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На основу чл. 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“ ванредни број 18 од 31.08.2016. године) и Одлу-
ке Одбора за хитна питања ФСС од 18.03.2016. године, Комисија за 
статус и регистрацију играча ФСС на седници одржаној 18.01.2017.
године, усвојила је  

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

РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2017. ГОДИНИ

Зимски регистрациони период у 2017. години, за играче свих 
степена такмичења траје од 23. јануара 2017. до 17. фебруара 
2017 године закључно, придржавајући се при томе одредаба Пра-
вилника 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,  25/2014, ванредни број 3/2015 
и ванредни број 12/2016).

1.  На основу чл. 26. Правилника о регистрацији, статусу и транс-
феру играча ФСС, зимски регистрациони период могу користити:

• Играчи којима уговори истичу првог дана зимског регис-
трационог периода 2017. године. 

• Играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, 
брисовницом, пасошем играча или потврдом да играч није прере-
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гистрован, без обзира да ли су користили летњи регистрациони пе-
риод 2016. године;

• 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 2016. године), са 
исписницом, потврдом о брисању и фудбалским пасошем, или  
захтевима за исписницу и потврдом о брисању;

• Играчи аматери свих степена такмичења, приликом одласка у 
инострани клуб, који су у клубу провели најмање 6 (шест) месеци, 
у овом случају ако су у клубу били најмање од летњег регистра-
ционог периода 2016. године, са исписницом, потврдом о бри-
сању и фудбалским пасошем, или захтевима за исписницу и 
потврдом о брисању.

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

• О прописаном и дозвољеном броју уступљених и двојно регис-
трованих играча евиденцију воде и за њу одговарају клубови који 
дају и примају исте играче, као и надлежни ОФС који врше регистра-
ције;

• Клубови могу своје играче, без обзира када су приступили 
том клубу, уступити другом клубу и двојно регистровати за дру-
ги клуб, уз обавезно придржавање чл. 34. до 37.а Правилника о 
регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС;
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2. Фудбалски савези надлежни за спровођење регистрација мо-
гу примати оригиналну документацију закључно са 17. фебруаром 
2017.године.

3. У току регистрационог периода савези могу одржавати и више 
седница, а материјале достављати после сваке седнице, не че-
кајући последњи дан регистрационог периода, све у циљу равно-
мерног објављивања материјала у „Фудбалу“.

 4. Материјали и један примерак записника са последње се-
днице из зимског регистрационог периода (17.02.2017. године) 
треба да се пошаљу препорученом поштом Комисији за статус 
и регистрацију играча ФСС ради верификације, најкасније до 
20.фебруара.2017.године (понедељак) или лично доставе у 
ФСС закључно са  20.02.2017. године (понедељак).

- ОФС су обавезни да седнице доставе електронском по-
штом на Е-мејл fudbalobjava@fss.rs до понедељка за наредни 
број, а са последње седнице најкасније до 20.02.2017. године.

5. За играче који прелазе у клубове Јелен Супер лиге, Прве 
лиге „Србија“, Прве лиге Футсал, Супер лиге за жене и Прве 
лиге за жене по наведеном распореду обавезно се доставља:

• Записник са седнице у једном примерку са оригиналном доку-
ментацијом:

• Професионални и стипендијски уговор о игрању искључиво на 
обрасцу ФСС закључен у прелазном року,
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• Доказ о уплати таксе према прописима ФСС;

• Спецификација трошкова за достављени материјал.

• 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;

• Записник о споразумном раскиду уговора.

 Ако је раскид регулисан кривицом клуба потребна је одлука на-
длежног органа и исписница, а ако је у питању и промена регистра-
ционог 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 за исписницу путем поште. Исти је поступак и за по-
тврду о брисању.

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 
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) 
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дана од дана пријема истих или да закључи споразум о начину 
исплате накнаде. 

  6. За играче који се уступају доставља се:

• Споразум о уступању (према одредбама чл. 34. до 37. Правил-
ника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС). Споразум о 
уступању искључиво на прописаном обрасцу ФСС (посебно 
обратити пажњу на обавезу из става 6. (шест), оверава ОФС из 
чијег клуба одлази играч а оверава и објављује надлежни савез 
клуба у који играч долази. 

