БРОЈ 3
ISSN 1451-5733

ГОДИНА XIV

БЕОГРАД, 16.01.2019.

Р Е Г И С Т РА Ц И Ј Е

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

„NORTH

STAR“

(Београд):

Огњановић А. Игор, Јанковић Р.
Лазар, Лазаревић Р. Лука и Ђурић
Д. Никола „Комграп“ (Београд) чл.

САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД
(Седница одржана 25.12.2018.)

30/12.
Раскид уговора
„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд)

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд):

и играч Сантрач Стефан, раскину-

Пешовић Д. Стефан „Студентски

ли су стипендијски уговор о иг-

град“ (Нови Београд) лк. 30/12.

рању, споразумно.
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„ВОЖДОВАЦ“ (Београд) и иг-

играч Стојковић Филип, закључи-

рачи Златковић Немања и Остојић

ли су анекс уговора о професио-

Бранко, раскинули су уговоре о

налном игрању до 30.06.2022. го-

професионалном игрању, спора-

дине.

зумно.

„ОФК ЖАРКОВО“ (Жарково) и

„РАД“ (Београд) и играч Љу-

играч Манић Саша, закључили су

бинковић Зоран, раскинули су уго-

уговор о професионалном игрању

вор о професионалном игрању,

до 31.12.2022. године.

споразумно.
„ЗЕМУН“ (Земун) и играчи Лукић Славко, Живковић Стефан,
Ковачевић Љубомир, Максимовић
Дејан и Шћекић Немања, раскинули су уговоре о професионалном
игрању, споразумно.
„БУДУЋНОСТ“ (Добановци) и
играч Добријевић Ђурађ, раскинули су уговор о професионалном
игрању, споразумно.

Брисање из регистра
Бришу се: Тирнанић Матеа
„Бродарац“ (Нови Београд), Батиница Марко „ОФК Београд“ (Београд) и Шћекић Немања, Максимовић Дејан и Лукић Славко „Земун“ (Земун) јер прелазе на територију другог савеза.

(Седница одржана 11.01.2019.)
Промена имена и седишта
клуба

Регистрација уговора

На основу решења АПР БС

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд)

44/2019 од 09.01.2019. године, вр-

и играч Сантрач Стефан, закљу-

ши се промена имена и седишта

чили су уговор о професионалном

клуба КМФ „САМО ПРАВО“ са се-

игрању до 31.01.2022. године и

диштем Теодора Дукина 9а Бео-
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град у КМФ „ЗЕМУН САМО ПРА-

У циљу сређивања евиден-

ВО“ са седиштем Златиборска 31

ције регистрованих играча Фудбал-

Земун.

ског савеза општине Богатић, Комисија за регистрацију клубова и

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
БОГАТИЋ

играча овог Савеза вршиће пререгистрацију играча у периоду од
17.12.2018. до 11.01.2019.године.

(Седница одржана 10.01.2019.)
ИСПРАВКА:
Техничком грешком савеза, у
Службеном листу „ФУДБАЛ“ бр 52
од 26.12.2018 на страни 1830
стоји:

Играче који имају закључене
стипендијске уговоре о игрању и
уговоре о професионалном игрању, обавезно се пререгиструју.
Пререгистрацији подлежу играчи који су дати на уступање,

На основу члана 33 правилни-

односно дати на двојну регистра-

ка о регистрацији, статусу и транс-

цију код клубова који их је уступио

феру играча ФСС и Одлуке о на-

или дао на двојну регистрацију .

чину пререгистрације и стицања
права наступа играча на јавним
утакмицама после извршене пререгистрације , Извршни Одбор
Фудбалског савеза општине Богатић на својој седници одржаној
15.12.2018. године донео је:

ОДЛУКУ О
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ
ИГРАЧА

Имена и презимена пререгистрованих играча биће објављена у Службеном листу Фудбалског
савеза Србије „Фудбал“.
Играчи који не буду пререгистровани у року утврђеном у тачки 1. ове Одлуке, аутоматски су
слободни и могу се регистровати
за било који клуб по свом избору.
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а треба да стоји:
На основу члана 33 правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС и Одлуке о начину пререгистрације и стицања
права наступа играча на јавним
утакмицама после извршене пререгистрације , Извршни Одбор
Фудбалског савеза општине Богатић на својој седници одржаној
12.12.2018. године донео је:

ОДЛУКУ О
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ
ИГРАЧА

3. Пререгистрацији подлежу
играчи који су дати на уступање,
односно дати на двојну регистрацију код клубова који их је уступио
или дао на двојну регистрацију
4. Имена и презимена пререгистрованих играча биће објављена у Службеном листу Фудбалског
савеза Србије „Фудбал“.
5. Играчи који не буду пререгистровани у року утврђеном у тачки 1. ове Одлуке, аутоматски су
слободни и могу се регистровати
за било који клуб по свом избору.

1. У циљу сређивања евиденције регистрованих играча Фудбал-

САВЕЗ ГРАДА
ВРАЊЕ

ског савеза општине Богатић, Комисија за регистрацију клубова и
играча овог Савеза вршиће пререгистрацију играча у периоду од
17.12.2018. до 11.01.2019.године.

(Седница одржана 10.01.2019.)
Раскид уговора

2. Играче који имају закључе-

„Динамо“ (Врање) и играч Ђу-

не стипендијске уговоре о игрању

рић С. Никола раскинули су уговор

и уговоре о професионалном иг-

о професионалном игрању, спора-

рању, обавезно се пререгиструју.

