Мијатовић Д. Милица, 

Милојевић С. Сандра,  

Аранђеловић Н. Јована, 

Обућина М. Данијела, Божић П. 

Хелена, Ивановић Д. Јована, 

Живановић Р. Нада, Ракић С. 

Јована, Ђорђевић М. Катарина, 

Еленков С. Катарина, Ђуричек 

Д. Тијана, Павловић Д. Ксенија, 

Трифуновић Д. Анастасија, 

Вучковић М. Јелена, Вуликић И. 

Ања, Софровић Љ. Сања, 
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Андрић Г. Марија, Милетић Б. 

Андреа, Ђуровић Д. Марија, 

Њагул Д. Бојана, Бојовић П. 

Јана, Михајловски С. Јована, 

Илић С. Милица, Барјактаровић 

В. Ана, Васић Н. Дара, 

Стојановић Ј. Теодора, 

Баточанин Д. Тијана, Дробњак 

Д. Јована, Бојић Ж. Александра, 

Драшковић П. Јелена, Кнежевић 

М. Нађа, Маринковић С. 

Милица, Недељковић М. Соња, 

Давидовић Д. Катарина, 

Маринковић С. Ана, Јокић Н. 

Тамара, Петровић Ж. Тамара, 

Антонић З. Сташа, Јелић Н. 

Анђела, Илић З. Мина, 

Стојановић Д. Мина, Стојановић 

Д. Маша, Трифуновић З. 

Наталија, Кучинара А. Емилија, 

Џелатовић Н. Нађа, Раденковић 

Н. Анђела, Ивановић Г. Оља, 

Шево Б. Ања, Марковић З. 

Анђела „ЖФК Црвена звезда“ 

(Лазаревац), Нешић И. Радомир 

„Турбина“ (Вреоци), Крстић М. 

Дејан „Петка“ (Петка), 

Новаковић З. Немања, 

Михаиловић М. Лазар 

„Колубара“ (Лазаревац) јер 
мењају територију савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЛУЧАНИ

(Седница одржана 01.07.2016.)

“МЛАДОСТ“ (Лучани): Odita 

F. Obiorah Emmanuel „Вождовац“ 

( Београд), Радивојевић М. 

Владимир „Нови Пазар“ (Нови 

Пазар), Тумбасевић М. Јанко 

„Спартак“ (Суботица), Пејовић 

Д. Александар „ОФК Београд“ 

(Београд), чл. 30/2.

Раскид уговора

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и 

играч Чанчаревић М. Огњен 

раскинули су уговор о 
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професионалном игрању број 

4/2016 од 18.01.2016. године, 

споразумно.

Регистрација уговора

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и 

играчи Крзнарић Д. Немања, 

Лука Т. Предраг, Ракочевић Ж. 

Дарко, Тумбасевић М. Јанко, 

Радивојевић М. Владимир и 

Пејовић Д. Александар 

закључили су уговоре о 

професионалном игрању до 

почетка летњег регистрационог 

периода 2017. године.

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и 

играч Пешић Ћ. Иван закључили 

су уговор о професионалном 

игрању до почетка летњег 

регистрационог периода 2018. 

године.

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и 

играч Голубовић Д. Стефан 

закључили су уговор о 

професионалном игрању до 

почетка летњег регистрационог 
периода 2019.

Брисање из регистра

Бришу се Лазевски П. 

Александар и Чанчаревић М. 

Огњен „ Младост „ (Лучани), јер 

мењају територију савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
МАЛО ЦРНИЋЕ

(Седница одржана 29.06.2016)

„ШАПИНЕ“ (Шапине): 

Стојановић М. Слободан 

„Радник“ (Салаковац), 

Симеуновић С. Марко КМФ 

“Смедерево“ (Смедерево), 

Милић М. Владимир, Цветковић 
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З. Душан, Миловановић М. 

Милош, Станојевић Д. Марко 

„Пролетер“ (Враново)  чл. 30/2.

САВЕЗ ГРАДА 
НИШ

(Седница одржана 27.06.2016.)

„ДЕЛИЈСКИ ВИС“ (Ниш): 

Николић М. Стефан „Соко“ 

(Ниш), чл. 30/2.

„ К О П Е Р Н И К У С -

ЖЕЛЕЗНИЧАР“ (Ниш): Митић 

И. Дамјан, чл. 30/1.

„РЕАЛ НИШ“ (Ниш): 

Стевановић Д. Новак и Цојић 

М. Тадија, чл. 30/1.

„ К О П Е Р Н И К У С -

ЖЕЛЕЗНИЧАР“ (Ниш): 

Тричковић С. Димитрије и 

Шарчевић М. Павле „Ред стар“ 
(Ниш), чл. 30/2.

Брисање из регистра

Бришу се Ђуричковић 
Петар и Марјановић Саша 
„Раднички“ (Ниш), јер прелазе 
на територију другог савеза.

(Седница одржана 06.07.2016.)

„ДЕЛИЈСКИ ВИС“ (Ниш): 

Ђокић Б. Душан, Тодоровић И. 

Петар и Антић Р. Урош, чл. 30/1.