  7. 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). Спо-
разум о двојној регистрацији искључиво на прописаном обрасцу 
ФСС оверава ОФС из чијег клуба одлази играч а оверава и обја-
вљује надлежни савез клуба у који играч долази.

  8. Споразуми о уступању и споразуми о двојној регистрацији 
који истичу првог дана летњег регистрационог периода 2017. године 
остају на снази до последње одигране утакмице у првенствима, од-
носно у продужецима првенства (баражу, купу), у којима наступају 
играчи који имају напред наведене споразуме.

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

• Писана сагласност Комисије за међународне послове ФСС,
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• Писана сагласност (сертификат) прибавља клуб за који се иг-
рач региструје и исти уз осталу документацију доставља надлежном 

регистрационом савезу, који целокупни материјал доставља Коми-

сији за статус и регистрацију играча ФСС ради верификације доку-

ментације.

• Све остало што је предвиђено одредбама Правилника о реги-
срацији, статусу и трансферу играча ФСС.

10. За играче који прелазе у клубове српских лига и нижег степе-

на такмичења, ЖФК и КМФ, испод Прве лиге, који не подлежу вери-

фикацији,  доставља се:

•  Записник са седнице у једном примерку.

• Стипендијски уговор о игрању закључен у прелазном року 

(српске лиге).

•  Доказ о уплати таксе према прописима ФСС.

•  Спецификација трошкова за достављени материјал.

11. Документацију за верификацију достављају регистрациони 

савези са оригиналном документацијом (не факсирану). 

- За иправност регистрације и усклађеност са прописима ФСС 

искључиву одговорност пред органима ФСС и Региона имају клубо-

ви који дају и примају играче, као и надлежни ОФС који врше регис-

трације.



БРОЈ  3 СТРАНА 17ФУДБАЛ, 18.01.2017.

12. 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“.

13. Оригинална исписница на прописаном обрасцу ФСС не-
ма временског ограничења уз услов да играч обавезно даје изјаву 
да исту није користио у претходном регистрационом периоду.

• У исписници се обавезно исписују датум, деловодни број, пот-
пис овлашћеног лица и сви подаци само по питањима која се траже 
у формулару исписнице.

• 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 
искључиво од стране регистрационог савеза из којег играч од-
лази, са тачним подацима из чл. 16. Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФСС (Службени лист „Фудбал“, 
ванредни бр. 3. од 20.06.2011). 
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• Уговори закључени између клуба и играча морају бити искљу-
чиво 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“ са роком истека до 
почетка зимског - летњег регистрационог периода у години у којој 
уговор истиче, односно до 31.01. текуће године за зимски регистра-
циони период, а 30.06. текуће године за летњи регистрациони пери-
од.  

• Професионални и стипендијски уговори морају бити послати на 
верификацију и објаву најкасније 15(петнаест) дана од дана потписа 
и закључења уговора између играча и клуба.

• Споразум о уступању и двојној регистрацији искључиво на про-
писаном обрасцу ФСС може бити раскинут и ван регистрационог 
периода (чл. 36. став 4. Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС). Раскид споразума објављује регистра-
циони савез који је објавио споразум о закљученом споразуму, 
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 „терито-
ријалним“ савезом подразумева се „регионални“ савез.

Надлежни регистрациони савез обавезан је да оргиналну 
документацију за регистрацију сваког играча по чл. 47. Правил-
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ника о регистрацији, статусу и трансферу играча дистави Коми-
сији за статус и регистрацију играча ФСС.   

• Играчи клубова свих степена такмичења, рођени 1999. године 
и млађи, могу се регистровати са оригиналном документацијом (ис-
писница, потврда о брисању и фудбалски пасош) за нови клуб до 
15.03.2017. године, са правом наступа даном објаве у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

• Обавештавамо клубове да се под Фудбалским клубом сматра 
клуб чија се сениорска селекција или најмање две селекције млађих 
категорија, од којих једна мора бити омладинска, такмичи у редов-
ном такмичењу у оквиру надлежног Фудбалског савеза.

• Уколико клуб не испињава услове из предходног става, привре-
мено губи Статутарна права, до поновног испуњења тражених усло-
ва.

