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На основу чл. 62. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист 

ФСС „Фудбал“ ванредни број 18/2017) и oдлуке Одбора за хитна питања 

ФСС од 01.03.2017. године, Комисија за регистрацију и статус играча ФСС, 

усвојила је 

У П У Т С Т В О

О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЗИМСКОМ 
РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2018. ГОДИНИ

Зимски регистрациони период у 2018. години, за играче свих степена 

такмичења траје од 15.01.2018. до 11.02.2018. године закључно, придр-

жавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча Фудбалског савеза Србије (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, 

ванредни број 3 oд 16.06.2017. године).

1. На основу чл. 26-32. Правилника о регистрацији, статусу и трансфе-

ру играча ФСС, зимски регистрациони период могу користити:

- играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, бри-

совницом и осталим документима, без обзира да ли су користили летњи 

регистрациони период 2017. године;

- играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу провели 

најмање једну годину (у овом случају ако су у клубу били најмање од 
зимског регистрационог периода 2017. године), уз захтев за исписни-
цу и потврду о брисању;
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- играчи аматери свих степена такмичења, приликом одласка у ино-

страни клуб, који су у клубу провели најмање шест (6) месеци, у овом 

случају ако су у клубу били најмање од летњег регистрезионог периода 

2017 године, са исписницом, потврдом о брисању и фудбалским пасошем, 

или захтевима за исписницу и потврдом о брисању.

- играчи који се уступају и играчи који долазе или се враћају из ино-

странства;

- о прописаном и дозвољеном броју уступљених играча евиденцију 

воде и за њу одговарају клубови који дају и примају исте играче, као и на-

длежни 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 2018. године.

2. Фудбалски савези надлежни за спровођење регистрација могу при-

мати оригиналну документацију закључно са 11. фебруаром 2018. године.

3. У току регистрационог периода савези могу одржавати и више сед-

ница, а материјале достављати после сваке седнице, не чекајући по-

следњи дан регистрационог периода, све у циљу равномерног објављи-

вања материјала у „Фудбалу“.

4.Материјали и један примерак записника са последње седнице 
из зимског регистрационог периода (11.02.2018. године) треба да се 
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пошаљу препорученом поштом најкасније у понедељак 12.02.2018. 
године или лично доставе у ФСС закључно са уторком 13.02.2018. 
године.

ОФС/ГФС су обавезни да седнице доставе и електронском по-
штом на E-мail fudbalobjava@fss.rs до понедељка за сваки наредни 
број, а са последње седнице из регистрационог периода најкасније 
до 12.02.2018 г. (понедељак). Седнице се искључиво достављају  у 
Wordu.

5. За играче који прелазе у клубове Супер лиге, Прве лиге „Србија“, 
Прве и Друге 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 документа-

цијом;

- професионални и стипендијски уговор о игрању искључиво на 
обрасцу ФСС, закључен у прелазном року, претходно оверен у скла-
ду са законом РС.

- Тачна спецификација трошкова за достављени материјал и доказ о 

уплати таксе према прописима ФСС.

- исписница од досадашњег клуба на обрасцу предвиђеном од стране 

ФСС (образац је дат уз ово Упутство) или захтев за исписницу, на обрасцу 

који је такође саставни део овог Упутства, уз потврду поште да је исписни-

цу затражио у прелазном року. Исто важи и за потврду о брисању;

-  записник о споразумном раскиду уговора.
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- ако је раскид регулисан кривицом клуба потребна је одлука надлеж-

ног органа и исписница, а ако је у питању и промена регистрационог саве-

за 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, ста-

тусу и трансферу ФСС.

6. За играче који се уступају доставља се :

- 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 уступању 
није ограничено.

