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Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј Е

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

САВЕЗ БЕОГРАДА 
БЕОГРАД

 (Седница одржана 11.12.2018.)

КМФ „БАЊИЦА БГД“ (Бео-

град): Милинић Б. Страхиња, Ча-

ревић М. Никола, 

Живановић С. Никола, Нена-

довић Д. Никола, Радивојевић М. 

Лазар, Ракоњац Б. Мило, Ристић 

Б. Давид, Пашић В. Лазар, Ускоко-

вић Г. Данило, Николов З. Не-

мања, Петровић Д. Вељко и Тодо-

сић С. Марко чл. 30/1.

„БРОДАРАЦ“ (Нови Београд): 

Николић Т. Новак „ИМТ“ (Нови Бе-

оград) чл. 30/12.

Раскид уговора

„ВОЖДОВАЦ“ (Београд) и иг-

рач Јешић Александар, раскинули 
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су уговор о професионалном иг-

рању, споразумно.

„ЧУКАРИЧКИ ДОО“ (Београд) 

и играч Ристивојевић Лука, раски-

нули су уговор о професионалном 

игрању, споразумно.

Регистрација уговора

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд) 

и играч Ђорђевић вукан, закључи-

ли су уговор о професионалном 

игрању до 31.01.2022. године.

(Седница одржана 12.12.2018.)

На основу одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије на сед-

ници одржаној 11.12.2018. године, 

Извршни одбор ФС Београда на 

својој седници одржаној 

12.12.2018. године, донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1.  У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча Фудбал-

ског савеза Београда и увођења 

јединствене базе података, Коми-

сија за регистрацију клубова и иг-

рача овог Савеза вршиће прере-

гистрацију играча у периоду од 

17.12.2018. године до 11.01.2019. 

године.

2.   Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-

цију за пререгистрацију, а обавез-

но се пререгиструју играчи под 

уговором (професионални и сти-

пендисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године.  

3.  Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном гласнику Фудбал-

ског савеза Србије „Фудбал“.

(Седница одржана 18.12.2018.)

КМФ „САМО ПРАВО“ (Бео-

град): Бацановић Т. Данило и Са-

вић Т. Стефан чл. 30/1.
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Раскид уговора

„ЗЕМУН“ (Земун) и играч Мар-

ковић Алекса, раксинули су уговор 

о професионалном игрању, спора-

зумно.

Анекс уговора

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд) 

и играч Павков Милан, закључили 

су анекс уговора о професионал-

ном игрању до 15.01.2023. године.

Брисање из регистра

Бришу се Јешић Александар 

„Вождовац“ (Београд) и Марковић 

Алекса „Земун“ (Земун) јер прела-

зе на територију другог савеза.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
АЛЕКСАНДРОВАЦ

(Седница одржана  13.12.2018.)

На основу члана 33.Правилни-

ка о регистрацији,статусу и транс-

феру играча Фудбалског Савеза 

Србије и Одлуке Одбора за хитна 

питања ФСС о пререгистрацији 

играча ФСС(Службени лист 

ФСС,ванредни број 33/2018),а у 

циљу сређивања евиденције ре-

гистрованих играча,Извршни од-

бор Фудбалског Савеза Општине 

Александровац,на седници одр-

жаној 13.12.2018.год.донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

играча ФСО Александровац извр-

шиће пререгистрацију  играча 

свих степена такмичења за тери-

торију овог савеза.

2. Пререгистрација играча ће 

бити извршена у периоду од 

17.12.2018. до 11.01.2019.год.

3. Сви пререгистровани игра-

чи биће објављени у Службеном 

листу ФСС „Фудбал“.

4.И грачи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 
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утврђеног рока за пререгистрацију 

играча аутоматски су слободни 

играчи и могу бити регистровани 

за било који други клуб.

5. Играчи који имају закључе-

не уговоре и играчи који су 

уступљени,обавезно морају бити 

пререгистровани у својим матич-

ним клубовима. 

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
АЛЕКСИНАЦ

(Седница одржана 12.12.2018.)

КМФ ,,АЛЕКСИНАЦ 2015“ 

(Алексинац) : Јездић М. Младен, 

чл. 30/1

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС (Службени 

лист ФСС „Фудбал“ ван. број 33 од 

11.12.2018. године), у складу са 

чланом 33. Правилника о регис-

трацији, статусу и трансферу игра-

ча ФСС, Извршни одбор Фудбал-

ског савеза општине Алексинац, 

на својој седници која је одржана 

13.12.2018. године донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ФСО Алексинац, 

извршиће пререгистрацију играча 

свих степена такмичења на тери-

торији Општине Алексинац ; 

2. Пререгистрација играча ће 

се извршити у периоду од 

17.12.2018. године до 11.01.2019. 

године ;

3. Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу ФС Србије 

„Фудбал“ ;

4. Играчи који имају закључе-

не професионалне или уговоре о 

стипендирању, играчи који имају 

закључене споразуме о уступању, 

обавезно морају бити прере-

гистровани ;
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5. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, аутоматски су слободни и 

могу се регистровати за било који 

клуб по свом избору.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 33 правилни-

ка о регистрацији, статусу и транс-

феру играча ФСС и Одлуке о на-

чину пререгистрације и стицања 

права наступа играча на јавним 

утакмицама после извршене пре-

регистрације , Извршни одбор 

Фудбалског савеза општине 

Аранђеловац на својој седници 

одржаној 14.12.2018. године до-

нео је 

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча Фудбал-

ског савеза општине Аранђело-

вац, Комисија за регистрацију клу-

бова и играча овог Савеза вршиће 

пререгистрацију играча у периоду 

од 17.12.2018. до 11.01.2019.годи-

не.

2. Играче који имају закључе-

не стипендијске уговоре о игрању 

и уговоре о професионалном иг-

рању, обавезно се пререгиструју.

3. Пререгистрацији подлежу 

играчи који су дати на уступање, 

односно дати на двојну регистра-

цију код клубова који их је уступио 

или дао на двојну регисрацију

4. Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу Фудбалског 

савеза Србије „Фудбал“.

5. Играчи који не буду прере-

гистровани у року утврђеном у та-

чки 1. ове Одлуке, аутоматски су 

слободни и могу се регистровати 

за било који клуб по свом избору. 
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
БАТОЧИНА

(Седница одржана 13.12.2018)

На основу члана 33. правил-

ника  о регистрацији , статусу и 

трансферу играча Фудбалског са-

веза Србије и одлуке о начину 

пререгистрације и стицанја права 

наступа на јавним утакмицама  по-

сле извршене пререгистрације  у 

циљу сређивања евиденције ре-

гистрованих играча , Извршни од-

бор  Фудбалског савеза Баточина 

донео је 

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА 

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ОФС Баточина 

извршиће пререгистрацију играча   

свих степена такмичења на тери-

торији свог савеза .

2. Пререгистрација играча ће 

бити извршена у периоду 

17.12.2018.  до 11.01.2019 године. 

3.   Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистрацију  

аутоматски су слободни и могу 

бити регистровани за било који 

други клуб. 

4.  Играчи који имају закључе-

не уговоре о професионалном од-

носу и стипендијске уговоре о иг-

рању , као и играчи који су ус-

тупљени и двојно регистровани  

обавезно морају бити прере-

гистровани код својих матичних 

клубова. 

5.  Сви пререгистровани игра-

чи биће објављени у службеном 

листу ФСС,,Фудбал“. 

САВЕЗ ОПШТИНЕ  
БОР

(Седница одржана 17.12.2018.)

На основу Одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије, а у циљу 

сређи-вања евиденције регистр-

ваних играча и увођења јединс-
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твене базе података на целој те-

риторији ФС Србије, Извршни од-

бор ОФС Бор је на седници од 

15.12.2018. године донео одлуку о 

пререгистрацији свих играча клу-

бова са територије ОФС Бор у 

времену од 17.12. до 11.01.2019. 

