
БРОЈ 29

ISSN 1451-5733

О Д Л У К Е
ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС 
СА СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 18.07.2016.

1.  ОДЛУКА О ПОПУНИ УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У  
ТАКМИЧЕЊУ ПРВЕ ЛИГЕ „СРБИЈА“ .............................  1731

2.  ОДЛУКА О САСТАВУ КОМИСИЈЕ ЗА  
ЖЕНСКИ ФУДБАЛ..............................................................  1732

3.  ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ 
ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА  
СУПЕР, ПРВЕ ЛИГЕ „СРБИЈА“ И ФУДБАЛСКОГ  
КУПА СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/17 ....  1733

4.  ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ БОРИСА АРСИЋА СА МЕСТА 
СЕЛЕКТОРА ЖЕНСКЕ „А“ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ .............  1734

5.  ОДЛУKА О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА НА 
УТАКМИЦАМА СРПСКИХ ЛИГА .......................................  1735

6 .   ОДЛУKА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА  
ЧЛАНАРИНЕ ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ  
ФС СРБИЈЕ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  
ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА  ..................................................  1737

ГОДИНА XI                    БЕОГРАД, 20.07.2016.



БРОЈ  29СТРАНА 1730 ФУДБАЛ, 20.07.2016.

– – • – –

  7.  ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ЛИСТИ  
ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР,  
ПРВЕ ЛИГЕ „СРБИЈА“ И ФУДБАЛСКОГ КУПА  
СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017. ........  1739

  8.  ОДЛУКА О ЛЕТЊЕМ РЕГИСТРАЦИОНОМ  
ПЕРИОДУ У 2016. И ЗИМСКОМ  
РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2017. ........................  1740

  9.  УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О  
ЛЕТЊЕМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ  
У 2016. ГОДИНИ ...............................................................  1742

10. ОБРАСЦИ ФСС ................................................................  1749

11. РЕГИСТРАЦИЈЕ ...............................................................  1773



БРОЈ  29 СТРАНА 1731ФУДБАЛ, 20.07.2016.

На основу члана 50. Статута Фудбалског савеза Србије (“Служ-
бени лист ФСС “Фудбал”, ванредни број 2/2012 и 8/2014) и члана 73.  
Пропозиција такмичења за првенство Прве лиге “Србија” за такми-
чарску сезону 2016/2017, Одбор за хитна питања  Фудбалског саве-
за Србије, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донео је

 
О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.

ФК “Слобода” из Ужица, одређује се за новог члана Прве лиге 
“Србија” у такмичарској сезони 2016/2017, уместо ФК “Слога” из 
Петровца на Млави, који је због проблема у финансијском посло-
вању одустао од такмичења.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС “Фудбал”.

ПРЕДСЕДНИК 
Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу чл. 50. и 62. Статута Фудбалског савеза Србије (Служ-
бени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Одбор за 
хитна питања ФС Србије, на седници одржаној 18.07.2016. године, 
донео је 

О Д Л У К У 
О САСТАВУ КОМИСИЈЕ ЗА ЖЕНСКИ ФУДБАЛ

Члан 1.

Комисија за женски фудбал поставља се у следећем саставу:

1. Владо КРСТИВОЈЕВИЋ, председник

2. Љубиша СТАНОЈЛОВИЋ, потпредседник

3. др Снежана РАЈАЧИЋ, члан

4. Јован ВУКЧЕВИЋ, члан 

5. Емилија АРСИЋ, члан

Члан 2.

Чланови Комисије из члана 1. ове одлуке постављају се на ман-
датни период од 4 (четири) године, тј. период 2016-2020. година.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана, објављивања 
у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 
Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 50. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014) и Одлуке о начину форми-
рања Листе делегата ФС Србије на утакмицама Супер, Прве лиге и 
Купа Србије за такмичарску сезону 2016/2017 (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, број 10/2016), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза 
Србије на седници одржаној 18.07.2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА 

ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР, ПРВЕ ЛИГЕ 
„СРБИЈА“ И ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ ЗА 

ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017

Члан 1.

У Одлуци о јединственој Листи делегата ФС Србије на утакмица-
ма Супер, Прве лиге „Србија“ и фудбалског Купа Србије за такми-
чарску сезону 2016/2017 (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни 
број 10/2016), у члану 1. у одељку „ДЕЛЕГАТИ (по члану 5. Одлуке)“, 
после ред. бр. 10. именују се следећи делегати:

 „11. Момчило МАРИЋ, Београд
  12. Миодраг МИЉКОВИЋ, Београд
  13. Слободан ДУГАЛИЋ, Београд
  14. Решад ПЛОЈОВИЋ, Нови Пазар
  15. Милан ЛОЈАНИЦА, Чајетина“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 
Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 50. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 2/2012 и 8/2014) и члана 5. 
Уговора о професионалном односу бр. 05-2886/2 од 24.12.2014. го-
дине, Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 
18. јула 2016. године, донео је следећу

 
О Д Л У К У

Члан 1.

АРСИЋ Борис, који је одлуком Одбора за хитна питања ФС Ср-
бије са седнице од 23.12.2014. године (Службени лист ФСС „Фуд-
бал“, број 52/2014), постављен за селектора женске репрезентације, 
разрешава се наведене функције.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 
Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 50. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Одбор за 
хитна питања ФС Србије, на седници одржаној 18. јула 2016. године, 
донео је 

О Д Л У K У 
О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА НА 

УТАКМИЦАМА СРПСКИХ ЛИГА 

Члан 1.

Клуб домаћин судијама, помоћним судијама, четвртом судији и 
делегатима за обављање дужности на утакмицама Српске лиге,  ис-
плаћују накнаде и путне трошкове, а Фудбалски савез Србије  пос-
матрачима суђења на Српским лигама за обављање дужности на 
Српским лигама исплаћује накнаде и путне трошкове и то:

1.   СУДИЈА 7.000,00 дин.
2.   ПОМОЋНИ СУДИЈА 5.500,00 дин.
3.   IV СУДИЈА 3.000,00 дин.
4.    ДЕЛЕГАТ СПОРТСКИ РАДНИК И 

ДЕЛЕГАТ ПОСМАТРАЧ
5.000,00 дин.

5.   ПОСМАТРАЧ СУЂЕЊА 2.500,00 дин.

Члан 2.

Сва службена лица из члана 1. ове Одлуке за обављање служ-
бене дужности могу користити сопствени аутомобил и наплаћивати 
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путне трошкове у износу од 20,00 дин. по пређеном километру, од 
места боравка до места обављања службене дужности и обратно. 
Службена лица не могу наплаћивати дневнице. 

Члан 3.

Судије од наплаћене накнаде за суђење утакмице Српских лига 
уплаћују износ од 20% регионалном фудбалском савезу.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 
Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 50. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Одбор за 
хитна питања ФС Србије, на седници одржаној 18. јула 2016. године, 
донео је 

О Д Л У K У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА ЧЛАНАРИНЕ 

 ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ФС СРБИЈЕ 
ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА 

Члан 1.

Судије, помоћне судије, делегати и посматрачи суђења треће 
групе Српских лига „Београд“, „Војводина“, „Запад“ и „Исток“ плаћају 
чланарину за финансирање семинара у следећим износима:

1. СУДИЈА 7.000,00 дин.
2. ПОМОЋНИ СУДИЈА 5.500,00 дин.
3. ДЕЛЕГАТИ - СПОРТСКИ РАДНИЦИ И 

ДЕЛЕГАТИ - ПОСМАТРАЧИ
2.500,00 дин. 