„ К О П Е Р Н И К У С -

ЖЕЛЕЗНИЧАР“ (Ниш): 

Станковић Д. Андрија „Ред 
стар“ (Ниш), чл. 30/2.

Раскид уговора

„РАДНИЧКИ“ (Ниш) и играчи 

Тодоровић Миодраг и Томић 

Марко раскинули су уговоре о 

професионалном игрању, 

споразумно.
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Брисање из регистра

Бришу се Томић Марко и 

Тодоровић Миодраг „Раднички“ 

(Ниш), Радоњић Данило, Митић 

Филип и Иван Илић „Реал Ниш“ 

(Ниш) и Тошић Младен 

„Будућност “(Поповац), јер 

прелазе на територију другог 

савеза.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
ПОЖАРЕВАЦ

(Седница одржана 24.06.2016.)

ЖФК “ПОЖАРЕВАЦ“ 
(Пожаревац): Маричић Н. 
Викторија „РАДНИЧКИ 1926“ 
(Пожаревац) чл. 30/2.

„ М И П - М А Ј Д А Н “ 
(Пожаревац): Јовановић Д. 
Вукашин и Кенђел И. Дамир чл. 
30/1.

„КОСТОЛАЦ 2008“ 
(Костолац): Костић С. Давид, 

Ивановић З. Лазар, Милићевић 
Р. Лазар, Крстић Н. Бошко и 

Ћосић Ј. Марко чл. 30/1.

Брисање из регистра

Бришу се Даничић З. 
Стефана и Ђаловић З. Ана 
ЖФК “Пожаревац“ (Пожаревац) 
и Радојковић С. Матеја 
„Раднички 1926“ (Пожаревац) 
јер прелазе на територију другог 
савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
СУРДУЛИЦА

(Седница одржана 25.06.2016.)

Раскид уговора

“РАДНИК” (Сурдулица) и 

играч Стојановић М. Филип 

раскинули су уговор о 

професионалном игрању од 

1.2.2016. године, споразумно.

Брисање из регистра
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
АПАТИН

(Седница одржана 04.07.2016.)

“ЈЕДИНСТВО” (Рибарево): 
Бјелић Д. Урош ОФК „Младост 
АПА“ (Апатин), Јаковљевић Д. 
Душан, Руњајић П. Горан 
„Тереквеш“ (Свилојево) и Ракић 
М. Миодраг КМФ „Дунав“ 
(Апатин), чл. 30/2.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЖИТИШТЕ-НОВА ЦРЊА

(Седница одржана 01.07.2016.)

„ЈЕДИНСТВО“ (Б. 

Карађорђево): Лончарски Г. 

Никола „Долина“ (Падина), чл. 
30/4.

Брисање из регистра

Бришу се Иванов Б. Лука и 

Стаменковић Б. Мирко „Бегеј“ 

Брише се Стојановић М. 
Филип „Радник“ (Сурдулица) 
јер прелази на територију 
другог савеза.

(Седница одржана 30.06.2016.)

Раскид уговора

“РАДНИК” (Сурдулица) и 
играч Samuel Qwame Owusu 
раскинули су уговор о 
професионалном игрању од 
18.5.2016. године бр. 20/16, 
споразумно.

Брисање из регистра

Брише се Samuel Qwame 
Owusu „Радник“ (Сурдулица) 
јер прелази на територију 
другог савеза.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ВОЈВОДИНЕ
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убудуће клуб зове ФК „СПАРТАК 
- ЖДРЕПЧЕВА КРВ“ (Суботица).

“СПАРТАК“ (Суботица): 
Керкез Б. Дејан „ЧСК Пивара“ 
(Челарево), чл. 30/2.

Регистрација уговора

„СПАРТАК“ (Суботица) и 
играч  Керкез Б. Дејан, 
закључили су уговор о 
професионалном игрању бр. 
041/16 до почетка летњег 
регистрационог периода 2019. 
године.

Брисање из регистра

Бришу се Антонић Р. Горан, 
Милошевић Ј. Стефан, 
„Спартак“ (Суботица), јер 
прелазе на другу територију.

(Житиште) јер прелазе на 

територију другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
РУМА

(Седница одржана 21.06.2016.)

„ПОЛЕТ“ (Никинци): 

Петровић Д. Никола, Денић И. 

Ненад, Симић М. Немања и 

Лубашчак Т. Давор „Јединство“ 

(Платичево), чл. 30/2.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
СУБОТИЦА

(Седница одржана 22.06.2016.)

Додатак спонзора 
имену клуба

ФК „СПАРТАК“ (Суботица) 
додаје имену клуба назив 
производа спонзора, тако да се 
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(Седница одржана 28.06.2016.)

Раскид уговора

„СПАРТАК“ (Суботица) и 
играч Јокић Н. Милан  раскинули 
су уговор о професионалном 
игрању бр. 103/15 од 27.08.2015. 
године, споразумно,

„СПАРТАК“ (Суботица) и 
играч Спремо С. Стефан  
раскинули су стипендијски 
уговор о игрању бр. 059/15 од 
30.06.2015.  године, 
споразумно.
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