године.

Имена и презимена  прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у службеном листу ФСС ,,Фуд-

бал,,

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
БУЈАНОВАЦ

(Седница одржана, 13.12.2018.)

На основу одредаба члана 49. 

Статута Општинског фудбалског 

савеза Бујановац и Одлуке о пре-

регистрацији играча Фудбалског 

савеза Србије од 11.12.2018. годи-

не, Извршни одбор Општинског 

фудбалског савеза Бујановац на 

седници одржаној дана 13.12.2018. 

године, донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА У ОФС 
БУЈАНОВАЦ

Члан 1.

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

увођења јединствене базе подата-

ка, Извршни одбор ОФС Бујано-

вац доноси одлуку да се обави 

пререгистрација играча.

Члан 2.

Пререгистрација ће се извр-

шити у периоду од 17. децембра 

2018. године до 11. јануара 2019. 

године.

Члан 3.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-
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тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године.

Члан 4.
Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у службеном листу ФСС „Фуд-

бал“.

Такса за објаву за све играче 

ОФС Бујановац уплаћује се на те-

кући рачун ФСС у износу од 50 

(педесет) динара преко ОФС Буја-

новац.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу 

даном објављивања у службеном 

листу ФСС „Фудбал“.

САВЕЗ ГРАДА  
ВАЉЕВО

 (Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 33. Правил-

ника о регистрацији,статусу и 

трансферу играча ФСС и Одлуке о 

начину пререгистрације и стицања 

права наступа играча на јавним 

утакмицама после извршене пре-

регистрације ИО Фудбалског саве-

за Града Ваљева на седници од 

14.12.2018.године донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча ФСГ 

Ваљево и увођења јединствене 

базе података на целокупној тери-

торији ФС Србије , комисија за 

регистрацију клубова и играча 

овог савеза  вршиће пререгистра-

цију у периоду од 17. децембра 

2018.године до 11.јануара 2019.

године.

2. Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-

цију за пререгистрацију,а обавез-

но се пререгиструју играчи који су 
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уступњени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019.године.

3. Имена и презимена прере-

гистрованих играча се објављује у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“.

4. Играчи који не буду прере-

гистровани у року утврђеном у та-

чки 1. ове Одлуке аутоматски су 

слободни и могу се регистровати 

за било који клуб по свом избору.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ВАРВАРИН

 (Седница одржана 14.12.2018.)

На основу Одлуке Извршног 

одбора ФС Србије,  у складу са 

чланом 33 Правилника  о регис-

трацији, статусу и трансферу игра-

ча ФСС, у циљу сређивања еви-

денције регистрованих играча и 

увођења јединствене базе подата-

ка на целој територији ФС Србије, 

Извршни одбор ФСО Варварин, на 

седници одржаној 14.12.2018. го-

дине, донео је

ОДЛУКУ  О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча ФСО Варварин из-

вршиће пререгистрацију играча 

свих степена такмичења на тери-

торији свог савеза.

Пререгистрација играча биће 

у периоду од 17.12.2018. године 

до 11.01.2019. године.

Сви пререгистровани играчи 

биће објављени у Службеном 

листу ФСС „Фудбал“.

Играчи који не буду  прере-

гистровани за своје клубове у на-

веденом периоду слободни су и 

могу се регистровати за било који 

други клуб по свом избору.

Играчи који имају уговоре као 

и уступљени и двојно регистрова-

ни играчи обавезно се прере-

гиструју у матичном клубу.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ВЕЛИКА  ПЛАНА

(Седница одржана, 13.12.2018.)

На основу члана 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС и Одлуке о 

начину пререгистрације и стицања 

права наступа играча на јавним 

утакмицама после извршене пре-

регистрације, Извршни одбор 

Фудбалског савеза општине Вели-

ка Плана на својој седници одржа-

ној 13.12.2018.године донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча ФСО 

Велика Плана вршиће прере-

гистрацију играча у периоду од 

17.12.2018.године до 11.01.2019.

године.

Пререгистрацији подлежу иг-

рачи који су дати на уступање, 

односно дати на двојну регистра-

цију код клубова који су их уступи-

ли или дали на двојну регистра-

цију.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу Фудбалског 

савеза Србије „Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани у року утврђеном у та-

чки 1. ове Одлуке, аутоматски су 

слободни и могу се регистровати 

за било који клуб по свом избору.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 

33 од 11.12.2018. године), а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС, Извршни одбор 

Општинског фудбалског савеза 
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Велико Градиште, на седници одр-

жаној 13.12.2018. године, донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА ОФС ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ОФС Велико 

Градиште, извршиће пререгистра-

цију играча свих степена такми-

чења на територији Општине  Ве-

лико Градиште.

2. Пререгистрација играча ће 

се извршити у периоду од 

17.12.2018. године до  11.01.2019.

године.

3. Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-

цију за пререгистрацију, а обавез-

но се пререгиструју играчи под 

уговором (професионални и сти-

пендисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019.

4. Имена пререгистрованих 

играча по клубовима биће обја-

вљена у Службеном  гласнику ФС 

Србије „Фудбал“.

5. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, су слободни играчи и могу се 

регистровати за било који клуб.

ОПШТИНСКИ  САВЕЗ  
ВЛАДИМИРЦИ

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу одлуке Одбора ѕа 

хитна питања ФС Србије, а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС,  у циљу сређивања 

евиденције регистрованих играча 

и увођења јединствене базе пода-

така на целој територији ФС Ср-

бије, Извршни одбор ОФС Влади-

мирци, на седници одржаној 13. 

12. 2018. године, донео је 
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ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРЦИЈИ 

ИГРАЧА ОФС 
ВЛАДИМИРЦИ

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ОФС Владимир-

ци извршиће пререгистрацију ре-

гистрованих играча клубова свих 

степена такмичења на територији 

ОФС Владимирци.

2. Пререгистрација играча из-

вршиће се у периоду од 17. де-

цембра 2018. године до    11. јану-

ара 2019. године.

3. Одлука о пререгистрацији 

играча, презименом, именом и 

средњим словом пререгистрова-

них играча, по тачки 1 ове Одлуке, 

морају бити објављени у Службе-

ном листу  ФС Србије *Фудбал*.

4. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове у 

утврђеном периоду за прере-

гистрацију, аутоматски престају да 

буду регистровани чланови клуба 

и могу се регистровати за било 

који други клуб.

5. Играчи који имају закључе-

не Уговоре о професионалном од-

носу и стипендијске уговоре о иг-

рању, као и играчи који су ус-

тупљени  дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године, 

обавезно морају бити прере-

гистровани.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ

(Седница одржана 14.12.2018)

На основу Одлуке одбора за 

хитна питање ФСС од 11.12.2018.

године,Извршни одбор ФСО Вла-

сотинце донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча Фудбалског савеза 
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општине Власотинце извршиће 

пререгистрацију играча свих сте-

пена такмичења на територији 

овог савеза.

Пререгистрација ће се извр-

шити у периоду од 17.12.2018.го-

дине до 11.01.2019.године,

Имена и презимена свих пре-

регистрованих играча биће обја-

вљена у Службеном гласнику ФС 

Србије „Фудбал“,

Играчи који не буду прере-

гистровани за свој клуб, до утврђе-

ног рока за пререгистрацију, су 

слободни играчи и могу се регис-

тровати за било који други клуб,

Играчи који имају закључене 

професионалне уговоре или уго-

воре о стипендирању, као и играчи 

који су уступљени дуже од зимског 

регистрационог периода 2019.го-

дине, обавезно морају бити прере-

гистровани.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ВРАЊЕ

(Седница одржана, 13.12.2018.)