7. За играче који прелазе у клубове српских лига и нижег степена 

такмичења, ЖФК испод Прве лиге и КМФ испод Друге лиге ,који не подле-

жу верификацији, доставља се:

- записник са седнице у једном примерку,

- стипендијски уговор о игрању (Српске лиге) закључен у прелазном 

року, претходно оверен у складу са Законом РС,

- анекс уговора, претходно оверен у складу са Законом РС,

- тачна спецификација трошкова за достављени материјал и доказ о 

уплати таксе према прописима ФСС.
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8. За играче који долазе или се враћају из иностранства доставља се:

- писана сагласност Комисије за међународне послове ФСС,

- писану сагласност (сертификат) прибавља клуб за који се играч ре-

гиструје и исту уз осталу документацију доставља надлежном регистра-

ционом савезу, који целокупни материјал доставља Комисији за регистра-

цију и статус играча ФСС за објаву у Сл. лист ФСС „Фудбал“,

- без писане сагласности (сертификата) не може бити обављена ни 

једна регистрација,

- такође не може бити објављена регистрација играча ни по истеку 

рока од 15,  односно 30 дана када ИНО савез није одговорио по захтеву за 

сертификат, док се не добије писана сагласност Међународног одељења 

ФСС,

- све остало што је предвиђено одредбама Правилника о регистрацији 

статусу и трансферу играча ФСС.

9. Документацију за објаву у „Фудбалу“ достављају регистрациони са-

вези са оригиналном документацијом (не факсирану). Представници клу-

бова не могу достављати регистрациони материјал.

- За исправност регистрација ,документације и усклађености са пропи-

сима ФСС искључиву одговорност пред органима ФСС и Региона имају 

клубови који дају и примају играче, као и надлежни ОФС/ГФС који врше 

регистрације.

10. Oбавештавамо клубове да обрате пажњу на члан 10. Правил-
ника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС где стоји да  
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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 истоврермено могу бити регистровани и играти за футсал клуб.

11.Оригинална исписница нема временског ограничења уз услов да 

играч обавезно даје изјаву да исту није користио у претходном регистра-

ционом периоду.

- у исписници се исписују подаци само по питањима која се траже у 

формулару исписнице.

- евиденција опомена и црвених картона у формулару исписнице упи-

сује се, али је обавезна провера  и одговорност клуба који региструје игра-

ча код надлежног органа.

12. Брисање из евиденције регистрованих играча (потврда о бри-

сању) обавезно се објављује у „Фудбалу“, али њено необјављивање не 

задржава право регистрације играча.

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

- уговори закључени између клуба и играча морају бити искључиво на 

обрасцима прописаним од стране ФСС, без мењања и додавања текста, 

потписани како предвиђа чл. 55-60. Правилника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС (потписани обавезно на свакој страници од 
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стране играча и овлашћеног представника клуба) и исти се објављују 

у „Фудбалу“. 

- уговори се по правилу закључују у регистрационом периоду, а ван 

регистрационог периода између играча и клуба у коме је играч тренутно 

регистрован и под условима предвиђеним чланом 28. Правилника о регис-

трацији, статусу и трансферу играча ФСС,

- Играчи клубова свих степена такмичења, рођени 2000. године и 

млађи, могу се регистровати са оригиналном документацијом (исписница, 

потврда о брисању и фудбалски пасош) за нови клуб до 15.03.2018. годи-

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

Сви клубови и ОФС/ГФС, надлежни за регистрацију играча, дужни су 

да верификоване материјале и сву документацију враћену од стране Ко-

мисије архивирају и чувају по одредбама Закона РС.

Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном листу 

ФСС „Фудбал“ а примењиваће се од 15.01.2018. 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 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. 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. 
 
 4. 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. 
 
 5. 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. 
 
 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 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 САВЕЗ СРБИЈЕ 
Комисија за међународне послове ФСС 
фаx: 011 32 33 433 
 
 
 
 

Предмет: Захтев за сертификат за играње фудбала у Србији 
 
 

 
Молимо Вас да нам обезбедите сертификат за 
играча:________________________________ 
 
 
Наведени играч је био члан ФЦ __________________________ из 
____________________ 
 

      (клуб)                                        (град) 
ФС ________________________. 
  (ИНО-савез) 
 
 
Играч је рођен ___________________________. 
   (место и датум)                                                                                            
 
 
Молимо Вас да нам сертификат доставите на адресу: ФК 
____________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
или фаx _____________________. 
 