• Сви клубови и ОФС надлежни за регистрацију играча дужни су 
да верификоване материјале од стране Комисије архивирају и чу-
вају по oдредбама Закона Републике Србије.

• Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном 
листу ФСС   „Фудбал“ и примењиваће се од 23. јануара 2017. године.

ПРЕДСЕДНИК,

Горан Драча, ср.
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ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ ___________________________ 
Улица _________________________________________ 
Место _________________________________________ 
 
 
 
Предмет:                               ЗАХТЕВ ЗА ИСПИСНИЦУ 

 
 

Молим ФК ______________________________ из ___________________________ 
да ми изда исписницу, јер желим да променим клуб, пошто су се стекли услови да 

исту добијем на основу: 

– истека уговора који сам имао закључен са клубом, 

– раскид уговора на штету клуба (или играча). 
 

 

Подаци о играчу: 

1. Презиме, име оца (мајке) и име _____________________________________ 

2. Матични број  ____________________________________________________ 

3. Дан, месец, година и место рођења __________________________________ 

4. Из ког клуба је играч дошао у претходни клуб  _________________________ 

5. Датум регистрације за клуб из ког долазим __________________________ 

6. Статус у досадашњем клубу: 
аматер                             стипендиста                     професионалац 

(заокружити један одговор) 
 

7. Са клубом сам имао закључен уговор: 

професионални закључен дана _______________ истекао ______________ 

стипендијски  закључен  дана  ________________ истекао ______________ 

 
У _________________________       __________________________________ 
                                                                                            Потпис играча 
 
Дана ______________________                __________________________________ 
                                                                                                 Адреса 
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                           И С П И С Н И Ц А 

 

 
ФК:  _____________________________________ 
 
Број:  ______________________ 

 
 

 
__________________________________                       ________________________        
               (презиме, очево име и име играча)      (јединствени матични број)  
 
__________________________________                      _________________________ 
                      (датум и место рођења)                                           (датум последње регистрације)

   
__________________________________                      _________________________ 
                   (досадашњи статус играча)                                               (датум престанка уговора) 
 
 
Подаци у вези јавних опомена играча: 
 
првенство___________________________  куп________________________________ 
  
 
Подаци у вези казни и суспензија од стране фудбалских органа: 
 
_____________________________________________________________________________ 
  
 
Подаци у вези накнаде трошкова уложених у развој играча: 
 
 
а) Клуб захтева накнаду:       да  не 
 
б) Накнада је уплаћена клубу:      да  не 
 
ц) Начињен је споразум о накнади са клубом у који долази:  да  не 
 
 
Да ли је клуб из кога играч одлази матични клуб у ком је играч први пут регистрован и у 
 

њему провео најмање 12 (дванест) месеци     да  не
     
 
 
 
_________________________   _________________________________ 

         
       (датум издавања)                                           за ФК _____________________________ 
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Предмет: Захтев за издавање  потврде о брисању

Фудбалски савез _________________________
                                              (округ, општина, град)

_________________________

_________________________

На основу чл. 11, 21. и 22. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча 
ФСС, молим да ми издате потврду о брисању из регистра, јер желим да променим територију 
савеза.

О себи дајем податке и то:

1. Презиме, очево име и име _____________________________________________
2. Дан, месец година и место рођења _______________________________________
3. Члан сам ФК ___________________ од ________________ до ________________
4. Играч сам аматер, стипендиста, професионалац.
5. Са клубом имам закључен уговор о _______________ односно _______________, 

који је истекао __________________, истиче ___________________, раскинут 
споразумно, кривицом клуба, кривицом играча.

6. Имам опомене _______, односно кажњен сам _____________________________.

Фудбалском клубу ______________________________ поднео сам писмени захтев за 
исписницу, коју ми је издао, односно није издао.

Молим да ми се потврда о брисању достави на адресу___________________________.

Прилог:

- исписница,
- копија писаног захтева за исписницу,
- копија уговора,
- копија записника о споразумном раскиду уговора
- копија одлуке о раскиду уговора кривицом клуба,
- копија одлуке о раскиду уговора кривицом играча,
- копија препоруке о подношењу писаног захтева за исписницу,
- копија доказа о уплати таксе за потврду о брисању.