На основу одредаба члана 49. 

Статута Градског фудбалског са-

веза Врања и Одлуке о прере-

гистрацији играча Фудбалског са-

веза Србије од 11.12.2018. године, 

Извршни одбор Општинског 

фудбалског савеза Врање на сед-

ници одржаној дана 13.12.2018. 

године, донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА У ГФС ВРАЊЕ

Члан 1.

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

увођења јединствене базе подата-

ка, Извршни одбор ГФС Врање 

доноси одлуку да се обави прере-

гистрација играча.
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Члан 2.

Пререгистрација ће се извр-

шити у периоду од 17. децембра 

2018. године до 11. јануара 2019. 

године.

Члан 3.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године.

Члан 4.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у службеном листу ФСС „Фуд-

бал“.

Такса за објаву за све играче 

ГФС Врање уплаћује се на текући 

рачун ФСС у износу од 50 (педе-

сет) динара са рачуна ОФС Врања.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 

даном објављивања у службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА

(Седница одржана 12.12.2018.)

На основу члана 33 ПОР-а и 
Одлуке о начину пререгистрације 
и стицања права наступа на јав-
ним утакмицама након извршене 
пререгистрације, а у циљу сређи-
вања евиденције регистрованих 
играча, Извршни одбор ФСО 
Врњачка Бања је донео 

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију ФСО 
Врњачка Бања извршиће прере-
гистрацију играча свих клубова са 
територије ФСО Врњачка Бања.

Пререгистрација играча оба-
виће се у периоду од 17.12.2018. 

године до 29.12.2018. године.
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Клубови одлучују којим игра-

чима желе да продуже чланство и 

за њих предају потребну докумен-

тацију за пререгистрацију, а оба-

везно се пререгистују играчи под 

уговором (професионални и сти-

пендисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године.

Сви пререгистровани играчи 

биће објављени у Службеном 

листу ФСС „Фудбалу“.

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове у на-

веденом периоду су слободни, и 

могу се регистовати за било који 

клуб.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ГОЛУБАЦ

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 

33 од 11.12.2018. године), а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС, Извршни одбор 

Општинског фудбалског савеза 

Голубац, на седници одржаној 

13.12.2018. године, донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА ОФС ГОЛУБАЦ

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча ОФС Голубац, извр-

шиће пререгистрацију играча свих 

степена такмичења на територији 

Општине  Голубац.

Пререгистрација играча ће се 

извршити у периоду од 17.12.2018. 

године до  11.01.2019.године.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-
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ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019.

Имена пререгистрованих иг-

рача по клубовима биће објавље-

на у Службеном  гласнику ФС Ср-

бије „Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, су слободни играчи и могу се 

регистровати за било који клуб.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

(Седница одржана 12.12.2018.)

На основу члана 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС и Одлуке о 

начину пререгистрације и стицање 

права наступа играча на јавним 

утакмицама после извршене пре-

регистрације, Извршни одбор 

Општинског фудба-лског савеза 

Горњи Милановац на својој седни-

ци одржаној 11.12.2018. године 

до-нео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча 

Општинског фудба-лског савеза 

Горњи Милановац, Комисија за 

регистрацију клубова и играча 

овог савеза вршиће пререгистра-

цију играча у пероду од 17.12.2018. 

године до 11.01.2019. године.

Играчи који имају закључене 

стипендијске уговоре о игрању и 

уговоре о професионалном иг-

рању, обавезно се пререгиструју.

Пререгистрацији подлежу иг-

рачи који су дати на уступање код 

клубова који их је уступио.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-



БРОЈ  51 СТРАНА 1769ФУДБАЛ, 19.12.2018.

на у Службеном гласнику Фудбал-

ског савеза Србије „Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани у року предвиђеном у 

тачки 1. ове Одлуке аутоматски су 

слободни и могу се регистровати 

за било који клуб по свом избору.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ДЕСПОТОВАЦ

(Седница одржана 12.12.2018.)

На основу одлуке одбора за 

хитна питања ФС Србије са седни-

це одржане 11.12.2018. године,

Одбор за хитна питања ФСО 

Деспотовца на седници 12.12.2018. 

године доноси

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА ФУДБАЛСКИХ 
КЛУБОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Пререгистрација ће се извр-
шити на основу појединачних 

спискова играча фудбалских клу-
бова са територије општине Дес-
потовац уз који иде и комплетна 
документација неопходна за пре-
регистрацију и уношење у КОМЕТ 
систем као и доказ уплате трошко-
ва пререгистрације.

Клубови могу своју документа-

цију да доставе најкасније од 

17.12.2018 до 11.01.2019. године.

Након тога ФСО Деспотовац 

ће по обрађеној документација 

позивати представнике клубова 

да дођу у савез и заврше прере-

гистрацију.

Клубови који се не буду придр-

жавали ове одлуке неће моћи да 

региструју своје играче у периоду 

након наведених термина.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ЖАГУБИЦА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС (Службени 
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лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 

33. од 11.12.2018.године), а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС, Извршни одбор 

Фудбалског Савеза општине Жа-

губица, на својој седници одржа-

ној дана 13.12.2018.годин, донео 

је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА  ФУДБАЛСКОГ 
САВЕЗА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча ФСО Жагубица, из-

вршиће пререгистрацију играча 

свих степена такмичења на тери-

торији Општине Жагубица,

Пререгистрација играча извр-

шиће се у периоду од 17.децем-

бра 2018.године, до 11.јануара 

2019.године,

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019.године

Имена пререгистрованих иг-

рача по клубовима биће објавље-

на у Службеном гласнику ФС Ср-

бије „Фудбал“,

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, слободни  су играчи и могу се 

регистровати  за било који клуб.

САВЕЗ   ГРАДА  
ЗАЈЕЧАРА 

(Седница  одржана  14.12.2018.)

На  основу  члана  33  Правил-

ника  о   регистрацији  играча  ИО  

ФСГЗ  на  седници  одржаној  

14.12.2018  године  донео  је:
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ОДЛУКУ

Пререгистрација  играча  

Фудбалског  Савеза  Града  Заје-

чара  извршиће  се  у  периоду  од  

17.12.2018  године  до   11.01.2019  

године.

Сви  играчи  који  у  том  пери-

оду  не  буду  пререгистровани  

биће  слободни  у  избору  клуба.  

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ИВАЊИЦА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу чл.33 Правилника о 

регистрацији клубова и играча ФС 

Србије и Одлуке ФС Србије о на-

чину пререгистрације и стицању 

права наступа на јавним утакми-

цама после извршене прере-

гистрације, а у циљу сређивања 

евиденције регистрованих играча, 

Извршни одбор ФСО Ивањица, на 

својој седници која је одржана 

13.12.2018 године, донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча ФСО Ивањица, из-

вршиће пререгистрацију играча 

свих степена такмичења на тери-

торији овог савеза,

Пререгистрација играча извр-

шиће се у периоду од 17.децем-

бра 2018 године до 11.јануара 

2019 године,

Сви пререгистровани играчи 

биће објављени у Службеном 

листу ФС Србије „Фудбал“,

Играчи који имају закључене 

професионалне, или уговоре о 

стипендирању, као и играчи који су 

уступљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019 године, 

обавезно морају бити прере-

гистровани,
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Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, аутоматски су слободни и 

могу бити регистровани за било 

који други клуб.

ГРАДСКИ САВЕЗ  
ЈАГОДИНА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу одлуке Одбора за 

хитна питања ФСС од 11.12.2018.