1. Играч сагласан са захтевом клуба. 
 
2. Захтев за сертификат мора обавезно да стигне у међународно одељење ФСС до 
2400 последњег дана зимског-летњег регистрационог периода текуће године. 

 
 
 
 
 Потпис играча:      За ФК  
___________________ 
 
_______________________                                           _____________________________ 
 
Место: _________________  
 
Датум: _________________ 
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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

САВЕЗ БЕОГРАДА 
БЕОГРАД

(Седница одржана 09.01.2018.)

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд): 

Илић Г. Вељко „Обреновац 1905“ 

(Обреновац) чл. 30/12.

„СРЕМ“ (Јаково): Козић Б. Не-

мања „Земун“ (Земун) и Смиљко-

вић Н. Немања „Змај 1953“ (Зе-

мун), чл. 30/12.

„ВИКТОРИЈА СТАР“ (Бео-

град): Јанковић М. Лука и Жива-

диновић З. Алекса чл. 30/1.

Раскид уговора

„ЧУКАРИЧКИ ДОО“ (Београд) 

и играч Црномарковић Ђорђе, 

раскинули су уговор о професио-

налном игрању, споразумно.

„СИНЂЕЛИЋ“ (Београд) и иг-

рач Тошић Немања, раскинули су 

стипендијски уговор о игрању, 

споразумно.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј Е
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Брисање из регистра

Бришу се Броћета Алекса 

„ОФК Београд“ (Београд) и Ста-

нић Вељко „БСК“ (Борча), јер пре-

лазе на територију другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
БУЈАНОВАЦ

(Седница одржана 11.01.2018.)

„ТЕРНОЦИ“ (Велики Трно-

вац): Фазлију Е. Аријан и Велији 

Ф. Изет чл. 30/1.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ВЛАДИМИРЦИ

(Седнице одржане 16.01.2018.)

„ДОБРАВА“ (Вукошић): Стан-

ковић Д. Бранислав „Војвда С.С. 

“(Шабац), Мијаиловић Р. Алексан-

дар „Метлић“ (Метлић), Стефано-

вић Р. Милан, Стефановић Р. 

Марко „Торпедо“ (Лојанице) чл. 

30/2.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

(Седница одржана 16.01.2018.)

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Милано-

вац) и играч Okeuhie Eze Vincent 

раскинули су уговор о професио-

налном игрању, споразумно.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ИВАЊИЦА

(Седница одржана 15.01.2018.)

“ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањица): 

Марковић Ж. Иван „Младост“ (Лу-

чани) чл. 30/2.

Регистрација уговора

ФК “ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањи-

ца) и играч Марковић Ж. Иван 

закључили су уговор о професио-

налном игрању до зимског регис-

тарационог периода 2020. Годи-

не, и играч Каришик  В. Милош 

закључили су уговор о професио-



БРОЈ  3 СТРАНА 31ФУДБАЛ, 17.01.2018.

налном игрању до летњег регис-

тарационог периода 2018. године. 

Раскид уговора

ФК “ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањи-

ца) и играч Киковић В. Данко рас-

кинули су уговор о професионал-

ном игрању, споразумно.

Брисање из регистра

Бришe се Киковић В. Данко 

ФК “ЈАВОР- МАТИС“ (Ивањица) 

јер прелази на другу територију.

(Седница одржана 16.01.2018.)

“ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањица): 

Мркаић Н. Момчило „Зрињски“ 

(Босна и Херцеговина) чл. 30/10.

Ђерић З. Бобан „Витез“ (Бос-

на и Херцеговина) чл. 30/10.

Шћекић М. Немања „Монтана“ 

(Бугарска) чл. 30/10.

Регистрација уговора

ФК “ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањи-

ца) и играч Мркаић Н. Момчило 

закључили су уговор о професио-

налном игрању до летњег регис-

тарационог периода 2020. године, 

и играч Ђерић З. Бобан закључи-

ли су уговор о професионалном, 

игрању до зимског регистарацио-

ног периода 2021. Године, и играч 

Шћекић М. Немања закључили су 

уговор о професионалном игрању 

до летњег   регистарационог пе-

риода 2020. године.