Члан 2.

Износи за котизацију за семинаре службених лица Српских лига 
су следећи:

- судије и помоћне судије - пуни износ једне таксе

-  делегати-спортски радници и делегати-посматрачи 50% од 
износа једне таксе.
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Од наведених износа плаћаће се лекарски прегледи за службе-
на лица из става 1. овог члана.

Члан 3.

Судије, судије помоћници и делегати ће чланарину уплатити на 
текући рачун Фудбалског савеза Србије бр. 

355-1034682-82  
и позив на број 651/06  

са назнаком „ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР“.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 
Славиша КОКЕЗА, ср.
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И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА  

ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР, ПРВЕ ЛИГЕ 
„СРБИЈА“ И ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ ЗА  

ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017.

У Одлуци о јединственој Листи делегата ФС Србије на утакмица-
ма Супер, Прве лиге „Србија“ и фудбалског Купа Србије за такми-
чарску сезону 2016/2017. (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни 
број 10/2016), у члану 1. под „ДЕЛЕГАТИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖ-
НОСТИ (члан 3. Одлуке), грешком је изостављено име делегата 
„Хаџи Иван ЂОРЂЕВИЋ, Ниш“, који се ставља под ред. бр. 14.

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 закључ-
но, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, ста-

тусу 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. го-
дине закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о ре-

гистрацији, 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 регистра-
цију, 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 ре-
гистрацији, 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 транс-
феру играча ФСС, летњи регистрациони период могу користити:

•  играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, 
брисовницом и осталим документима, без обзира да ли су ко-
ристили зимски регистрациони период 2016. године;

•  играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу прове-
ли најмање једну годину (у овом случају ако су у клубу 
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били најмање од летњег регистрационог периода 2015. го-
дине), 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 Пра-
вилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС;

•  играчи којима уговори истичу првог дана летњег регистра-
ционог 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 че-
кајући последњи дан регистрационог периода, све у циљу равно-
мерног објављивања материјала у „Фудбалу“.

5. Материјали са последње седнице из летњег регистрацио-
ног периода (31.08.2016. године) треба да се пошаљу препору-
ченом поштом најкасније до петка 02.09.2016. године или лично 
доставе у ФСС закључно са 05.09.2016. године (понедељак).
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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 документа-
цијом;

•  исписница од досадашњег клуба на обрасцу предвиђеном од 
стране ФСС (образац је дат уз ово Упутство) или захтев за ис-
писницу, 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 про-
мена 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 из-
да, са спецификацијом обрачуна и фактуром за висину накнаде 
(ако исту захтева) у року од 5 (пет) дана од дана пријема захте-
ва, а савез од којег играч затражи потврду о брисању исту из-
даје на обрасцима предвиђеним од стране ФСС у року од 5 (пет) 
дана од дана захтева. У супротном против клубова и савеза који 
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се не буду придржавали ове одредбе примениће се чл. 22. Пра-
вилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.

Клуб у који играч долази обавезан је да изврши уплату нак-
наде 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 степе-
на 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. Пра-
вилника 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.

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, од-
носно у продужецима првенстава (баражу, купу), у којима наступају 
играчи који имају напред наведене споразуме.
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11. За играче који долазе или се враћају из иностранства доста-
вља 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 мате-
ријал доставља у ФСС на објаву у Сл. лист ФСС „Фудбал“,

12. Документацију за објаву у „Фудбалу“ достављају регистра-
циони савези са оригиналном документацијом (не факсирану). 
Представници клубова не могу достављати регистрациони мате-
ријал.

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 клу-
ба током једне сезоне. Током овог периода, играч једино има 
право наступа за два клуба на званичним утакмицама“.

14. Оригинална исписница нема временског ограничења уз 
услов да играч обавезно даје изјаву да исту није користио у претход-
ном регистрационом периоду.

•  У исписници се исписују подаци само по питањима која се 
траже у формулару исписнице.

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

Брисање из евиденције регистрованих играча (потврда о бри-
сању) 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 “Фуд-
бал”, ванредни бр. 3. од 20.06.2011). 

•  Уговори закључени између клуба и играча морају бити на обра-
сцима прописаним од стране ФСС и потписани како предвиђа 
чл. 58. (потписани обавезно на свакој страници од стране игра-
ча и овлашћеног представника клуба) Правилника о регистра-
цији, статусу и трансферу играча ФСС (“Фудбал“ ван. бр.3. од 
20.06.2011. г.) и исти се објављују у „Фудбалу“ и ван регистра-
ционог периода, са роком истека 31.01. текуће године за зим-
ски 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 раски-
нути и ван регистрационог периода (чл. 36. став 4. Правилни-
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ка 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 „те-
риторијалним“ савезом подразумева се „регионални“ савез. 

•  Надлежни регистрациони савез обавезан је да оригиналну до-
кументацију за регистрацију сваког играча по члану 47. Правил-
ника 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.

ПРЕДСЕДНИК, 

Миодраг МОРАЧА, ср.
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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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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

САВЕЗ БЕОГРАДА 
БЕОГРАД

(Седница одржана 12.07.2016.)

„ВОЖДОВАЦ“ (Београд): 
Зец Љ. Ђуро „Борац“ (Чачак), 
чл. 30/2 и

Радовић З. Славиша (БиХ), 
чл. 30/10.

„РАД“ (Београд): Мрдаковић 
М. Миљан (Грчка) и Дринчић В. 
Никола (Израел), чл. 30/10.

„ТЕЛЕОПТИК“ (Земун): Пе-
шовић Д. Стефан, чл. 30/1.

„ТОРЛАК“ (Кумодраж): Ма-
лић П. Давид „Жарково“ (Бео-
град), чл. 30/2.

„ЛОКОМОТИВА“ (Желе-
зник): Плавшић М. Стеван, Пав-
ловић М. Никола, Нисић Д. Ми-
лош, Милошевић П. Матеја, 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј Е
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Ахметовић И. Хелис, Митровић 
И. Никола, Симоновић В. Сте-

фан и Милосављевић В. Ђорђе, 

чл. 30/1,

Стојановић Л. Лука „Срем-

чица“ (Сремчица), Бегић Ј. 

Аранђел „ОФК Београд“ (Бео-

град), Миладиновић И. Михајло 

„ФСФВ“ (Београд), Стојановић 

С. Младен „Бежанија“ (Нови 

Београд) и Мирковић М. Вељко, 

Тејић Б. Лука, Степановић Д. 

Ђорђе, Лечић Р. Вук, Влаховић 

И. Андрија, Пантелић М. Да-

мјан, Мешановић М. Дамир, Та-

дић Г. Милош, Томић Б. Не-

мања и Стефановић П. Игор 

„Железничар“ (Београд), чл. 

30/2 и

Обадал Б. Теодор „Чукарич-

ки доо“ (Београд), чл. 30/9.

„ЦРВЕНИ ОРАО‘‘ (Београд): 

Вељовић О. Милан и Вејновић 
Р. Немања, чл. 30/1.