Напомена: Важеће потврдити - Непотребно прецртати
Подносилац захтева

_______________________
______________ 20___. године

у __________________________ _______________________
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Фудбалски савез  ____________________________ 
 
                                   _____________________20_____ 
 
                 Број:   ____________________________ 

 
 
 
ПОТВРДА О БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ИГРАЧА 

 

  
Комисија за регистрацију играча Фудбалског савеза _________________________, 
на основу чл. 17. i 18. Правилника о регистрацији фудбалског савеза Србије 
брисао је из евиденције регистрованих играча овог савеза: 

 
____________________________________                    ________________________        
               (презиме, средње слово и име играча)      (јединствени матични број)  

 
 

досадашњег члана фудбалског клуба: _____________________________________ 
 
из ___________________________. 
 
 
Брисање је извршено: 
 
На захтев играча, уз приложену исписницу (или доказ да је исту писмено тражио 
од досадашњег клуба). 
 
Његовој регистрацији за нови клуб нема сметњи од стране овог Савеза. 
 
Ова потврда важи само за подручје Фудбалског савеза Србије 
 
 
ПРИМЕДБА: _________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

         
 
 

 
ДОСТАВЉЕНО: 
 
1. Играчу: ________________________ За ФС _________________________ 

 
 

2. ФК: ___________________________ _______________________________ 
 
 

3. Архиви ФС: ____________________ 
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 На основу одредаба чл. 37а Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, 
ФК __________________ из __________________, ФК __________________ из ________________ 
и играч _____________________ закључили су 
 
 

С П О Р А З У М 
о двојној регистрацији 

 
 
 1. Фудбалски клуб ____________________ из __________________ даје на двојну 
регистрацију свог играча ________________________ Фудбалском клубу 
________________________ из ___________________. 
 
 2. Играч ____________________ рођен ___________________ дат је на двојну регистрацију 
на време од ________ 20___ до _____ 20___ год, односно до почетка летњег – зимског прелазног 
рока 20___ године. 
 Играч није старији од 21 године на дан 01. јула текуће године. 
 
 3. Споразум се може раскинути и пре истека рока из тач. 2. и његове одредбе престају да 
важе објавом раскида споразума у Службеном гласнику ФСС »Фудбал«. 
 
 4. Клуб који даје играча на двојну регистрацију нема право на материјалну накнаду од 
клуба коме га је дао. 
 
 5. Регистрација играча који је дат на двојну регистрацију обавезно се објављује као двојна 
по чл. 30/9а Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС. 
 
 6. Споразум је израђен у 6 (шест) истоветних примерака и по један доставља: клубовима, 
играчу, надлежним савезима у којима је закључен, односно савезу у коме је играч регистрован по 
споразуму о двојној регистрацији играча и који објављује привремену регистрацију и надлежној 
асоцијацији клубова. 
 
 За ФК __________________               Играч,   За ФК _________________ 
            (даје)          (добија) 
 
 ________________________ __________________       ________________________ 
 

Да је споразум закључен и регистрован, а да су својеручно потписали и оверили 
овлашћени представници ФК _____________________ из _____________________, ФК 
______________________ из __________________ и играч ______________________. 

 
 
Верификован у ФСС       Оверава 

 
__________________ 20__             За ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
 
__________________________      МП  ______________________________ 
                  (потпис)         (потпис) 
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 На основу одредби чл. 11. и 34. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча 
ФСС, ФК __________________ из __________________, ФК __________________ из 
________________ и играч _____________________ закључили су ________________ 
       (дан, месец и година) 
 

 
СПОРАЗУМ 

о уступању играча 
 

 
 1. Фудбалски клуб ____________________ из __________________ уступа свога играча 
____________________ Фудбалском клубу ____________________ из ___________________. 
 
 2. Играч ____________________  је уступљен на време од ________ 20___ до _____ 20__ 
год, односно до почетка летњег – зимског прелазног рока 20___године. 
 
 3. Споразум важи до рока на који је закључен и може се раскинути пре истека рока из тач. 
2, а његове одредбе престају да важе објавом раскида споразума у Службеном гласнику ФСС 
"Фудбал". 
 