године, а у складу са чланом 33 

Правилника о регистрацији, стату-

су и трансферу играча ФСС , Се-

кретаријат Фудбалског савеза гра-

да Јагодина на седници одржаној 

1312.2018. године донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА КЛУБОВА ФС 
ГРАДА ЈАГОДИНА

Члан 1.

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

увођења у јединствену базу пода-

така ФСС, Секретаријат ФСГ Јаго-

дина је донео одлуку да се у свим 

клубовима са своје територије 

обави пререгистрација играча.

Период у коме ће се извршити 

пререгистрација је од 17.12.2018. 

до 11.01.2019. године.

Члан 2.

Клубови одлучују са којим иг-

рачем желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструјуиграчи под уговором 

као и играчи који су уступљени 

дуже од зимског прелазног рока 

2019.године.

Члан 3.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу ФСС „Фуд-

бал“. Такса за објаву је 50,оо ди-

нара по играчу.
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Члан 4.

Клубови који се не буду придр-

жавали ове одлуке неће моћи да 

региструју своје играче у периоду 

након наведених термина.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу да-

ном објаве у службеном листу 

ФСС „Фудбал“.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
КЛАДОВО

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 64.  Статута  

Фудбалског савеза општине Кла-

дово, од 24. 02. 2017. године, чла-

на 33. Правилника о регистрацији, 

статусу и трансферу играча ФСС и 

Одлуке о пререгистрацији играча 

Одбора за хитна питања ФСС 

(„Фудбал“, ванредни бр.33/2018), 

Управни одбор ФСО Кладово на 

20. седници одржаној 14. 12. 2018. 

године, донеo је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча Фудбал-

ског савеза општине Кладово и 

увођења јединствене базе подата-

ка на целокупној територији ФСС, 

Комисија за регистрацију клубова 

и играча овог Савеза извршиће 

пререгистрацију играча свих сте-

пена такмичења на територији 

овог Савеза у периоду од 17. 12. 

2018. до 11. 01. 2019. године.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог пе¬риода 2019. године.

Клубови достављају Комисији 

за регистрацију клубова и играча 



БРОЈ  51СТРАНА 1774 ФУДБАЛ, 19.12.2018.

списак играча за  пререгистрацију 

са комплетном документацијом за 

пререгистрацију и уплатом трош-

кова пререгистрације.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу ФСС „Фуд-

бал“.

Играч кога клуб није прере-

гистровао може се регистовати за 

нови клуб без икаквог органичења.

САВЕЗ ОПШТИНЕ  
КНИЋ

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Члана 33 Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФС Србије и 

Одлуке о начину пререгистрације 

и стицања права наступа на јав-

ним утакмицама, након извршене 

пререгистрације а у циљу сређи-

вања евиденције регистрованих 

играча и увођења јединствене ба-

зе података на целокупној терито-

рије ФС Србије, Секретаријат ФС 

општине Кнић, на својој седници 

одржаној 13.12.2018. године, а у 

вези одлуке Одбора за хитна пи-

тања ФС Србије од 11.12.2018. 

године објављене у Службеном 

листу ФСС ,,Фудбал,, Ванредни 

број 33 од 11.12.2018. године до-

нео је :

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ФС општине 

Кнић извршиће пререгистрацију 

свих регистрованих играча клубо-

ва свих степена такмичења на те-

риторији ФС општине Кнић.

2. Пререгистрација ће се из-

вршити у периоду од 17.12.2018. 

до 11.01.2019. године (закључно).

3. Одлука о пререгистрацији 

играча, презимена,имена и 
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средње слово пререгистрованих 

играча по тачки 1 ове Одлуке, мо-

рају бити објављени у Службеном 

гласнику ФСС ,,Фудбал,,

4. Обавезно се пререгиструју 

играчи који су под уговором (про-

фесионални и стипендисти) као и 

играчи који су уступљени дуже од 

зимског регистрационог периода 

2019. године.

5. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове 

закључно са последњим даном 

утврђеног рока за пререгистрацију 

играча из тачке 2. ове Одлуке 

(11.01.2019.) аутоматски су сло-

бодни и у року од 8 (осам) дана по 

објави и истеку рока за прере-

гистрацију могу бити регистровани 

за било који други клуб на терито-

рији ФС Србије.

6. Ова одлука ступа на снагу 

даном објављивања у Службеном 

листу ФСС ,,Фудбал,,.

7. Документација за прере-

гистрацију играча:

- важећа (стара) легитимација 

играча

- картон (пријава) за регистра-

цију играча читко попуњен, оверен 

печатом клуба и потписан од стра-

не играча и овлашћеног лица клу-

ба, са две идентичне фотографије 

не старије од 6 месеци вел. 3x4 

цм.

- потврда о извршеној уплати ( 

износ уплате по пререгистрова-

ном играчу је 300 динара),

- извод из матичне књиге рође-

них,

- читко попуњен образац за 

пререгистрацију играча оверен 

печатом.

НАПОМЕНА: Канцеларија Са-

веза неће вршити пријем докумен-

тације за пререгистрацију уколико                      

иста није комплетна.
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САВЕЗ ГРАДА 
КРАГУЈЕВЦА

(Седница одржана 10.12.2018. )

„РАДНИЧКИ 1923 Д.О.О“ (Кра-

гујевац): Лукић Б. Давид „Раднич-

ки“ (Свилајнац), Мићић Г. Лука 

„Арена спорт“ (Крагујевац), чл. 

30/12.

„СУШИЦА“ (Крагујевац): 

Ристовић М. Вељко „Шумадија 

1903“ (Крагујевац), чл. 30/12.

„ВОДОЈАЖА“ (Грошница): Ле-

кић З. Лука „Дуљај“ (Топола), чл. 

30/12.

(Седница одржана 13.12.2018. )

На основу члана 33 Правилни-

ка о регистрацији, статусу и транс-

феру играча ФС Србије и одлуке о 

начину пререгистрације и стицања 

права наступа на јавним утакми-

цама, након извршене прере-

гистрације, а у циљу сређивања 

евиденције регистрованих играча 

и увођења јединствене базе пода-

така на целокупној територији ФС 

Србије, Секретаријат Извршног 

одбора ФС града Крагујевца, на 

својој седници одржаној 

13.12.2018. године, а у вези одлу-

ке Одбора за хитна питања ФС 

Србије од 11.12.2018. године обја-

вљене у Службеном листу „Фуд-

бал“ ванредни број 33 од 

11.12.2018. године, донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча ФС града Крагује-

вца извршиће пререгистрацију ре-

гистрованих играча клубова свих 

степена такмичења на територији 

ФС града Крагујевца.

Пререгистрација играча ће се 

извршити у периоду од 17.12.2018. 

до 11.01.2019.године(закључно).

Одлука о пререгистрацији иг-

рача, презимена, имена и средње 



БРОЈ  51 СТРАНА 1777ФУДБАЛ, 19.12.2018.

слово пререгистрованих играча, 

по тачки 1 ове Одлуке, морају би-

ти објављени у Службеном гласни-

ку ФС Србије „Фудбал“.

Играчи који имају закључене 
Уговоре о професионалном иг-
рању, стипендијске уговоре о иг-
рању, споразуме о уступању, који 
важе дуже од ЗРП 2019.године, 
обавезно морају бити прере-
гистровани.

Играчи који не буду прере-
гистровани за своје клубове 
закључно са последњим даном 
утврђеног рока за пререгистрацију 
играча, из тачке 2 ове Одлуке 
(11.01.2019.), аутоматски су сло-
бодни и могу бити регистровани за 
било који други клуб на територији 

ФС Србије.

САВЕЗ ГРАДА 
КРАЉЕВО

(Седница одржана 13.12.2018.)