Промена имена клуба

На основу захтева клуба и 

решења АПР БС 2382/2016 од 

04.07.2016. године, врши се 

промена имена клуба ФК „Баће-

вац“ (Баћевац) у ФК „БСК 1926‘‘ 

(Баћевац).

Раскид уговора

„ПАРТИЗАН“ (Београд) и иг-

рач Петровић Немања, раски-

нули су уговор о професионал-

ном игрању, споразумно.

„ЗЕМУН“ (Земун) и играч 

Динчић Слободан, раскинули 

су уговор о професионалном 

игрању, споразумно.

„ТЕЛЕОПТИК“ (Земун) и иг-

рачи Миљуш Бојан и Миленко-

вић Данило, раскинули су сти-

пендијске угвоворе о игрању, 
споразумно.
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Уступање играча

„ЧУКАРИЧКИ ДОО“ (Бео-

град), „ЛОКОМОТИВА‘‘ (Желе-

зник) и играч Обадал Теодор, 

закључили су споразум о усту-

пању играча до летњег регис-

трационог периода 2017. годи-
не.

Регистрација уговора

„ПАРТИЗАН‘‘ (Београд) и 
играч Leonardo Da Silva De 

Sousa, закључили су уговор о 

професионалном игрању до 

летњег регистрационог пери-

ода 2019. године.

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Бео-

град) и играч Стојановић Ми-

лош, закључили су уговор о 

професионалном игрању до 

летњег регистрационог пери-

ода 2019. године.

„ВОЖДОВАЦ“ (Београд) и 
играч Зец Ђуро, закључили су 

уговор о професионалном иг-
рању до зимског регистрацио-
ног периода 2018. године

и играч Радовић Славиша, 

закључили су уговор о профе-

сионалном игрању до летњег 

регистрационог периода 2018. 

године.

„РАД“ (Београд) и играчи 

Мрдаковић Миљан и Дринчић 

Никола, закључили су уговоре 

о професионалном игрању до 
летњег регистрационог пери-
ода 2017. године.

Брисање из регистра

Бришу се Стојаковић Вик-

тор „011“ (Београд), Радовић 

Никола „БСК“ (Борча), Ненадо-

вић Урош „Рад“ (Београд), Лиш-

чевић Златко „ОФК Београд“ 

(Београд) и Петровић Немања 
и Антић Душан „Партизан“ (Бе-
оград), јер прелазе на терито-
рију другог савеза.
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(Седница одржана 15.07.2016.)

„ВОЖДОВАЦ“ (Београд): 
Врањанин П. Милош „Раднич-
ки“ (Обреновац), чл. 30/2.

Регистрација уговора

„ВОЖДОВАЦ“ (Београд) и 

играч Врањанин Милош, закљу-

чили су стипендијски уговор о 

игрању до летњег регистрацио-

ног периода 2019. године.

Брисање из регистра

Бришу се Маринковић Не-

над „Вождовац“ (Београд), Ран-

ђеловић Марко „Чукарички доо“ 

(Београд), Вукобратовић Драго-

мир „ОФК Београд“ (Београд), 

Станојковић Марко „Синђелић“ 

(Београд), Матејевић Илија 

„ИМТ“ (Нови Београд), Филипо-

вић Саша „Дорћол“ (Београд), 

Живковић Душан „Бежанија“ 

(Нови Београд), Марковић Мар-

ко „Срем“ (Јаково), Ловрић Ми-

лорад „011“ (Београд), Крсма-

новић Срђан и Алексић Алекса 

ГСП „Полет“ (Београд) и Радој-

чић Михаило и Спасић Коста 

„ИМ Раковица“ (Београд), јер 
пре лазе на територију другог 
савеза.

(Седница одржана 19.07.2016.)

„РАД“ (Београд): Петковић Д. 
Душко и Шипчић Г. Никола 
„Жарково“ (Жарково), чл. 30/2.

„ВОЖДОВАЦ“ (Београд): 
Ступаревић Г. Филип „Рад“ (Бе-
оград), чл. 30/2.

ЖФК „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“‘ 
(Београд): Обрадовић Инес 
(Црна Гора), чл. 30/10.

Раскид уговора

„ЖАРКОВО“ (Жарково) и иг-
рач Шипчић Никола, раскинули 
су стипендијски уговор о иг-
рању, споразумно.



БРОЈ  29 СТРАНА 1777ФУДБАЛ, 20.07.2016.

Регистрација уговора

„РАД“ (Београд) и играч Пе-
тковић Душко, закључили су 
уговор о професионалном иг-
рању до летњег регистрацио-
ног периода 2018. године 

и играч Шипчић Никола, 
закључили су уговор о профе-
сионалном игрању до летњег 
регистрационог периода 2019. 
године.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
АЛЕКСИНАЦ

(Седница одржана 13.07.2016.)

„НАПРЕДАК 1929“ (Алекси-
нац): Вучић В. Вељко, чл. 30/1.

„МОРАВИЦА“ (Суботинац): 
Цветковић Д. Јован, Стевано-
вић Д. Јован и Нешић В. Жељко, 
чл. 30/1.

„МОРАВА“ (Житковац): 
Здравковић Т. Младен, чл. 30/1.

Брисање из регистра

Бришу се Ахмети Д. Борис 
„Рудар Алпос“ (Ал. Рудник), 
Ђорђевић Б. Немања и Вучко-
вић М. Стефан „Сврљиг“ (Свр-
љиг), јер прелазе на територију 
другог савеза.

(Седница одржана 18.07.2016.)

„БУКОВИК“ (Ражањ): Кал-
чић С. Владимир „Заплањац“ 
(Гаџин Хан), Прокић С. Данило 
ОФК „Синђелић“ (Ниш), Шљи-
вић Д. Предраг „Пољопри-
вредник“ (Почековина) и Милић 
С. Немања „Тимочанин“ (Кња-
жевац), чл. 30/2.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

(Седница одржана 13.07.2016.)

Регистрација клуба

На основу поднете докумен-
тације и решења АПР-а БС 
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2242/2016 региструје се ново-
основано Спортско удружење 
„СТИШКИ КУРЈАК“ са седиш-
тем у Курјачу, Курјаче бб, 12221 
Мајиловац.

„СТИШКИ КУРЈАК“ (Курја-

че): Савић М. Дејан, Лазић Д. 

Горан, Николић Д. Дејан, Ми-

шић Д. Петар, Стојановић С. 

Милан, Огњановић Д. Дејан, 

Перић Д. Стефан, Дубић Р. Ми-

лан, Костић Н. Радован, Динић 

Д. Ратко, Мишић Д. Алексан-

дар, Јовановић Ј. Жељко, Сто-

ја диновић Д. Милош, Петровић 

Н. Никола, Јовановић Р. Нови-

ца, чл. 30/1,

Ђурић П. Бојан, Марковић 

Б. Немања, Миловановић В. 

Никола, Стокић М. Алекса „Кур-
јаче“ (Курјаче), Стојановић Б. 
Стефан „Стиг 1955“ (Берање), 
чл. 30/2,

Милановић В. Милутин, 

Стојановић Р. Саша, Ђурић Ј. 

