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На основу чл. 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“ ванредни број 18/2017) и oдлуке Одбора за хит-
на питања ФСС од 13.03.2018. године, Комисија за статус и регис-
трацију играча ФСС, усвојила је 

У П У Т С Т В О

О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЗИМСКОМ 
РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2019. ГОДИНИ

Зимски регистрациони период у 2019. години, за играче свих 
степена такмичења траје од 14.01.2019. до 08.02.2019. 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 oд 16.06.2017. године) и 
Правилника о изменама и допунама Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФСС (Сл. лист ФСС „Фудбал“. ванредни 
број 9 од 24.05.2018. године.

Клуб/Регистрациони савез, који врши регистрацију играча 
потребно је да у COMET систем унесе фотографију играча (уко-
лико већ не постоји), лични документ (лична карта, путна испра-
ва или извод из матичне књиге рођених уколико се ради о 
млађим малолетним лицима), као и сву потребну документа-
цију за регистрацију (захтев за регистрацију, исписницу, бри-
совницу уколико се мења регистрациони савез, фудбалски па-
сош играча), чиме играча доводи у статус УНЕСЕН, а Регистра-
циони савез након увида у исправност унетих докумената, игра-
ча ставља у статус ПОСЛАН, да би играч могао бити ВЕРИФИ-
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КОВАН од стране Комисије за статус и регистрацију играча ФСС 
и као такав објављен у Службеном листу ФСС „Фудбал“. Објава 
регистрација играча у Службеном листу ФСС „Фудбал“ врши се 
из система COMET.

ОФС/ГФС су обавезни да седнице са закључењем Уговора 
играча, Анекса уговора играча, раскидом уговора играча, Спо-
разумом о уступању играча и раскидом Споразума о уступању 
играча, као и брисања из евиденције регистрованих играча, 
поред уноса у систем COMET, доставе и електронском поштом 
на E-мејл fudbalobjava@fss.rs до понедељка за сваки наредни 
број, а са последње седнице из регистрационог периода најкас-
није до 11.02.2019. г. (понедељак). Седнице се искључиво доста-
вљају у Word-u.

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

- играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, 
брисовницом и осталим документима, без обзира да ли су користи-
ли летњи регистрациони период 2018. године;

-  непререгистровани играчи (исти могу и ван регистрационог 
периода), уз потврду да играч није пререгистрован овереној од стра-
не надлежног ОФС/ГФС (уколико се ради о промени регистрационог 
савеза);
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- играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу прове-
ли најмање једну годину (у овом случају ако су у клубу били најмање 
од зимског регистрационог периода 2018. године), уз захтев за ис-
писницу и потврду о брисању;

- играчи аматери свих степена такмичења, приликом одласка у 
инострани клуб, који су у клубу провели најмање шест (6) месеци, у 
овом случају ако су у клубу били најмање од летњег регистрационог 
периода 2018 године, са исписницом, потврдом о брисању и фудбал-
ским пасошем, или захтевима за исписницу и потврдом о брисању.

- играчи који се уступају и играчи који долазе или се враћају из 
иностранства;

- о прописаном и дозвољеном броју уступљених играча евиден-
цију воде и за њу одговарају клубови који дају и примају исте играче, 
као и надлежни ОФС/ГФС који врше  регистрације.

- клубови могу своје играче, без обзира када су приступили том 
клубу, уступити другом клубу, уз обавезно придржавање чл. 34-37.  
Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС;

- играчи којима уговори истичу првог дана зимског регистрацио-
ног периода 2019. године.

2. Фудбалски савези надлежни за спровођење регистрација могу 
примати оригиналну документацију закључно са 08. фебруаром 
2019. године.
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3. У току регистрационог периода савези могу одржавати и више 
седница, не чекајући последњи дан регистрационог периода, све у 
циљу равномерног објављивања у „Фудбалу“.

4. Комисији за статус и регистрацију играча на адресу: 
Фудбалски савез Србије, Теразије 35, 11000 Београд, са назна-
ком: Комисији за регистрацију играча обавезно се доставља на 
верификацију:

- професионални и стипендијски уговори о игрању (професио-
налци), искључиво на обрасцу ФСС, претходно овереним код нота-
ра у складу са законом РС,

- анекси уговора претходно оверени код нотара, у складу са за-
коном РС,

- записници о споразумним раскидима уговора, претходно ове-
реним код нотара, у складу са законом РС,