Извршни одбор ФСГ Краљево 

на основу члана 33.Правилника о 

регистрацији,статусу и трансферu 

играча Фудбалског Савеза 

Србије,а у циљу сређивања еви-

денције регистрованих играча ,до-

нео је 

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1.Комисија за регистрацију 

ФСГ Краљево извршиће прере-

гистрацију играча свих клубова на 

територији ФСГ Краљево.

2.Пререгистрација играча оба-

виће се у периоду од 17.12.2018 

до  25.12.2018.године

3.Клубови одлучују којим  иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају  документацију за 

пререгистрацију,а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019.године.
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4. Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу ФСС “Фуд-

бал“.

5. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове у на-

веденом периоду су слободни и 

могу се регистровати за било који 

клуб.

САВЕЗ ГРАДА 
КРУШЕВЦА

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 33. Правила 

о регистрацији клубова и играча и 

одлуке о начину пререгистрације 

и стицања права наступања игра-

ча на јавним утакмицама, после 

извршене пререгистрације ИО 

ФСГ Крушевца на својој седници 

одржаној дана 14.12.2018. године 

донео је следећу:

ОДЛУКУ

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча ФСГ 

Крушевца, Комисија за регистра-

цију клубова и играча ФСГ Круше-

вца вршиће пререгистрацију игра-

ча у времену од 17.12.2018. годи-

не до 11.01.2019. године.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију.

Играчи који имају закључене 

уговоре о стипендирању и профе-

сионалне уговоре ОБАВЕЗНО се 

пререгиструју.

Пререгистрацији подлежу сви 

играчи који су уступљени.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу ФСС „ФУД-

БАЛ“

Играчи који не буду прере-

гистровани у року утврђеном у та-

чки 1. ове Одлуке, аутоматски су 

слободни и могу се регистровати 

за било који клуб по избору.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
КУЧЕВО

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС(Службени 

лист ФСС“Фудбал“,ванредни број 

33 од 11.12.2018.године)а у складу 

са чланом 33.Правилника о  

регистрацији,статусу и трансферу 

играча ФСС,Извршни одбор 

Општинског фудбалског Савеза  

Кучево,на седници одржаној 

13.12.2018.године донео je

OДЛУКУ О 
ПРЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА 

ОФС КУЧЕВО

1.Комисија за регистацију клу-

бова и играча ОФС  Кучево, извр-

шиће пререгистацију играча свих 

степена такмичења на територији 

Општине Кучево

2.Пререгистрација играча ће 

се извршити у периоду од 

17.12.2018.године до 11.01.2019.

године

3.Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-

цију за пререгистрацију,а обавез-

но се пререгиструју играчи под 

уговором(професионални и сти-

пендисти)као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019

4.Имена пререгистрованих иг-

рача по клубовима биће објавље-

на у Службеном гласнику „Фуд-

бал“

5.Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за 

пререгистрацију,су слободни игра-

чи и могу се регистровати за било 

који клуб

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЛЕБАНЕ

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу Одлуке одбора за 

хитна питање ФСС од 11.12.2018.
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године, Извршни одбор ОФС Ле-

бане донео је:

ОДЛУКУ  О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча Општинског фудбал-

ског савеза  Лебане извршиће 

пререгистрацију играча свих сте-

пена такмичења на територији 

овог савеза.

 Пререгистрација ће се извр-

шити у периоду од 17.12.2018.го-

дине до 11.01.2019.године,

 Имена и презимена свих пре-

регистрованих играча биће обја-

вљена у Службеном гласнику ФС 

Србије „Фудбал“,

 Играчи који не буду прере-

гистровани за свој клуб, до утврђе-

ног рока за пререгистрацију, су 

слободни играчи и могу се регис-

тровати за било који други клуб,

 Играчи који имају закључене 

професионалне уговоре или уго-

воре о стипендирању, као и играчи 

који су уступљени дуже од зимског 

регистрационог периода 2019.го-

дине, обавезно морају бити прере-

гистровани.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
ЛЕСКОВАЦ

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу Одлуке одбора за 

хитна питање ФСС од 11.12.2018.

године,Извршни одбор ГФС Леско-

вац донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча Градског фудбал-

ског савеза Лесковац извршиће 

пререгистрацију играча свих сте-

пена такмичења на територији 

овог савеза.

2. Пререгистрација ће се из-

вршити у периоду од 17.12.2018.

године до 11.01.2019.године,
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3. Имена и презимена свих 

пререгистрованих играча биће 

објављена у Службеном гласнику 

ФС Србије „Фудбал“,

4. Играчи који не буду прере-

гистровани за свој клуб, до утврђе-

ног рока за пререгистрацију, су 

слободни играчи и могу се регис-

тровати за било који други клуб,

5. Играчи који имају закључе-

не професионалне уговоре или 

уговоре о стипендирању, као и иг-

рачи који су уступљени дуже од 

зимског регистрационог периода 

2019.године, обавезно морају би-

ти пререгистровани.

 ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЛОЗНИЦА

(Седница oдржана 12.12.2018.)

На основу Одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије, а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС, у циљу сређивања 

евиденције регистрованих играча 

Секретаријат ФСО Лозница на се-

дници одржаној 12.12.2018.годи-

не, донео је 

ОДЛУКУ О 
ПРЕГИСТРАЦИЈИ  

ИГРАЧА

ФСО Лозница извршиће пре-

регистрацију свих играча клубова 

овог Савеза.

Пререгистрација играча ће би-

ти извршена у периоду од 

17.12.2018. године до 11.01.2019. 

године.

Сви пререгистровани играчи 

биће објављени у Службеном гла-

силу ФСС „Фудбал“, уписани у 

књигу регистра са новим регистар-

ским бројевима и унети у инфор-

мациони систем јединствене базе 

података регистрованих играча на 

територији ФСС.

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 
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предвиђеног рока за пререгистра-

цију, аутоматски престају да буду 

регистровани чланови клуба и мо-

гу се регистровати за било који 

други клуб.

САВЕЗ ОПШТИНА  
ЉИГ-МИОНИЦА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије на сед-

ници одржаној 11.12.2018.године 

Извршни одбор ФСО Љиг и Ми-

оница на својој седници одржаној 

13. 12.2018.године донео је:

ОДЛУКУ  О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ  

ИГРАЧА

1. У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча Фудбал-

ског савеза      општина Љиг и 

Мионица и увођења јединствене 

базе података , Комисија за регис-

трацију клубова и играча овог Са-

веза вршиће пререгистрацију иг-

рача у периоду од 17.12.2018. го-

дине до 11. 01. 2019. године.

2. Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-

цију за пререгистрацију, а обавез-

но се пререгиструју играчи под 

уговором (професионални и сти-

пендисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019.године.

3. Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном гласнику Фудбал-

ског савеза Србије „Фудбал“.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЉУБОВИЈА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије, а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС, у циљу сређивања 

евиденције регистрованих играча 
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Извршни одбор ОФС Љубовија на 

седници одржаној 13.12.2018.го-

дине, донео је 

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

ОФС Љубовија извршиће пре-

регистрацију свих играча клубова 

овог Савеза.

Пререгистрација играча ће би-

ти извршена у периоду од 

17.12.2018. године до 11.01.2019. 

године.

Сви пререгистровани играчи 

биће објављени у Службеном гла-

силу ФСС „Фудбал“, уписани у 

књигу регистра са новим регистар-

ским бројевима и унети у инфор-

мациони систем јединствене базе 

података регистрованих играча на 

територији ФСС.

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

предвиђеног рока за пререгистра-

цију, аутоматски престају да буду 

регистровани чланови клуба и мо-

гу се регистровати за било који 

други клуб.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
МАЛО ЦРНИЋЕ

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 

33 од 11.12.2018. године), а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС, Извршни одбор 

Општинског фудбалског савеза 

Мало Црниће, на седници одржа-

ној 13.12.2018. године, донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 
ИГРАЧА  ОФС МАЛО 

ЦРНИЋЕ

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча ОФС Мало Црниће, 

извршиће пререгистрацију играча 
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свих степена такмичења на тери-

торији Општине  Мало Црниће.