Перица „Стиг“ (Курјаче), Јова-

новић Г. Илија „Курјаче“ (Курја-

че), Миловановић Б. Марко 

„Слога“ (Ђураково-Поповац), 

Милорадовић Д. Александар 

„Дунавац“ (Кисиљево), Милова-

новић Б. Милан „Мип-Мајдан“ 

(Пожаревац), чл. 30/3.

Брисање из регистра

Брише се Мишић М. Мла-

ден „ВГСК“ (Велико Градиште), 

јер мења територију савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ВЛАДИМИРЦИ

(Седница одржана 18.07.2016.)

„ПРОВО“ (Прово): Ђокић Д. 

Милош „Јединство 1945“ (Вла-

димирци), Поповић М. Младен, 

„Мачва“ (Шабац), чл. 30/2, 
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Исаиловић Д. Дарко, Нико-
лић Д. Душан, Васић Ј. Никола 
“Мачва“ (Шабац), чл. 30/9.

Уступање играча

„МАЧВА“ (Шабац), „ПРОВО“ 
(Прово) и играч Исаиловић 
Д.Дарко закључили су спора-
зум о уступању играча до ле-
тњег регистрационог периода 
2017. године.

„МАЧВА“ (Шабац), „ПРОВО“ 
(Прово) и играчи Николић Д.
Душан и Васић Ј. Никола, 
закључили су споразуме о усту-
пању играча до зимског регис-
трационог периода 2017. годи-
не.

Брисање из регистра

Бришу се Тешић Ј.Душан 
„Јединство 1945“ (Владимир-
ци), Стошић Р. Стефан “Слога“ 
(Крнић-Јазовник), јер прелазе 
на територију другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

(Седница одржана 19.07.2016.)

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Мила-
новац): Павловић Д. Петар „Но-
ви Пазар“ (Нови Пазар), чл. 
30/2,

Бондаренко Тарас (Украји-
на) и Ровчанин Д. Ерсан (БиХ), 
чл. 30/10.

Регистрација уговора

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Мила-
новац) и играчи Павловић Д. 
Петар и Бондаренко Тарас су 
закључили Уговоре о профе-
сионалном игрању до летњег 
регистрационог периода 2018. 
године.

Раскид уговора

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Мила-
новац) и играч Симов Н. Алек-
сандар раскинули су уговор о 
професионалном игрању, спо-
разумно.
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САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ИВАЊИЦА

(Седница одржана 14.07.2016.)

„ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица): 
Каришик В. Милош (Чешка), чл. 
30/10.

Регистрација уговора

“ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица)    
и играч Каришик В. Милош 
закључили су уговор о профе-
сионалном игрању до зимског 
регистарационог периода 2018.
године.

(Седница одржана 15.07.2016.)

„ЈАВОР-МАТИС” (Ивањи-
ца): Тандир Н. Исмар (Исланд), 
чл. 30/10.

Регистрација уговора

„ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица)   
играч Тандир Н. Исмар закљу-
чили су Уговор о професионал-
ном игрању до летњег региста-
рационог периода 2019. године.

(Седница одржана 19.07.2016.)

„ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица): 
Милисављевић М. Милош (Бос-
на и Хецеговина), чл. 30/10.

Регистрација уговора

„ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица)    
и играч Милисављевић М. Ми-
лош закључили су Уговор о  
професионалном игрању до 
летњег регистарационог пери-
ода 2019. године,

и играч Зечевић Р. Марко 
закључили су Уговор о профе-
сионалном игрању до летњег   
регистарационог периода 2018.
године.

(Седница одржана 20.07.2016.)

Раскид уговора

“ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица) 
и играч Ajuru Nnaemeka Favour 
раскинули су Уговор о профе-
сионалном игрању, споразум-
но,
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и играч Martusevich V. Maxim 

раскинули су Уговор професио-

налном игрању, споразумно.

Брисање из регистра

Бришу се Ajuru Nnaemeka 

Favour и Martusevich V. Maxim, 

јер прелазе на територију дру-

гог савеза.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
ЈАГОДИНА

(Седница одржана 20.07.2016.)

Регистрација  
спортског удружења

Региструје се новоосновано 

Фудбалско спортско удружење 

„Домаћин“ из Ковачевца, град 

Јагодина, на основу решења 

Агенције за привредне регис-

тре број БС 2283/2016 од 

24.06.2016. године.

„ДОМАЋИН“ (Ковачевац): 
Ристић З. Ненад, Стаменковић 
Ж. Владан, Мијајловић М. Алек-
сандар, Ђузић С. Ненад, Лукић 

М. Лазар, Огњеновић Ч. Мирко, 

Лукић М. Марко, Арсић П. Ми-

рослав, Арсић П. Стефан, Ми-

лојевић Д. Владимир, Лукић М. 

Александар Трифуновић М. 

Стефан, чл. 30/1,

Дајић Д. Слободан, Симић 

С. Иван, Перић М. Саша, Спа-

сић Б. Лазар, Драгојевић С. 

Дејан “Шантаровац“ (Шантаро-

вац), Арсић Н. Слађан, Петко-

вић Д. Зоран „Драгоцвет“ (Дра-

гоцвет), Лукић М. Стефан, Ми-

лојевић С. Александар “Слобо-

да“ (Шуљковац), Јаковљевић 

Ж. Слободан “Белица“ (Бели-

ца), Ристић З. Дејан “Трнава“  

(Трнава), Димитријевић Р. Пре-

драг “ОФК Драгошевац“ (Драго-

шевац), Максимовић Г. Немања 

“Оникс“ (Лозовик), чл. 30/2,
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Милојевић М. Славољуб 

“Слобода“ (Шуљковац), чл. 30/3,

„ЈУХОР“ (Главинци): Мијуш-

ковић М. Никола “ОФК Лугомир“ 

(Ракитово), Миленковић Р. Игор 

“Братство“ (Међуреч), чл. 30/2,

Данковић З. Владан “Осао-

ница“ (Багрдан), чл. 30/4,

„ЈЕДИНСТВО“ (Дубока): Је-

ремић Ж. Далибор „Млади рад-

ник“ (Ново Ланиште), чл. 30/2,

Раскид уговора

„ЈАГОДИНА“ (Јагодина) и 

играч Михаиловић В. Зоран 

раскинули су уговор о профе-

сионалном игрању фудбала 

број 18/15 од 05.03.2015. годи-

не, споразумно. 

„ЈАГОДИНА“ (Јагодина) и 

играч Јанковић Д. Марко раски-

нули су уговор о професионал-

ном игрању фудбала број 24/15 

од 20.03.2015. године, спора-

зумно.

Брисање из регистра

Бришу се Јанковић Д. Мар-

ко, Бачанин Г. Марко, Бачанин 

Г. Страхиња, Гашић Љ. Данијел, 

Милић И. Вукашин, Сајчић Б. 

Лазар, Михаиловић В. Зоран, 

Роквић Д. Никола „Јагодина“ 

(Јагодина), Марковић Д. Саша 

„Табане 1970“ (Јагодина), јер 

прелазе на територију другог 
савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
КЊАЖЕВАЦ

(Седница одржана 14.07.2016.)

Брисање из регистра

Брише се Илијић С. Ненад 

„Рудар“ (Подвис), јер прелази 

на територију другог савеза.
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САВЕЗ ГРАДА 
КРУШЕВАЦ

(Седница одржана 15.07.2016.)