 4. Фудбалски клуб који уступа играча нема право на материјалну накнаду од клуба коме 
га је уступио. За свако уступање играча важе иста правила која важе и за трансфер играча, 
укључујући одредбе о накнади трошкова уложених за обуку и развој играча, компензације за 
тренинг и принцип солидарности. 
 
 5. Уступљен играч постаје привремени члан клуба коме је уступљен и његова 
регистрација обавезно се објављује као привремена по чл. 30/9. Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФСС. 
 
 6. Клубови могу посебним споразумом - анексом везаним за споразум о уступању посебно 
утврдити право клуба који прима играча по основу уступања на накнаду трошкова уложених за 
обуку и развој играча, компензације за тренинг и принцип солидарности, као и све остале 
уговорене обавезе (финансијске, осигурање и сл.), уз обавезну сагласност и потпис играча. 
 
 7. Споразум је израђен у 6 (шест) истоветних примерака и по један доставља: клубовима, 
играчу, надлежним савезима у којима је закључен, односно савезу у коме је играч регистрован по 
споразуму о уступању играча и који објављује привремену регистрацију и надлежној асоцијацији 
клубова. 
 
 За ФК __________________               Играч,   За ФК _________________ 
            (уступа)          (прима) 
 

 ________________________ __________________       ________________________ 
 

Да је предњи споразум закључен и регистрован, а да су својеручно потписали овлашћени 
представници ФК _____________________ из _____________________, ФК 
______________________ из __________________ и играч ______________________. 

 
Верификован у ФСС       Оверава 

 
__________________ 20__             За ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
 
__________________________      МП  ______________________________ 
                  (потпис)         (потпис) 
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12.12.201312.12.201312.12.2013FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE Date submitted
FOOTBALL ASSOCIATION OF SERBIA             (Datum dostave:)

PLAYER  PASSPORT
Player Name (Ime igrača):

Date of Birth (Datum rođenja):

Nationality(ies) (Državljanstvo/a):

This is to provide all the relevant data of                                                                                               regarding his career from (beginning of the season of his 12th birthday)

(Ovim dajemo sve relevantne podatke za): (Ime i prezime igrača) (o njegovoj karijeri od) (početka sezone njegovog 12. rođendana)

until  when he was transferred to

(do) (kada je transferisan u)

Year
(Godina)

Season
(Sezona)

Player Status
(Status Igrača)

Amateur or Proffesional

Basis: Loan or Permanent
(Osnov: pozajmica ili trajno) Period Name of Club

(Ime kluba)
National Assocaiation

(Nacionalni savez)

 

I ______________________________, ______________________________ of the FA of SERBIA having made all such endeavours to provide as complete
           Ja [Name of signatory], (Ime i prezime)        [official position], (zvanična funkcija)                                 (pošto  sam  učinio  sve  da  dam  što potpunije podatke)

and accurate a record of the above-named player's registration history since the season of his 12th birthday as was reasonably possible , declare on behalf
(o istoriji registracija gore imenovanog igrača od sezone njegovog 12-tog rođendana koliko  god  je  to  razumno  bilo  moguće, izjavljujem)
of the FA of SERBIA that the details provided in this document are, to the best of my knowledge, correct, reliable and accurate.
(u ime                             da su svi detalji dati u ovom dokumentu tačni, pouzdani i precizni koliko god mi je poznato.)

Signed: (Potpis)

_____________________________________
          Print name of signatory (Ime potpisnika štampanim slovima)

Date of signature: (Datum potpisa)
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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



БРОЈ  3 СТРАНА 45ФУДБАЛ, 18.01.2017.

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 
Komisija za međunarodne poslove FSS 
 
 
 
 

Predmet: Zahtev za sertifikat za igranje fudbala u Srbiji 
 
 

 
Molimo Vas da nam obezbedite sertifikat za igrača:________________________________ 
 
 
Navedeni igrač je bio član FC __________________________ iz ____________________ 
 

      (klub)                                        (grad) 
FS ________________________. 
  (INO-savez) 
 
 
Igrač je rođen ___________________________. 
   (mesto i datum)                                                                                            
 
 
Molimo Vas da nam sertifikat dostavite na adresu: FK ____________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
ili fax _____________________. 
 