- споразуме о уступању и раскиде споразума о уступању,

- тачну спецификацију трошкова у писаној форми за регистра-
цију играча у систему Comet, Уговора играча, Анекса уговора играча, 
раскида уговора играча, Споразума о уступању играча и раскида 
Споразума о уступању играча, као и брисања из евиденције регис-
трованих играча, и доказ о уплати таксе према прописима ФСС. 
Таксе су остале непромењене.
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5. За верификацију регистрације играча потребно је у систем 
COMET унети сву потребну документацију у зависности по ком 
члану Правилника о регистрацији, статусу и трансферу ФСС се 
играч региструје: слику, лични документ, пријаву за регистрацију, 
исписницу (захтев за исписницу и доказ о послатој препорученој 
пошиљци), брисовницу (захтев за брисовницу, доказ о послатој пре-
порученој пошиљци и доказ о извршеној уплати), пасош играча (за-
хтев за пасош играча и доказ о послатој препорученој пошиљци), 
потврду за непререгистрованог играча, сертификат, одлука надлеж-
ног органа уколико је раскид уговора регулисан кривицом клуба, 
оригиналну документацију по чл. 47. Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу ФСС.

6. За играче који се уступају потребно је у систем COMET унети 
и:

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

- најкраћи период на који се играч може уступити јесте период 
између два регистрациона периода, а трајање споразума о усту-
пању није ограничено;

- споразум о уступања не може се раскинути пре истека најкраћег 
периода на који се може уступити (период од једног до другог регис-
трационог периода);
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- споразуми о уступању и раскиди споразума уписују се у легити-
мацију играча од стране надлежног ФСГ/ОФС који је играча регис-
тровао, односно објавио раскид споразума.

7. За исправност регистрација, документације и усклађености са 
прописима ФСС искључиву одговорност пред органима ФСС и Реги-
она имају клубови који дају и примају играче, као и надлежни ОФС/
ГФС који врше регистрације.

8. Oбавештавамо клубове да обрате пажњу на члан 10. Правил-
ника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС где стоји да  
играчи смеју бити регистровани за највише три клуба током једне 
сезоне и да  током овог периода играч једино има право наступа за 
два клуба на званичним утакмицама.

Играчи истовремено могу бити регистровани и играти за футсал 
клуб, по одредбама Правилника о регистрацији, статусу и трансфе-
ру играча ФСС.

9. Оригинална исписница нема временског ограничења уз услов 
да играч обавезно даје изјаву да исту није користио у претходном 
регистрационом периоду.

- у исписници се исписују подаци само по питањима која се тра-
же у формулару исписнице.

- евиденција опомена и црвених картона у формулару исписнице 
уписује се, али је обавезна провера  и одговорност клуба који регис-
трује играча код надлежног органа.
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10. Брисање из евиденције регистрованих играча (потврда о 
брисању) обавезно се објављује у „Фудбалу“, али њено необјављи-
вање не задржава право регистрације играча.

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

- уговори закључени између клуба и играча морају бити искљу-
чиво на обрасцима прописаним од стране ФСС, без мењања и до-
давања текста, потписани како предвиђа чл. 55-68. Правилника о 
регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС (потписани обавезно 
на свакој страници од стране играча и овлашћеног представника 
клуба) и исти се објављују у „Фудбалу“, са роком истека 31.01. те-
куће године за зимски регистрациони период, а 30.06. текуће године 
за летњи регистрациони период, односно до почетка зимског - ле-
тњег регистрационог периода у години у којој уговор истиче,

- уговори се закључују у регистрационом периоду, а ван регис-
трационог периода између играча и клуба, када већ регистровани 
играч клуба, као аматер, мења статус (прелази у професионалце) и 
под условима предвиђеним чланом 28. Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФСС,

11. Играчи клубова свих степена такмичења, рођени 2001. годи-
не и млађи, могу се регистровати са оригиналном документацијом 
(исписница, потврда о брисању и фудбалски пасош) за нови клуб до 



БРОЈ  2СТРАНА 18 ФУДБАЛ, 09.01.2019.

15.03.2019. године, са правом наступа даном објаве у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

12. Сви клубови и ОФС/ГФС, надлежни за регистрацију играча, 
дужни су да верификоване материјале и сву документацију враћену 
од стране Комисије архивирају и чувају по одредбама Закона РС.

Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“ а примењиваће се од 14.01.2019. године.

ПРЕДСЕДНИК,

Горан Драча, ср.
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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
БОЉЕВАЦ

(Седница одржана 04.01.2019.).

На основу Одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије, а у циљу 

сређивања евиденције регистрва-

них играча и увођења јединствене 

базе података на целој територији 

ФС Србије, Извршни одбор ФСО 

Бољевац је на седници од 

19.12.2018. године донео одлуку о 

пререгистрацији свих играча клу-

бова са територије ФСО Бољевац 

у времену од 20.12. до 11.01.2019. 

године.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у службеном листу ФСС „Фуд-

бал“
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