„НАПРЕДАК“ (Крушевац): 

Филиповић Р. Саша „Дорћол“ 

(Београд), чл. 30/2.

„ТРАЈАЛ“ (Крушевац): Ми-

лосављевић З. Немања „Лоз-

ница“ (Лозница), чл. 30/2.

„ЦАР ЛАЗАР 2015“ (Круше-

вац): Милутиновић Д. Стефан, 

Мејзини Н. Неђа, Дељанин Д. 

Ђорђе, Дејановић Г. Урош, 

Аврамовић Н. Милош, Ђорђе-

вић Б. Иван, Дејановић Г. Хра-

нислав, Милојковић П. Новак, 

Маринковић В. Немања, Деми-

ровић Д. Дарио, Левентијевић 

Д. Алекса, Будиновић М. Ђорђе, 

Егерић М. Ђорђе, Анђелковић 

С. Алекса, Лазић И. Немања, 
Алексић З. Никола, Аврамовић 

Н. Петар, Ђорђевић Б. Алекса, 
чл. 30/1,

Михајловић И. Јанко, Ми-
лојковић П. Лука „Дуел јуниорс“ 
(Крушевац), чл. 30/3. 

Брисање из регистра

Брише се Каличанин Але-
кса, Трајковић Немања, Стан-
четић Марко „Напредак“ (Кру-
шевац), јер прелази на терито-
рију другог савеза.

Регистрација уговора

„НАПРЕДАК“ (Крушевац) и 
играч Филиповић Р. Саша зак-
ључили су професионални уго-
вор на 1 (једну) годину, односно 
до летњег регистрационог пе-
риода 2017. године.

Раскид уговора

„НАПРЕДАК“ (Крушевац) и 
играч Трајковић Немања раски-
нули су професионални уговор, 
споразумно.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЛАЗАРЕВАЦ

(Седница одржана 12.07.2016.)

„КОЛУБАРА“ (Лазаревац): 

Бојичић Ж. Стефан, чл. 30/1,

Живановић С. Лука „Желез-

ничар“ (Лајковац), чл. 30/2,

Mијаиловић Р. Бојан „Мета-

лац“ (Горњи Милановац), чл. 

30/9.

„НАПРЕДАК“ (Медошевац): 

Драгићевић М. Филип, Драгиће-

вић М. Иван, Марковић Г. Фи-

лип „Колубара“ (Лазаревац), 

Ненадовић Ж. Милош „Рибни-
ца“ (Мионица), чл. 30/2.

Уступање играча

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Мила-
новац), „КОЛУБАРА“ (Лазаре-
вац) и играч Мијаиловић Р. 
Бојан закључили су споразум о 

уступању до летњег регистра-
ционог периода 2017. године.

Брисање из регистра

Бришу се Вучићевић Р. Лу-

ка, Павловић Д. Никола, Анђе-

лић Ј. Михајло „Степојевац Ва-

га“ (Степојевац), Раденовић Д. 

Василије, Благојевић Р. Алек-

сандар „Колубара“ (Лазаревац) 

јер мењају територију савеза.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
ЛЕСКОВАЦ

(Седница одржана 15.07.2016.)

ОФК „МОРАВА“ (Лесковац): 
Шћепановић З. Вук, Стојановић 
Г. Матија, чл. 30/1.

„МЛАДИ БОРАЦ“ (Живко-
во): Агушевић М. Армандо, чл. 
30/1.

„ПЛАНТАЖА“ (Доње Сто-
пање): Петровић Г. Немања 
„Братство“ (Злокућане), чл. 30/2.
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„БСК“ (Белановце): Ђокић 

Б. Дарко „Миланово“ (Милано-

во), чл. 30/2.

„ГОРЊЕ СИНКОВЦЕ“ (Гор-

ње Синковце): Павловић З. 

Сте фан „Омладинац“ (Доње 

Синковце), чл. 30/2.

ЖГФК “ЛАВИЦЕ ДУБОЧИ-

ЦА“ (Лесковац): Цекић Ј. Мар-

та, чл. 30/1.

Брисање из регистра

Бришу се Станковић С. Је-

лена ЖГФК „Лавице Дубочица“ 

(Лесковац), Стојановић С. Сте-

фан „Јединство 2013“ (Доња 

Лакошница), Ђукић И. Милош 

ГФК „Дубочица“ (Лесковац), Пе-

тковић Ч. Јован „Лидер МГМ“ 

(Лесковац), Станковић И. Лазар 

„Слога“ (Лесковац), јер прелазе 

на територију другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЛУЧАНИ

(Седница одржана 14.07.2016.)

Раскид уговора

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и иг-

рач Ђоковић С. Александар 

рас кинули су уговор о профе-

сионалном игрању број 128/ 

2015 од 19.08.2015. године, спо-

разумно,

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и иг-

рач Зоћевић З. Марко раскину-

ли су уговор о професионал-
ном игрању број 18/2016 од 
11.02.2016. године, споразум-
но.

Регистрација уговора

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и иг-
рач Протић С. Радош закључи-
ли су уговор о професионал-
ном игрању до почетка зимског 
регистрационог периода 2017.  
године.
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„МЛАДОСТ“ (Лучани) и иг-
рач Росић М. Драган закључи-
ли су стипендијски уговор о иг-

рању до почетка летњег регис-

трационог периода 2019. годи-

не.

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и иг-

рач Зврко Ж. Никола закључи-

ли су уговор о професионал-
ном игрању до почетка летњег 
регистрационог периода 2019.  
године.

Исправка

У Службеном листу „Фуд-
бал“ број 28 од 13.07.2016. го-
дине на страни 1722. са седни-
це одржане 07.07.2016. године, 
објављено је: 

„МЛАДОСТ“ (Лучани): Ро-
сић М. Драган „Јединство Путе-
ви“ (Ужице), Зврко Ж. Никола 
„Чукарички доо“ (Београд),   
Протић С. Милош „Рад“ ( Бео-
град ), чл. 30/2,

а треба да стоји: 

„МЛАДОСТ“ (Лучани): Ро-

сић М. Драган „Јединство Путе-

ви“ (Ужице), Зврко Ж. Никола 

„Чукарички доо“ (Београд),  Про-

тић С. Радош „Рад“ (Београд), 

чл. 30/2.

Брисање из регистра

Бришу се Ђоковић С. Алек-
сандар, Леповић Б. Милош, 
Зоћевић З. Марко, Ђерић М. 
Урош „Младост“ (Лучани), јер 
мењају територију савеза.

(Седница одржана 18.07.2016.)

“МЛАДОСТ“ (Лучани):  
Vaillant Mouegni Cesar Michel 
„Напредак“ (Крушевац), чл. 30/2.

Регистрација уговора

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и иг-
рач Vaillant Mouegni Cesar 
Michel закључили су уговор о 
професионалном игрању до по-
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четка летњег регистрационог 
периода 2017. године.

САВЕЗ ОПШТИНА 
ЉИГ-МИОНИЦА

(Седница одржана 14.07.2016.)

„ТОПЛИЦА“ (Доња Топли-

ца): Митић Б. Горан, чл. 30/1.

„РАЈАЦ“ (Кадина Лука): 

Мирковић М. Милисав „Сте-

појевац Вага“ (Степојевац), чл. 
30/2.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
МАЛО ЦРНИЋЕ

(Седница одржана 13.07.2016.)