 
 
 
 Potpis igrača:      Za FK  ___________________ 
 
_______________________                                           _____________________________ 
 
Mesto: _________________  
 
Datum: _________________ 
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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

САВЕЗ БЕОГРАДА 
БЕОГРАД

(Седница одржана 10.01.2017.)

Раскид уговора

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА‘‘ (Бео-
град) и играчи Hugo Felipe Da 
Costa Oliveira и Аврамовски 
Даниел, раскинули су уговоре 
о професионалном игрању, 
споразумно.

„ВОЖДОВАЦ‘‘ (Београд) и 
играчи Јовановић Бранислав, 
Радовић Славиша и Бољевић 
Дејан, раскинули су уговоре о 
професионаном игрању, спо-
разумно.

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА‘‘ (Бео-
град): Недић А. Борис чл. 30/1.

Цекић Т. Огњен „Петрика‘‘ 
(Нови Сад), Борак Н. Андреј 
„Рад‘‘ (Београд), Кнежевић У. 
Александар „Алтина‘‘ (Земун) 
и Мијатовић С. Јован „Парти-
зан‘‘ (Београд) чл. 30/12.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј Е
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„ЛОКОМОТИВА‘‘ (Желе-

зник): Ковачевић Г. Саша 

„Сремчица‘‘ (Сремчица), Субо-

тић М. Лука „ФСФВ‘‘ (Београд) 

и Ранковић Р. Матија „Миле-

нијум‘‘ (Београд) чл. 30/12.

„ЗМАЈ 1953‘‘ (Земун): Ман-

дић Н. Александар „Земун‘‘ 

(Земун) чл. 30/3.

„АЛТИНА‘‘ (Земун): Крзна-

рић И. Јакша, Ристић А. Давид, 

Лазовић Б. Стефан, Пухар В. 

Матеја, Живковић Б. Андрија, 

Сарић З. Никита, Лачанин Б. 

Лука, Рашовић В. Страхиња, 

Милешевић Д. Алекса, Ђокић 

Н. Дамјан, Недељковић Н. Ва-

силије, Видић С. Урош, Грубе-

лић С. Матеја, Виријевић М. 

Павле, Поповић В. Павле, Чу-

лина Ж. Давид, Ковачевић Б. 

Стефан и Ћосић Р. Стефа чл. 

30/1.

Регистрација уговора

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА‘‘ (Бео-

град) и играчи Купусовић Ње-

гош, Ајдиновић Един, Савић 

Никола, Бурмаз Борисав, Ко-

вач Вукашин, Великић Лука, 

Стојановић Матеја, Крстовић 

Лука, Дедијер Марко, Сантрач 

Стефан, Којић Марко, Томић 

Милан, Савић Страхиња и Са-

вић Милан, закључили су сти-

пендијске уговоре о игрању до 

26.12.2019. године.

Брисање из регистра

Бришу се: Подунавац Ми-
лош „Дорћол‘‘ (Београд), Не-
шић Игор „Срем‘‘ (Јаково), Јо-
вановић Бранислав „Вождо-
вац‘‘ (Београд), Петровић Бра-
тислав ЧУКАРИЧКИ ДОО (Бео-
град), Мутаповић Бобан и 
Марјановић Вука „ИМ Ракови-
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ца‘‘ (Раковица) и Da Costa 

Oliveira Hugo, Edson Jose Da 

Silva и Аврамовски Данел, јер 

прелазе на територију другог 

савеза.

(Седница одржана 12.01.2017.)

Раскид уговора

„ЗЕМУН‘‘ (Земун) и играч 

Ивеља Ђорђе, раскинули су 

уговор о професионалном иг-

рању, споразумно.

Брисање из регистра

Бришу се: Новоселац Сла-

вен КМФ „Еуромотус‘‘ (Бео-

град), Арчаба Томислав „ОФК 

Београд‘‘ (Београд) и Ивеља 

Ђорђе „Земун‘‘ (Земун), јер 

прелазе на територију другог 

савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

(Седница одржана 11.01.2017.)

Раскид уговора

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Мила-

новац) и играч Узелац Д. Дејан 

раскинули су уговор о профе-

сионалном игрању , споразум-

но.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ИВАЊИЦА

(Седница одржана 13.01.2017.)

Раскид уговора

“ЈАВОР-МАТИС” (Ивањи-

ца) и играч Ђокић Н. Јован, 

Вујовић С. Никола и Спремо Р. 