зумно.
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OПШТИНСКИ САВЕЗ
ДОЉЕВАЦ
(Седница одржана 14.12.2018.)
На основу члана 33.Правилника о регистрацији,статусу и
трансферу играча ФСС,Одлуке
одбора за хитна питања ФСС о
пререгистрацији играча ФСС од
11.12.2018.године,Извршни
бор
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од-

ФСО Дољевац на седници

одржаној 14.12.2018.године,донео

цију за пререгистрацију,а обавезно се пререгистрацију игтрачи по
уговору као и играчи који устуљени дуже од зимског регистрационог периода 2019.
4.Саставни део ове Одлуке је
Упуство за пререгистрацију клубова и играча ФСО Дољевац,које ће
бити достављено свим клубовима
са територије ФСО Дољевац.
5.Имена и презимена пререгистрованих

је

играча

биће обја-

вљена у Службени лист ФСС

ОДЛУКУ

„Фудбал“.

1.Комисија за регистрацију
клубова и играча ФСО Дољевац
извршиће пререгистрацију играча
свих степена такмичења на територији овог савеза.
2.Пререгистрација
биће

извршена

у

играча
периоду

17.12.2018 до 11.01.2019.године.

САВЕЗ ОПШТИНЕ
ЖАБАРИ
(Седница одржана 13.12.2018.)
На основу члана 33 Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије и одлуке о
начину пререгистрације и стицања

3.Клубови одлучују са којим

права наступа на јавним утакми-

играчима желе да продуже члан-

цама, након извршене прере-

ство и за њих предају документа-

гистрације, а у циљу сређивања
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евиденције регистрованих играча

слово пререгистрованих играча,

и увођења јединствене базе пода-

по тачки 1 ове Одлуке, морају би-

така на целокупној територији ФС

ти објављени у Службеном гласни-

Србије,

ку ФС Србије „Фудбал“.

Извршни одбор ФСO \

Жабари, на својој седници одржаној 13.12.2018. године, а у вези
одлуке Одбора за хитна питања
ФС Србије од 11.12.2018. године
објављене у Службеном листу
„Фудбал“ ванредни број 33 од
11.12.2018. године, донео је:

ОДЛУКУ О
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ
ИГРАЧА
Комисија за регистрацију клубова и играча ФСО Жабари извршиће пререгистрацију регистрова-

Играчи који не буду пререгистровани

за

своје

клубове

закључно са последњим даном
утврђеног рока за пререгистрацију
играча, из тачке 2 ове Одлуке
(11.01.2019.), аутоматски су слободни и могу бити регистровани за
било који други клуб на територији
ФС Србије.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
ЛЕБАНЕ
(Седница одржана 10.01.2019.)

них играча клубова свих степена

„ЈЕДИНСТВО“ (Бошњаце): До-

такмичења на територији ФСО

бросављевић Б.Виктор , Шабано-

Жабари.

вић С. Стефан, Цветковић А. Михајло, Милошевић Д. Михајло,

Пререгистрација играча ће се

Ивановић И. Стефан, Станојевић

извршити у периоду од 17.12.2018.

Д. Михајло, Павловић Б. Матеја и

до 11.01.2019.године (закључно).

Милошевић Д. Ђорђе,чл. 30/1.

Одлука о пререгистрацији играча, презимена, имена и средње

„ЈАБЛАНИЦА“ (Медвеђа): Станојевић З. Илија, чл. 30/1.
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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
ВОЈВОДИНЕ
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ГРАДСКИ САВЕЗ
СУБОТИЦА
(Седница одржана 09.01.2019.)

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
БАЧКА ПАЛАНКА
(Седница одржана 11.01.2019.)

Раскид уговора
„СПАРТАК ЖК“ (Суботица)
и играч Перић М. Никола, рас-

Брисање из регистра

кинули су уговор о професио-

Брише се Илић Г. Немања

29.06.2018. године, споразум-

ОФК „БАЧКА“ (Бачка Паланка), јер

налном игрању бр. 066/18 од
но,

прелази на територију другог савеза.

САВЕЗ ОШТИНА
КАЊИЖА-СЕНТА-АДА
(Седница одржана 10.01.2019.)

„СПАРТАК ЖК“ (Суботица)
и играч Чечарић М. Бојан, раскинули су уговор о професионалном игрању бр. 071/17 од
27.07.2017. године, споразумно,
„СПАРТАК ЖК“ (Суботица)

Промена имена клуба
На основу решења АПР
број БС 22/2019 од 09.01.2019
године.,обљављује се промена
имена клуба ЖФК „КАЊИЖА“
Кањижа у ЖФК „ТСЦ“ из Кањиже са седиштем у улици Рибарски Трг 24.

и играч Медић С. Предраг, раскинули су уговор о професионалном игрању бр. 001/18 од
01.01.2018. године, споразумно,
„СПАРТАК ЖК“ (Суботица)
и играч Крмар М. Миливој, рас-
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кинули су уговор о професионалном игрању бр. 048/16 од
30.06.2016. године, споразумно,
„СПАРТАК ЖК“ (Суботица)
и играч Матијевић Т. Немања,
раскинули су стипендијски уговор о игрању бр. 106/16 од
15.12.2016. године, споразумно.
(Седница одржана 11.01.2019.)

Раскид уговора
„СПАРТАК ЖК“ (Суботица)
и играч Ћаласан Р. Немања,
раскинули су уговор о професионалном игрању бр. 037/16
од 30.06.2016. године, споразумно.
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