„ШАПИНЕ“ (Шапине): Бран-
ковић З. Ђорђе „Борац“ (Вели-
ко Лаоле), Благојевић В. Милан 
„Звижд“ (Кучево), Милошевић 
Д. Јован „Будућност-Крушик  
2014“ (Ваљево), Миловановић 
М. Александар, Николић З. 

Марко „Железничар“ (Лајко-
вац), Стевић Д. Драган „Дина-
мо“ (Врање), Мишић М. Младен 
„ВГСК“ (Велико Градиште), Ра-
кић М. Јасмин, Мишић Т. Бојан, 
Марковић Р. Марјан, Лепојевић 
Ж. Горан, Секулић Г. Стефан 
„Слога“ (Петровац на Млави), 

Круезију Б. Ридван, Стојановић 

Н. Михајло, Милосављевић М. 

Филип, Рајчић Ж. Александар, 

Симић Г. Никола, Стевић Р. 

Иван, Благојевић Д. Стефан, 

Качаревић Б. Немања, Милути-

новић М. Вељко, Пајић В. Ми-

лан, Јосић М. Милош, Николић 

С. Стефан, Миленковић Р. Ми-

лан, Михајловић Д. Петар, Иво-

шевић Г. Виктор, Лецић Г. Ми-

лан, Живановић И. Ђорђе, Те-

кић В. Иван, Ђурић М. Марко, 
Симоновић Б. Матеја, Бачић Д. 
Данило, Симић Г. Саша „Оби-
лић“ (Живица), чл. 30/2,

Божић Р. Никола „Слога“ 
(Петровац на Млави), чл. 30/4.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
МЕРОШИНА

(Седница одржана 18.07.2016.)

„МЛАДОСТ“ (Кованлук): Де-

мић Ж. Миљан, Коцић С. Пе-

тар, Јанковић С. Ненад, Јанко-

вић С. Предраг, чл. 30/1.

Брисање из регистра

Брише се Милановић М. 

Иван „Расовача“ (Доња Расова-

ча), јер прелази на територију 

другог савеза.

САВЕЗ ГРАДА 
НИШ

(Седница одржана 13.07.2016.)

ЖФК „РАДНИЧКИ“ (Ниш): 
Николић Д. Сања, чл. 30/1.

„РАДНИЧКИ“ (Ниш): Костић 
И. Јован, чл. 30/1,

Павков Н. Милан „Војводи-
на“ (Нови Сад), Арсић С. Лазар 

„Радник“ (Сурдулица), Стојано-

вић Р. Саша „Црвена звезда“ 

(Београд), Живковић З.Душан 

„Бежанија“ (Београд), Богдано-

вић Г. Петар „Напредак“ (Кру-

шевац), Станковић Н. Никола 

„Стари Град“ (Бачка Паланка), 

Стојиљковић Г. Младен „Реал 

Ниш“ (Ниш), Ранђелов Д. Да-

нијел „Фри кик“ (Ниш), Милова-

новић М. Петар „Тимочанин“ 

(Књажевац), Ахмети Д. Борис 

„Рудар Алпос“ (Алексиначки 

Рудник), Митић М. Михајло, Ни-

колић С. Михаило, Златановић 

Љ. Дарко, Стаменковић М.Ни-

кола, Јовановић С. Вељко, Ива-

новић М. Ђорђе, Станковић В. 

Андрија, Јовановић С. Лука, 

Недељковић Љ. Драган, Ерако-

вић М. Иван „Ред стар“ (Ниш), 

Павловић Д. Ђорђе „Палилу-

лац“ (Ниш), Младеновић Д. Ми-
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хајло „Фри кик“ (Ниш), Татарац 

Д. Огњен „Национал“ (Ниш) и 
Мирић Д. Димитрије „Грачани-
ца“ (Косовска Грачаница), чл. 
30/2,

Стојановски Д. Андрија „Рад-

нички“ (Ниш), чл. 30/3.

Брисање из регистра

Бришу се Ђорђевић Филип 

„Цар Константин“ (Ниш), Вида-

новић Владан ОФК „Синђелић“ 

(Ниш), Дамњановић Немања 

„Национал“ (Ниш), Симић Бо-

рис „Национал“ (Ниш) и Марин-

ковић Ана ЖФК „Машинац“ 

(Ниш), јер прелазе на терито-

рију другог савеза.

(Седница одржана 18.07.2016.)

„РАДНИЧКИ“ (Ниш): Иванов 

И. Душан „Синђелић“ (Београд), 

чл. 30/2.

САВЕЗ ОПШТИНА 
НОВИ ПАЗАР-РАШКА-ТУТИН

(Седница одржана 13.07.2016.)

Промена имена клуба

Дана 10.07.2016. године, 
промењен је назив ФК „ЈОША-
НИЦА-НД 2011“ у ФК „ЈОША-
НИЦА“ (Нови Пазар) по решењу 
АПР-а бр. БС 2328/2016 од 
29.06.2016. године, тако да сви 
играчи ФК „ЈОШАНИЦА-НД 
2011“ остају чланови ФК „ЈО-

ШАНИЦА“ (Нови Пазар).

Брисање из регистра

Бришу се Видић П. Немања, 

Павловић Д. Петар, Хаџибулић 

Е. Семин „Нови Пазар“ (Нови 

Пазар), Шкријељ Елведин КМФ 

„Нови Пазар“ (Нови Пазар), јер 

мењају територију савеза.

(Седница одржана 19.07.2016.)

„НОВИ ПАЗАР“ (Нови Па-

зар): Димитријевић Ж. Никола 
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“Металац“ (Горњи Милановац), 

Леповић Б. Милош, Ђоковић С. 

Александар “Младост“ (Луча-

ни), Мутавџић Р. Миљан “Рад-

ник“ (Сурдулица), чл. 30/2.

„АС“ (Нови Пазар): Меховић 

С. Вахид „Хадид“ (Нови Пазар), 

чл. 30/2.

Регистрација уговора

„НОВИ ПАЗАР“ (Нови Па-

зар) и играчи  Димитријевић Ж. 

Никола, Леповић Б. Милош, 

Ђоковић С. Александар, Мута-

вџић Р. Миљан, закључили су 

уговоре о професионалном иг-

рању фудбала до почетка ле-

тњег регистрационог периода 

2017. године.

„НОВИ ПАЗАР“ (Нови Па-

зар) и играч Нићифоровић Г. 

Павле закључили су уговор о 

професионалном игрању фуд-

бала до почетка летњег регис-

трационог периода 2019. годи-

не.

Брисање из регистра

Бришу се Хазировић С. 

Хамза, Тртовац Џ. Јасмин „Но-

ви Пазар“ (Нови Пазар), Ос-

тојић Р. Лазар „Рудар“ (Баље-

вац), Симић Д. Владан “Пазар 

јуниорс“ (Нови Пазар), јер 

мењају територију савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

(Седница одржана 15.07.2016.)

Раскид уговора

„СЛОГА‟ (Петровац на Мла-

ви) и играч Ивић З. Лазар рас-

кинули су професионални уго-

вор о игрању бр. 22/16 од  

10.02.2016. године, споразум-

но.
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„СЛОГА‟ (Петровац на Мла-

ви) и играч Ђорђевић М. Нико-

ла раскинули су професионал-

ни уговор о игрању бр. 11/16 од  

04.02.2016. године, споразумно.