САВЕЗ ГРАДА 
КРАГУЈЕВЦА

(Седница одржана 12.01.2018.)

Брисање из регистра

Бришу се Стефановић С. 

Спасоје „Раднички 1923 д.о.о“ 

(Крагујевац), Суботић К.Милан 

„Багремар“ (Крагујевац), Пантић 

Г. Игор „Шумадија 1903“ (Крагује-

вац), јер прелазе на другу терито-

рију.
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ГРАДСКИ САВЕЗ 
ЛЕСКОВАЦ

(Седница одржана 11.01.2018.)

„СЛОГА“ (Лесковац): Коцић З. 

Павле чл. 30/1.

„ВУЧЈЕ“ (Вучје): Петковић Ч. 

Богдан чл. 30/1.

ЖГФК „ЛАВИЦЕ ДУБОЧИЦА“ 

(Лесковац): Есати И. Мерлинда 

чл. 30/1.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЛУЧАНИ

(Седница одржана 15.01.2018. )

Раскид уговора

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и играч 

Петрић В. Никола  раскинули су 

уговор о професионалном  иг-

рању  број 152/2017 од 14.08.2017. 

године, споразумно,

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и играч 

Gafurov E. Khusniddin раскинули 

су  уговор о професионалном  иг-

рању број 93/2017 од 19.06.2017. 

године, споразумно,

„МЛАДОСТ“ (Лучани) и играч 

Марковић Ж. Иван раскинули су  

уговор о професионалном  иг-

рању  број 103/2017 од 19.06.2017. 

године, споразумно,

Брисање из регистра

Бришу се Петрић В. Никола, 

Gafurov E. Khusniddin и Марковић 

Ж. Иван „Младост„ (Лучани), јер 

мењају територију савеза.

САВЕЗ ОПШТИНА НОВИ 
ПАЗАР-РАШКА-ТУТИН

(Седница одржана 14.01.2018.)

„НОВИ ПАЗАР 1928“ (Нови 

Пазар): Николић Р. Андрија, Нико-

лић Р. Његош чл. 30/1.

„ПАЗАР ЈУНИОРС“ (Нови Па-

зар): Куртановић Б. Ахмед, Хасић 

Х. Хасан чл. 30/1.
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Ницевић С. Имран „Дандy“ 

(Нови Пазар) чл. 30/12.

„АС“ (Нови Пазар): Личина А. 

Еркан чл. 30/1.

„НАТИОНАЛ“ (Нови Пазар): 

Хајровић И. Исмаил „Нови Пазар“ 

(Нови Пазар) чл. 30/12.

Исправка

У Сл. листу „Фудбал“ бр. 2 од 

10.01.2018.године, на страни бр. 

10:

Објављено је

„ПАЗАР ЈУНИОРС“ (Нови Па-

зар), Хусовић С. Ријад чл. 30/1. 

А треба да стоји

„ПАЗАР ЈУНИОРС“ (Нови Па-

зар), Хусовић С. Ријад „Аф Драго-

ловчанин“ (Нови Пазар) чл. 30/12.

(Седница одржана 15.01.2018.)

„АС“ (Нови Пазар): Машовић 

М. Рејхан, Јандрић М. Давуд чл. 

30/1.

„НАТИОНАЛ“ (Нови Пазар): 

Маврић З. Ерсан, Личина М. Са-

мед, Хасановић А. Емин, Зукор-

лић З. Енсар, Мециновић А. Са-

мед, Голош Н. Илхан  чл. 30/1.

Богућанин Ф. Демир „Пазар 

Јуниорс“ (Нови Пазар), Балија Е. 

Анес „Нови Пазар“ (Нови Пазар) 

чл. 30/2.

Брисање из регистра

Брише се Павловић С. Алек-

сандар „КМФ Нови Пазар“ (Нови 

Пазар), јер мења територију саве-

за.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
РЕКОВАЦ 

(Седница одржана 16.01.2018.)