Пререгистрација играча ће се 

извршити у периоду од 17.12.2018. 

године до  11.01.2019.године.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019.

Имена пререгистрованих иг-

рача по клубовима биће објавље-

на у Службеном  гласнику ФС Ср-

бије „Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, су слободни играчи и могу се 

регистровати за било који клуб.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
МАЈДАНПЕК

(Седница одржана 14.12.2018.)

Извршни одбор ОФС Мајдан-

пек је на својој седници одржаној 

дана 14.12.2018. године , у складу 

са чланом 2. Oдлуке о прере-

гистрацији играча ФСС, донео је 

одлуку о пререгистрацији клубова 

и играча са територије општине 

Мајданпек.

Пререгистрација ће се обави-

ти у времену од 17.12.2018. годи-

не  до 11.01.2019. године.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
МЕРОШИНА

(Седница одржана 12.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС (Службени 

лист ФСС „Фудбал“ ван. број 33 од 

11.12.2018. године), у складу са 

чланом 33. Правилника о регис-

трацији, статусу и трансферу игра-
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ча ФСС, Извршни одбор Фудбал-

ског савеза општине Мерошина, 

на својој седници која је одржана 

12.12.2018. године донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ФСО Мерошина, 

извршиће пререгистрацију играча 

свих степена такмичења на тери-

торији Општине Мерошина. 

2. Пререгистрација играча ће 

се извршити у периоду од 

17.12.2018. године до 11.01.2019. 

године. 

3. Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу ФС Србије 

„Фудбал“.

4. Играчи који имају закључе-

не професионалне или уговоре о 

стипендирању, играчи који имају 

закључене споразуме о уступању, 

обавезно морају бити прере-

гистровани.

5. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, аутоматски су слободни и 

могу се регистровати за било који 

клуб по свом избору.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
МЛАДЕНОВАЦ

(Седница одржана 12.12.2018.)

На седници Извршног одбора 

Фудбалског савеза општине 

Младеновац,која је одржана 

12.12.2018.године,донета је:

ОДЛУКА О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

а на основу одлуке Одбора за 

хитна питања ФСС од 11.12.2018.

године донета је одлука о пререги-

старацији играч у периоду 

17.12.2018.године до 11.01.2019.

године.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
НЕГОТИН

(Седница одржана 14.12.2018)

На основу одлуке Извршног 

одбора фудбалског савеза Србије 

од 11.12.2018год .

Општински фудбалски савез 

Неготин у периоду од 17.12. 2018 

године до 11.01.2019 године извр-

шит ће пререгистрацију својих  иг-

рача.

САВЕЗ ГРАДА  
НИШA

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу чл.33 Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФС Србије и Одлуке о на-

чину пререгистрације и стицања 

права наступа на јавним утакми-

цама после извршене прере-

гистрације, а у циљу сређивања 

евиденције регистрованих играча, 

Извршни одбор ФС Ниша донео је 

следећу

ОДЛУКУ  О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију клу-
бова и играча ФС Ниша извршиће 
пререгистрацију играча свих сте-
пена такмичења на територији 
овог савеза.

Пререгистрација играча биће 
извршена у периоду од 17.12.2018. 
до 11.01.2019.године.

Играчи који не буду прере-
гистровани за своје клубове до 
утврђеног рока за пререгистрацију 
аутоматски су слободни и могу се 
регистровати за било који клуб по 
сопственом избору.

Играчи који имају закључене 
уговоре о професионалном иг-
рању или уговоре о стипендирању, 
као и играчи који су уступљени, 
обавезно морају бити прере-
гистровани у матичним клубови-
ма.

Сви пререгистровани играчи 
биће објављени у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.
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„ЦАР КОНСТАНТИН“ (Ниш): 

Цветковић Д. Душан, чл. 30/1.

„КОПЕРНИКУС-ЖЕЛЕЗНИ-

ЧАР“ (Ниш): Банићевић Д. Огњен, 

чл. 30/1.

САВЕЗ ОПШТИНА НОВИ 
ПАЗАР-РАШКА-ТУТИН

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу одредаба члана 48. 

Статута Фудбалског савеза Србије 

, а у складу са чланом 33. Правил-

ника  о регистрацији , статусу и 

трансферу играча ФСС, Извршни 

одбор  ФСО Нови Пазар-Рашка-

Тутин на седници одржаној 

13.12.2018.год. доноси следећу:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ  

ИГРАЧА

У циљу сређивања и евиден-

ције регистрованих играча ФСО 

Нови Пазар-Рашка-Тутин, прере-

гистрација играча свих клубова на 

територији ФСО Нови Пазар-Раш-

ка-Тутин ће се извршити у пери-

оду од 17.12.2018.  до 11.01.2019.

године.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ОБРЕНОВАЦ

(Седница одржана 12.12.2018.)

„ФЕНИКС ФФЦ“ (Забрежје): 

Ђелкапић Н. Урош, Ивашковић Д. 

Ненад чл. 30/1.

Бадрић Н. Урош „Рвати“ (Об-

реновац) чл. 30/12.

„ПОСАВИНА“ (Стублине): 

Вујковић М. Никола чл. 30/1.

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије на сед-

ници одржаној 11.12.2018. године, 

Извршни одбор ФСО Обреновац 

на својој седници одржаној 

14.12.2018. године, донео је:
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ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1.  У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча Фудбал-

ског савеза општине Обреновац и 

увођења јединствене базе подата-

ка, Комисија за регистрацију клу-

бова и играча овог Савеза вршиће 

пререгистрацију играча у периоду 

од 17.12.2018. године до 

11.01.2019. године.

2.   Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-

цију за пререгистрацију, а обавез-

но се пререгиструју играчи под 

уговором (професионални и сти-

пендисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године.  

3.  Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном гласнику Фудбал-

ског савеза Србије „Фудбал“.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ПАРАЋИН

(Седница одржана 13.12.2018. )

На основу Одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије са седни-

це одржане 11.12.2018.године,

Одбор за хитна питања  ФСО 

Параћин на седници одржаној 

13.12.2018.године донео је

ОДЛУКУО 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА ФУДБАЛСКИХ 
КЛУБОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ФСО ПАРАЋИН

Пререгистрација ће се извр-

шити на основу појединачних 

спискова играча фудбалских клу-

бова, који клубови достављају са-

везу са комплетном документа-

цијом за пререгистрацију и упла-

том трошкова пререгистрације.

Период у којем треба доста-

вљати спискове и документацију 
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за пререгистрацију је од 

17.12.2018.до 28.12.2018.године.

ФСО Параћин ће направити 

распоред достављања документа-

ције по фудбалским клубовима и о 

томе ће обавестити све клубове.

(Седница одржана 14.12.2018. )

Брисање из регистра

Бришу се: Шендељ О. Алија, 

Миленовић С. Немања и Стамен-

ковић Д. Данијел, „Јединство“ (Па-

раћин), јер прелазе на територију 

другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 

33 од 11.12.2018. године), а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС, Извршни одбор 

Општинског фудбалског савеза 

Петровац на Млави, на седници 

одржаној 13.12.2018. године, до-

нео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА ОФС ПЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча ОФС Петровац на 

Млави, извршиће пререгистрацију 

играча свих степена такмичења на 

територији Општине Петровац на 

Млави. 

Пререгистрација играча ће се 

извршити у периоду од 17.12.2018. 

године до 11.01.2019.године.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-
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тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. 