Брисање из регистра

Бришу се Ивић З. Лазар, 

Ђорђевић М. Никола, Радојко-

вић В. Милош, Лепојевић Ж. 

Горан, Марковић Р. Марјан, Се-

кулић Г. Стефан, Божић Р. Ни-

кола, Петронијевић И. Миро-

слав, Ивановић М. Филип, Ми-

лисављевић Б. Јован „Слога‟ 

(Петровац на Млави), Павло-

вић Д. Александар „Петар 

Добрњац“ (Добрње), јер мењају 

територију савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПРИБОЈ

(Седница одржане 15.07.2016)

„ФАП“ (Прибој): Вуковић М. 

Дражен, чл. 30/1.

Брисање из регистра

Бришу се Гордић Д. Милан 

„ФАП“ (Прибој) и Цмиљановић 

С. Михаило „Полимље“ (Прије-

поље), јер прелазе на терито-

рију другог савеза.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
СМЕДЕРЕВО

(Седница одржана 20.07.2016.)

„КМФ СМЕДЕРЕВО“ (Сме-
дерево): Маројевић С. Богдан 

(Кипар), чл. 30/10.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
СУРДУЛИЦА

(Седница одржана 18.07.2016.)

„РАДНИК“ (Сурдулица): 

Стој ковић И. Данијел “ОФК Бе-

оград“ (Београд), чл. 30/2,
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Адамовић 3. Милош (Мађар-

ска), Младеновић Н. Синиша 

(Црна Гора), Мишан Игор (Бос-

на и Херцеговина), чл. 30/10.

Регистрација уговора

„РАДНИК“ (Сурдулица) и иг-

рач Лукић Ненад, закључили су 

професионални уговор о иг-

рању фудбала бр. 74/16-01 до 

зимског регистрационог пери-

ода 2019. године,

и играч Чанчаревић Огњен, 

закључили су професионални 

уговор о игрању фудбала бр. 

74/16-04 до летњег регистра-

ционог периода 2018. године,

и играч Лишчевић Златко, 

закључили су професионални 

уговор о игрању фудбала бр. 

74/16-05 до летњег регистра-

ционог периода 2017. године,

и играч Пејчић Братислав, 

закључили су професионални 

уговор о игрању фудбала бр. 

74/16-07 до летњег регистра-

ционог периода 2017. године,

и играч Стојковић Данијел, 

закључили су професионални 

уговор о игрању фудбала бр. 

74/16-08 до летњег регистра-

ционог периода 2018. године,

и играч Мишан Игор закљу-

чили су професионални уговор 

о игрању фудбала бр. 74/16-09 

до зимског регистрационог пе-

риода 2018. године,

и играч Адамовић Милош, 

закључили су професионални 

уговор о игрању фудбала бр. 

74/16-07 до летњег регистра-
ционог периода 2017. године,

и играч Младеновић Сини-

ша закључили су професио-

нални уговор о игрању фудба-
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ла бр. 74/16-10до летњег регис-

трационог периода 2018. годи-

не.

Раскид уговора

„РАДНИК“ (Сурдулица) и иг-

рач Закариа Сурака раскинули 

су уговор игрању фудбала бр. 

17/16-04 од 03.02.2016. годи-

нем, споразумно.

Брисање из регистра

Бришу се Мутавџић Р.Ми-

љан, Делетић М. Милош „Рад-

ник“ (Сурдулица), јер прелезе 

на територију другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
УЖИЦЕ

(Седница одржана 01.06.2016.)

Брисање из регистра

Брише се Чумић Никола 

„Слобода Ужице“ (Ужице), јер 

прелази на територију другог 

савеза.

(Седница одржана 13.06.2016.)

Брисање из регистра

Брише се Давидовић Филип 

„Слобода Ужице“ (Ужице), јер 

прелази на територију другог 

савеза.

(Седница одржана 15.06.2016.)

Брисање из регистра

Брише се Ђорђевић Дејан 

„Слобода Ужице“ (Ужице), јер 

прелази на територију другог 

савеза.

(Седница одржана 20.06.2016.)

Брисање из регистра

Брише се Лазаревић Милу-

тин „Слобода Ужице“ (Ужице), 

јер прелази на територију дру-

гог савеза.
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(Седница одржана 04.07.2016.)

Брисање из регистра

Бришу се Вукотић Драган 

„Слобода Ужице“ (Ужице) и Ро-

сић Драган „Јединство Путеви“ 

(Ужице), јер прелазе на терито-

рију другог савеза.

(Седница одржана 14.07.2016.)

Брисање из регистра

Брише се Глишовић Раде 

„Јединство Путеви“ (Ужице), јер 

прелази на територију другог 

савеза.

Раскид уговора

„ЈЕДИНСТВО ПУТЕВИ“ 

(Ужице) и играч Глишовић Раде 

раскинули су уговор о стипен-

дијском игрању, споразумно.

САВЕЗ ГРАДА 
ЧАЧAК

(Седница одржана 11.07.2016.)

„ГАУЧОСИ“ (Чачак): Ша-

поњић М. Даниел, Безаревић Б. 

Павле, Бојовић Д. Виктор, Ви-

торовић М. Алекса, Коловић Н. 

Огњен, Вучковић Д. Михаило, 

Ђедовић С. Лазар, чл. 30/1,

Радовић В. Немања, Лучић 

Д. Лазар, Ђуровић В. Лука, 

Мијаиловић Б. Лазар, Вучиће-

вић Б. Лазар, Купрешанин Д. 

Милан „БИП“ (Чачак), чл. 30/2.

(Седница одржана 18.07.2016.)

„БОРАЦ“ (Чачак): Анђелко-

вић Р. Драгољуб „Слога“ (Петро-

вац на Млави) и Зоћевић З. 

Марко „Младост“ (Лучани), чл. 

30/2.
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(Седница одржана 19.07.2016.)

„БОРАЦ“ (Чачак): Станко-
вић Н. Немања (Словачка), 
Алексић Р. Бранимир (Грчка) и 
Костић М. Зоран (Мађарска), 
чл. 30/10.

(Седница одржана 20.07.2016.)

„БОРАЦ“ (Чачак): Kennedy 
Asamoah (Гана), чл. 30/10.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ВОЈВОДИНЕ

САВЕЗ ГРАДА 
НОВИ САД

(Седница одржана 13.07.2016.)

„ОФК ФУТОГ“ (Футог): По-
штић Н. Младен „Индекс“ (Н.
Сад), чл. 30/3.

Регистрација уговора

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад) и 

играч Бурековић Џенан закљу-

чили су уговор о професионал-

ном игрању до летњег регис-

трационог периода 2019. годи-

не.

Раскид уговора

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад) и 

играч Росић Лазар раскинули 

су уговор о професионалном 

игрању, споразумно.

Брисање из регистра

Бришу се Пешут Ј. Лука, 

Десанчић Александар, Росић 

Лазар, Сладојевић Бошко 

„Војводина“ (Н. Сад), Лешков 

Стеван, Милошевић Никола 

„Пролетер“ (Н. Сад), Голубовић 

Милана „ЖФК Војводина“ (Н. 