„ЛЕВАЧ“ (Рековац): Михајло-

вић С.Урош и Лазаревић Д. Давид 

„Шумадинац“ (Драгово) чл. 30/2.

„ОФК ЗЕНИТ“ (Опарић): Јев-

тић Д. Никола „Полет“ (Секурич) 

чл. 30/2.



БРОЈ  3СТРАНА 34 ФУДБАЛ, 17.01.2018.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
СУРДУЛИЦА

(Седница одржана 16.01.2018.)

Брисање из регистра

Бришу се Подунавац Д. Ми-

лош, Реџеповић К. Едисон „Рад-

ник“ (Сурдулица), јер прелазе на 

територију другог савеза.

САВЕЗ ГРАДА  
ЧАЧКА

(Седница одржана 15.01.2018.)

Регистрација уговора

„БОРАЦ“ (Чачак) и играчи, 

Оташевић Владимир закључили 

су уговор о професионалном иг-

рању до 15.08.2018. године, Ва-

силић Јовица закључили су уго-

вор о професионалном игрању до 

22.08.2018. године, Кнежевић Фи-

лип и Костић Мирољуб закључи-

ли су угворе о професионалном 

игрању до 30.06.2018. године, 

Бајић Владимир закључили су 

уговор о професионалном игрању 

до 28.07.2018. године и Анекс уго-

воре, Чађеновић Јован закључи-

ли су уговор о професионалном 

игрању до 30.06.2019. године, Пе-

ришић Милош закључили су уго-

вор о професионалном игрању до 

03.07.2019. године и Анекс угово-

ре, Перић Немања и Секулић 

Урош закључили су уговоре о 

професионалном игрању до 

03.07.2020. године, Јањушевић 

Његош закључили су уговор о 

професиналном игрању до 

26.07.2020. године и Анекс угово-

ре, и Филиповић Вељко закључи-

ли су уговор о професионалном 

игрању до 23.08.2021. године. 

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ШАБАЦ

(Седницa одржана 15.01.2018.)

Раскид уговора

„МАЧВА“ (Шабац) и играч Јо-

вановић Ј. Јордан, раскинули су 

уговор о професионалном иг-

рању, споразумно.
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Брисање из регистра

Бришу се Протић С. Радош и 

Јовановић Ј. Јордан „Мачва“ (Ша-

бац),  јер прелазе на територију 

другог савеза.

(Седницa одржана 16.01.2018.)

Регистрација уговора

„МАЧВА“ (Шабац) и играчи 

Кнежевић Д. Бранислав и Дими-

трић Д. Урош, закључили су сти-

пендијске уговоре о игрању до 

31.07.2020. године.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ВОЈВОДИНЕ

САВЕЗ ГРАДА  
НОВИ САД

(Седница одржана 11.01.2018 )

Регистрација уговора

“ВОЈВОДИНА” (Нови Сад) и 

играч Илић Марко закључили уго-

вор о професионалном игрању до 

зимског регистрационог периода 

2020 године, а играч Веслиновић 

Ранко уговор о професионалном 

игрању до зимског регистрацио-

ног периода 2021. године.

“ВОЈВОДИНА” (Нови Сад ) и 

играч Радмиловић Алекса закљу-

чили уговор о стипендиском иг-

рању до зимског регистрационог 

периода 2020 године, а играчи 

Новевски Владан Влада и  Ђуро-

вић  Лука уговоре о стипенди-

рању до летњег регистрационог 

периода 2020. године.

Раскид уговора

“ВОЈВОДИНА” (Нови Сад) и 

играч Батар Бојан раскинули уго-

вор о професионалном игрању  

споразумно.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ШИД

(Седница одржана 10.01.2018.)

Брисање из регистра

Брише се Војновић З. Срђан 

„Обилић 1993“ (Кукујевци), јер 
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прелази на територију другог са-

веза.

Раскид споразума

„Војводина“ (Нови Сад), „Рад-

нички“ (Шид) и играч Богојевић З. 

Марко раскинули су споразум о 

уступању од 30.08.2017.године, 

споразумно.
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