Имена пререгистрованих иг-

рача по клубовима биће објавље-

на у Службеном гласнику ФС Ср-

бије „Фудбал“. 

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, су слободни играчи и могу се 

регистровати за било који клуб.

САВЕЗ ГРАДА  
ПИРОТА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу одредаба члана 48. 

Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, 

ванредни број 18/2017), а у складу 

са чланом 33. Правилника о ре-

гистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС, Извршни одбор ФС 

Града Пирота, на седници одржа-

ној 13.12.2018. године, донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију игра-

ча ФС Града Пирота извршиће 

прере гистрацију играча свих сте-

пена такмичења на територији ФС 

Пиротског округа у циљу увођења 

јединствене базе података на це-

лој територији

Пререгистрација играча биће 

извршена у периоду од 17. децем-

бра 2018. године до 11. Јануара 

2019. године.

Сви пререгистровани играчи 

биће објављени у Службеном 

гласнику ФС Србије „Фудбал“.

Играчи који не буду регистро-

вани за своје клубове до утврђе-

ног рока за пререгистрацију ауто-

матски су слободни и могу бити 

регистровани за било који други 

клуб.
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ГРАДСКИ  САВЕЗ 
ПОЖАРЕВАЦ

(Седница одржана 13.12.2018.)

 На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 

33 од 11.12.2018. године), а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС, Извршни одбор Град-

ског фудбалског савеза Пожаре-

вац, на седници одржаној 

13.12.2018. године, донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА ГФС ПОЖАРЕВАЦ 

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча ГФС Пожаревац, 

извршиће пререгистрацију играча 

свих степена такмичења на тери-

торији Града Пожаревца.

Пререгистрација играча ће се 

извршити у периоду од 17.12.2018. 

године до  11.01.2019.године.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019.

Имена пререгистрованих иг-

рача по клубовима биће објавље-

на у Службеном  гласнику ФС Ср-

бије „Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, су слободни играчи и могу се 

регистровати за било који клуб.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПРИБОЈ 

 (Седница одржана 13.12.2018.)

На основу одредаба члана 48. 

Статута Фудбалског савеза Србије 

, а у складу са чланом 33. Правил-
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ника  о регистрацији , статусу и 

трансферу играча ФСС. Извршни 

одбор  ОФС-Прибој на седници 

одржаној 12.12.2018.год. доноси 

следећу:

ОДЛУКУ О   
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ  

ИГРАЧА

У циљу сређивања и евиден-

ције регистрованих играча ОФС-

Прибој , пререгистрација играча 

свих клубова на територији ОФС-

Прибој , ће се извршити у периоду 

од 17.12.2018. год. до 11.01.2019.

год.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ОПШТИНE  ПРОКУПЉЕ

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 33.Правилни-

ка о регистрацији,статусу и транс-

феру играча ФСС,Одлуке Одбора 

за хитна питања ФСС о прере-

гистрацији играча ФСС од 

11.12.2018.године Извршни одбор 

ФСО Прокупња  на седници одр-

жаној 14.12.2018 године донео је 

ОДЛУКУ

1.Комисија за регистрацију 

клубова и играча ФСО Прокупље 

извршиће пререгистрацију играча 

свих степена такмичења на тери-

торији овог савеза.

2.Пререгистрација играча 

биће извршена у периоду од 

17.12.2018 до 11.01.2019 године.

3.Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-

цију за пререгистрацију, а обавез-

но се пререгиструју играчи под 

уговором као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског прелаз-

ног регистрационог периода 2019.

године

4.Саставни део ове Одлукеје 

Упуство за пререгистрацију клубо-

ва и играча ФСО Прокупље  које 

ће бити достављено свим клубо-

вима на територији ФСО Про-

купља.
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5.Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу ФСС „Фуд-

бал“.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
РАЧА

(Седница одржана 14.12.2018.)

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

увођења јединствене базе подата-

ка на целокупној територији ФС 

Србије И.О ОФС Рача на својој 

седници од 14.12.2018.године,а у 

вези одлуке Одбора за хитна пи-

тања ФС Србије од 11.12.2018.го-

дине објављене у Службеном 

листу ФС Србије „Фудбал“ ванред-

ни број 33 од 11.12.2018.године. 

ОФС Рача доноси:

ОДЛУКУ O 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча ОФС Рача извршиће 

пререгистрацију свих регистрова-

них играча клубова свих степена 

такмичења на територији ОФС Ра-

ча у периоду од 17.12.2018.године 

до 11.01.2019.године.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
СВИЛАЈНАЦ

(Седница одржана, 14.12.2018.)
Извршни Одбор Фудбалског 

Савеза Општине Свилајнац, у ве-
зи са чланом 33 Правилника о 
регистрацији, статусу и трансферу 
играча ФСС, као и Одлуке ФСС о 
пререгистрацији свих играча на 
територији Фудбалског савеза Ср-
бије од 11.12.2018. године, на 
својој седници од 14.12.2018. го-
дине донео је 

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ СВИХ 
ИГРАЧА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ФС ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ

Пререгистрација ће се обави-

ти у периоду од 17.12.2018. до 

11.01.2019. године.
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Пререгистрација почиње пр-

вог а завршава се последњег дана 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, или у периоду између та два 

датума а завршава се најкасније 

11.01.2019. године.

Обавези пререгистрације под-

лежу играчи који су регистровани 

закључно са последњим даном 

који предходи првом дану прере-

гистрације (16.12.2018.) и то;

Играчи под Уговором: профе-

сионалци, аматери-стипендисти 

ОБАВЕЗНО сви.

Остали играчи аматери: само 

они за које клуб одлучи да их пре-

региструје укључујући и оне игра-

че који су у току трајања прере-

гистрације одсутни из било каквих 

разлога 

Уступљени играчи подлежу 

пререгистрацији само у својим ма-

тичним клубовима и надлежним 

Савезима који су их уступили.

Пререгистрација се не врши 

за играче који се редовно регис-

трују у време трајања прере-

гистрације, с тим што за те регис-

трације важе одредбе ове Одлуке 

у вези са обрасцима за регистра-

цију, укључујући и нове фотогра-

фије.

Сви играчи из тачке 3 ове Од-

луке, изузев играча под уговором, 

које клуб до последњег дана 

утврђеног за пререгистрацију не 

пререгиструје, аутоматски прес-

тају да буду регистровани чланови 

клуба, те се могу регистровати за 

било који други клуб по одредба-

ма из чл. 33., а у вези са чл. 30/3 

Правилника о регистрацији, стату-

су и трансферу играча  са правом 

наступања даном објаве регис-

трације у Службеном гласнику 

ФСС „Фудбал“, с тим што су оба-

везни у пријави за регистрацију у 

рубрици „досадашњи члан“ – да 

ставе назив клуба коме су припа-

дали до пререгистрације, а у ру-
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брици „последњи наступ“ да ста-

ве: није пререгистрован.

Ако мењају територију на-

длежног Савеза дужни су да узму 

потврду о аутоматском брисању 

из списка регистрованих играча 

насталу зато што их њихов клуб 

није пререгистровао и да је прило-

же уз пријаву за регистрацију за 

нови клуб.

Почев од првог дана који сле-

ди после пререгистрације, клуб 

може наступати само са играчима 

који су пререгистровни као и са 

играчима који су редовнорегистро-

вани, почев од дана када је поче-

ла пререгистрација играча. Клуб 

који наступи са играчем који није 

пререгистрован подлеже санк-

цијама из ДП.ФСС као и ТП.ФСС.

У циљу извршења прере-

гистрације сваки клуб је дужан да 

достави :

а)  Списак регистрованих иг-

рача које желе да пререгиструју, у 

три примерка (два примерка задр-

жава Савез а један примерак на-

кон овере се враћа клубу). 