Сад), Тодоровић Александар 

„Кабел“ (Н. Сад), Јовановић 
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Алекса „Петрика“ (Н. Сад), јер 

мењају територију савеза.

(Седница одржана 15.07.2016.)

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад): 
Бачанин С. Марко „Јагодина“ 
(Јагодина), чл. 30/2.

Регистрација уговора

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад) и 

играч Бачанин С. Марко закљу-

чили су уговор о стипендирању 

до летњег регистрационог пе-

риода 2021. године.

Раскид уговора

„ПРОЛЕТЕР“ (Нови Сад) и 

играч Лешков Стеван раскину-

ли су уговор о стипендирању, 
споразумно.

(Седница одржана 20.07.2016.)

„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад): 
Трифуновић Милош (Казах-
стан), чл. 30/10.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
БАЧКА ПАЛАНКА

(Седница одржана 19.07.2016.)

ОФК “БАЧКА” (Бачка Палан-

ка): Трајковић Н. Немања “На-

предак” (Крушевац), Смиљанић 

Р. Горан “Инђија” (Инђија), 

Швоња Д. Зоран “Јавор-Матис” 

(Ивањица), Мацановић П. Стра-

хиња, Миљевић З. Лука „Војво-

дина” (Нови Сад), Родић М. 

Дамјан “Стари Град” (Бачка Па-

ланка), чл. 30 /2.

Јосимов С. Милош “Раднич-

ки” (Сремска Митровица), чл. 

30/4.

Манојловић Б. Филип “Цр-

вена звезда” (Београд), Зече-

вић Р. Марко “Јавор-Матис” 
(Ивањица), чл. 30/9.

Уступања играча

“ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” (Бео-
град), ОФК ”БАЧКА” (Бачка Па-
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ланка) и играч Манојловић Б. 
Филип, закључили су споразум 
о уступању до зимског регис-
трационог периода 2017. годи-
не.

“ЈАВОР-МАТИС” (Ивањи-

ца), ОФК “БАЧКА”(Бачка Палан-

ка) и играч Зечевић Р. Марко, 

закључили су споразум о усту-

пању до летњег регистрацио-

ног периода 2017. године.

Брисање из регистра

Бришу се Маринковић З. 

Стефан, Ђурић С. Зоран, Мар-

ковић Д. Вуко ОФК “Бачка”(Бачка 

Паланка), Газивода В. Саво, 

Поповић М. Давид, Граорац С. 

Никола, Варга М. Борис “ЧСК 

Пивара” (Челарево), Станковић 

Н. Никола “Стари Град” (Бачка 

Паланка), Губа Г. Денис “Сла-

вија” (Пивнице), јер прелазе на 
територију другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
БЕЛА ЦРКВА

(Седница одржана 13.07.2016.)

„ВОЈВОДИНА“ (Црвена Цр-
ква): Јездић С. Душан „Караш“ 
(Јасеново), чл. 30/2.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПЕЋИНЦИ

(Седница одржана 11.07.2016.)

„СЛОБОДА“ (Д. Товарник): 
Перић Н. Раденко, Видаков Ђ. 
Вељко, Небригић Г. Лазар „До-
њи Срем“ (Пећинци) и Мркајић 
Ж. Немања „Подунавац“ (Беле-
гиш), чл. 30/2.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
РУМА

(Седница одржана 11.07.2016.)

„ДОЊИ ПЕТРОВЦИ“ (Доњи 
Петровци): Лејић Д. Ђорђе, Зе-
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кановић С. Јовица, Опарушић 
Ј. Борислав, Опарушић Ј. Нико-
ла и Јекић А. Срђан „Фрушкого-
рац“ (Мали Радинци), чл. 30/2.

Брисање из регистра

Бришу се Маринковић Н. 
Миливоје и Цветковић М. Срђан 
„Сунце“ (Рума), јер прелазе на 
другу територију.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
СУБОТИЦА

(Седница одржана 11.07.2016.)

“СПАРТАК“ (Суботица): 
Глав чић З. Немања, „Партизан“ 
(Београд), чл. 30/2,

Vadym V. Zhuk (Украјина), 
чл. 30/10.

Регистрација уговора

„СПАРТАК“ (Суботица) и иг-
рач Vadym V. Zhuk, закључили 
су уговор о професионалном 
иг рању бр. 042/16 до почетка 

зимског регистрационог перио-
да 2019. године.

Брисање из регистра

Бришу се Јокић Н. Милан, 
Матић С. Алекса „Спартак“ (Су-
ботица), Нађ Торма Л. Адриан, 
Нађ Л. Роланд „Арена Су“ (Су-
ботица), јер прелазе на другу 
територију.

(Седница одржана 14.07.2016.)

“СПАРТАК“ (Суботица): Па-
вићевић Б. Саво „Црвена звез-
да“ (Београд), чл. 30/2.

ЖФК “СПАРТАК“ (Суботи-
ца): Голубовић Р. Милана ЖФК 
„Војводина“ (Нови Сад), чл. 
30/2,

Крстаноска Р. Симона (БЈР 
Македонија), чл. 30/10.

Регистрација уговора

„СПАРТАК“ (Суботица) и иг-
рач Крмар М. Миливој, закљу-
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чили су уговор о професионал-
ном игрању бр. 048/16 до по-
четка зимског регистрационог 
периода 2020. године,

и играч Ћаласан Р. Немања, 
закључили су уговор о профе-
сионалном игрању бр. 037/16 
до почетка зимског регистра-
ционог периода 2020. године,

и играч Главчић З. Немања, 
закључили су уговор о профе-
сионалном игрању бр. 039/16 
до почетка летњег регистрацио-
ног периода 2019. године,

и играч Павићевић Б. Саво, 
закључили су уговор о профе-
сионалном игрању бр. 046/16 до 
почетка летњег регистрационог 
периода 2018. године.

Брисање из регистра

Бришу се Богуновић М. Ми-
лош „Спартак“ (Суботица), Ву-
коичић М. Ненад, Носковић С. 
Александар, Самарџић А. Мар-

ко „Бачка 1901“ (Суботица),  
Илић И. Марија ЖФК „Спартак“ 
(Суботица), јер прелазе на дру-
гу територију.

(Седница одржана 18.07.2016.)

“СПАРТАК“ (Суботица): 
Ajuru Nnaemeka Favour „Јавор 
Матис“ (Ивањица), Башановић 
З. Марко „Рад“ (Београд), Радо-
вановић М. Александар ОФК 
„Београд“ (Београд), чл. 30/2.

Регистрација уговора

„СПАРТАК“ (Суботица) и иг-
рач Радовановић М. Алексан-
дар закључили су уговор о про-
фесионалном игрању бр. 
047/16 до почетка летњег ре-
гистрационог периода 2019. го-
дине.

(Седница одржана 19.07.2016.)

“СПАРТАК“ (Суботица): Ан-
ђић Д. Марко (Кипар), чл. 30/10.
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Регистрација уговора

„СПАРТАК“ (Суботица) и иг-
рач Анђић Д. Марко, закључили 
су уговор о професионалном 

игрању бр. 053/16 до почетка 
летњег регистрационог перио-
да 2017. године.
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