Милан  раскинули су уговор о 

професионалном игрању, спо-

разумно.
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Брисање из регистра

Бришу се: Ђокић Н. Јован, 

Вујовић С. Никола и Спремо Р. 

Милан “ЈАВОР-МАТИС” 

(Ивањица) јер прелази на дру-

гу територију.

САВЕЗ ОПШТИНА  
НОВИ ПАЗАР-РАШКА-

ТУТИН

(Седница одржана 05.01.2017.)

ФК „СПОРТ КЛУБ 99“ (Нови 
Пазар): Гегић Е. Имран, Гегић 
Е. Илхан, Маљановић М. Ифет, 
чл. 30/1

Брисање из регистра 

Бришу се Хаџибилић  Е. Се-
мин „Јошаница“ (Нови Пазар), 
Леповић  Б. Милош “Нови Па-
зар“ (Нови Пазар),  јер мењају 
територију савеза.

Раскид уговора

FK  „НОВИ ПАЗАР“ (Нови 
Пазар) и играч Леповић Б. Ми-
лош, раскинули су професио-
нални уговор о игрању фудба-
ла бр. 271 од 05.07.2016.године 
споразумно.

(Седница одржана 16.01.2017.)

„ПАЗАР ЈУНИОРС“ (Нови 
Пазар): Жупић И. Анес чл. 30/1.

АФ „ДРАГОЛОВЧАНИН“ 
(Нови Пазар): Ступљанин С. 
Рејхан, Баждар М. Јусо, Макић 
Б. Енес, Хусовић С. Ријад, Ни-
цевић Ф. Емил, Куртагић С. 
Самед, Мусић Ћ. Дарис, Џан-
ковић М. Армин, Арифовић Ф. 
Асад, Коца Н. Алем чл. 30/1.

Брисање из регистра 

Брише се Траванчић А. 
Анид „Нови Пазар“ (Нови Па-
зар), јер мења територију са-
веза.
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ГРАДСКИ САВЕЗ 
ПОЖАРЕВАЦ

(Седница одржана 16.01.2017.)

ОПК “РУДАР 2001“ (Косто-
лац): Благојевић М. Јован, Глу-
шац М. Лука, Ибраимовци А. 
Дејан и Бајовић П. Стефан чл. 
30/1. 

“БОРАЦ“ (Кленовник): 
Станковић Н. Давид и Марко-
вић Д. Петар чл. 30/1. 

“РУДАР КОСТОЛАЦ 2008“ 
(Костолац): Спасић Д. Младен, 
Јовановић В. Павле, Редић М. 
Стефан, Јовановић И. Богдан, 
Морина С. Леон, Ранисављев 
С. Марко, Стојиљковић И. Ла-
зар, Павловић Б. Борис, Нико-
лић В. Жељко, Митић Д. Јован 
и Милошевић С. Никола чл. 
30/1. 

Дамњановић М. Милош 
„Борац“ (Кленовник) чл. 30/3. 

Исправка :

У Фудбалу бр.51 од 
21.12.2016. стоји 

„РУДАР 2001“ (Костолац) : 
Баљић В. Ђорђе чл. 30/1, 

а треба да стоји 

„РУДАР 2001“ (Костолац) : 
Баљак В. Ђорђе чл. 30/1.

Брисање из регистра 

Бришу се: Перић Р. Светла-
на ЖФК “Пожареавац“ (Пожа-
ревац) и Динић Г. Никола КМФ 
“Пожаревац“ (Пожаревац) ер 
прелази на другу територију.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПРИБОЈ

(Седница  одржана 12.12.2016.)

Брисање из регистра
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Бришу се: Милошевић Д. 
Немања , Милошевић Д. Сте-
фан „Слога“ (Сјеница) јер пре-
лазе на територију другог са-
веза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
СУРДУЛИЦА

(Седница одржана 16.01.2017.)

Раскид уговора

„РАДНИК‘‘ (Сурдулица) и 
Игор Т. Мишан раскинули су 
професионални уговор о иг-
рању, споразумно.

Брисање из регистра

Брише се играч Игор Т. Ми-
шан јер прелази на територију 
другог савеза.
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