У прилогу ове Одлуке доста-

вља Вам се списак са свим по-

требним подацима који ћете, уред-

но попуњен писаћом машином 

или компјутером,  доставити уз 

остали материјал у времену пре-

регистрације;

б) Стару легитимацију;

ц) Две фотографије у спорт-

ској опреми,  величне 3 x 4 и не 

старије од 60 дана,   довољно 

јасне тако да се лако може устано-

вити идентитет играча;

д) Једну фотографију величи-

не 3 x 4 у електронском облику, на 

e-mail адресу Савеза

д)  Две нове пријаве (картона) 

за регистрацију читко попуњене 

писаћом машином, потписане од 

стране играча, секретара и овере-

не печатом клуба. Ако је играч 
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одсутан или из било којих разлога 

не жели да потпише пријаву, онда 

се на месту одређеном за потпис 

исписује његово име и презиме са 

ознаком с.р. а из разлога што је он 

већ једном потписао пријаву за 

регистрацију и што је обавезан на 

пререгистрацију уколико клуб од-

лучи да га пререгиструје.У рубри-

ци „досадашњи члан“ пише се 

„прва регистрација“ ако је играч 

регистрован као нов, или пак клуб 

из којег је играч дошао у садашњи 

клуб. У рубрици „датум потписа“ 

пише се датум када је регистро-

ван за клуб.

е) Таксу у износу од 150,00 

динара по играчу, у коју је уграђе-

на цена коштања спортске легити-

мације и две пријаве за регистра-

цију, такса за објаву пререгистра-

ције, обрада регистрација - упла-

тити на жиро рачун: 

Фудбалски Савез Свилајнац, 

број: 330 – 41000896 – 94.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
СМЕДЕРЕВО

(Седница одржана, 13.12.2018.)

На основу члана 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС и Одлуке о 

начину пререгистрације и стицања 

права наступа играча на јавним 

утакмицама после извршене пре-

регистрације, Извршни одбор 

Градског фудбалског савеза Сме-

дерево на својој седници одржаној 

13.12.2018.године донео је

ОДЛУКУО 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча Град-

ског фудбалског савеза Смедере-

во, Комисија за регистрацију клу-

бова и играча овог Савеза вршиће 

пререгистрацију играча у периоду 

од 17.12.2018.године до 

11.01.2019.године.
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Играчи који имају закључене 

стипендијске уговоре о игрању и 

уговоре о професионалном иг-

рању, обавезно се пререгиструју.

Пререгистрацији подлежу иг-

рачи који су дати на уступање, 

дуже од зимског регистрационог 

периода 2019.године.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу Фудбалског 

савеза Србије „Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани у року утврђеном у та-

чки 1. ове Одлуке, аутоматски су 

слободни и могу се регистровати 

за било који клуб по свом избору.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
СМЕДЕРЕВ. ПАЛАНКА

(Седница одржана, 05.12.2018.)

На основу члана 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС и Одлуке о 

начину пререгистрације и стицања 

права наступа играча на јавним 

утакмицама после извршене пре-

регистрације, Извршни одбор 

Општинског Фудбалског Савеза 

Смедеревска Паланка  на својој 

седници одржаној 05.12.2018.го-

дине донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча 

Општинског Фудбалског савеза 

Смед. Паланка, Комисија за ре-

гистрсцију клубова и играча овог 

Савеза вршиће пререгистрацију 

играча у периоду од 15.12.2018.

године до 15.01.2019.године.

Играчи који имају закључене 

стипендијске уговоре о игрању и 

уговоре о професионалном иг-

рању, обавезно се пререгиструју.

Пререгистрацији подлежу иг-

рачи који су дати на уступање, 
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односно дати на двојну регистра-

цију код клубова који су их уступи-

ли или дали на двојну регистра-

цију.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу Фудбалског 

савеза Србије „Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани у року утврђеном у та-

чки 1. ове Одлуке, аутоматски су 

слободни и могу се регистровати 

за било који клуб по свом избору.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
СУРДУЛИЦА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу одредаба члана 49. 

Статута Општинског фудбалског 

савеза Сурдулица и Одлуке о пре-

регистрацији играча Фудбалског 

савеза Србије од 11.12.2018. годи-

не, Извршни одбор Општинског 

фудбалског савеза Сурдулица на 

седници одржаној дана 13.12.2018. 

године, донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА У ОФС 
СУРДУЛИЦА

Члан 1.

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

увођења јединствене базе подата-

ка, Извршни одбор ОФС Сурдули-

ца доноси одлуку да се обави 

пререгистрација играча.

Члан 2.

Пререгистрација ће се извр-

шити у периоду од 17. децембра 

2018. године до 11. јануара 2019. 

године.

Члан 3.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-
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ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године.

Члан 4.
Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у службеном листу ФСС „Фуд-

бал“.

Такса за објаву за све играче 

ОФС Сурдулица уплаћује се на 

текући рачун ФСС у износу од 50 

(педесет) динара преко ОФС Сур-

дулица.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу 

даном објављивања у службеном 

листу ФСС „Фудбал“.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ТОПОЛА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Члана 33 Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФС Србије и 

Одлуке о начину пререгистрације 

и стицања права наступа на јав-

ним утакмицама, након извршене 

пререгистрације а у циљу сређи-

вања евиденције регистрованих 

играча и увођења јединствене ба-

зе података на целокупној терито-

рије ФС Србије, Секретаријат ФС 

општине Топола, на својој седници 

одржаној 13.12.2018. године, а у 

вези одлуке Одбора за хитна пи-

тања ФС Србије од 11.12.2018. 

године објављене у Службеном 

листу ФСС ,,Фудбал,, Ванредни 

број 33 од 11.12.2018. године до-

нео је :

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ФС општине То-

пола извршиће пререгистрацију 

свих регистрованих играча клубо-

ва свих степена такмичења на те-

риторији ФС општине Топола.
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2. Пререгистрација ће се из-

вршити у периоду од 17.12.2018. 

до 11.01.2019. године (закључно).

3. Одлука о пререгистрацији 

играча, презимена,имена и 

средње слово пререгистрованих 

играча по тачки 1 ове Одлуке, мо-

рају бити објављени у Службеном 

гласнику ФСС ,,Фудбал,,

4. Обавезно се пререгиструју 

играчи који су под уговором (про-

фесионални и стипендисти) као и 

играчи који су уступљени дуже од 

зимског регистрационог периода 

2019. године.

5. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове 

закључно са последњим даном 

утврђеног рока за пререгистрацију 

играча из тачке 2. ове Одлуке 

(11.01.2019.) аутоматски су сло-

бодни и у року од 8 (осам) дана по 

објави и истеку рока за прере-

гистрацију могу бити регистровани 

за било који други клуб на терито-

рији ФС Србије.

6. Ова одлука ступа на снагу 

даном објављивања у Службеном 

листу ФСС ,,Фудбал,,.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ТРСТЕНИК

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу чл. 33 Правилника 

о регистрацији клубова и играча 

ФС Србије и Одлуке о начину пре-

регистрације  и стицања права  

наступа на јавним утакмицама по-

сле извршене пререгистрације,а у 

циљу сређивања евиденције ре-

гистрованих играча,Извршни  од-

бор Фудбалског савеза Општине 

Трстеник донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 
КЛУБОВА И ИГРАЧА

1.Комисија за регистрацију 

клубова и играча ФСО Трстеник 

извршиће пререгистрацију играча 

свих степена такмичења на  тери-

торији овог савеза.
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2. Пререгистрација играча ће 

бити извршена у периоду од 

17.12.2018. до 11.01.2019. године.

3. Сви пререгистровани игра-

чи биће објављени у службеном 

листу ФСС „Фудбал“.

4. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистрацију 

аутоматски су  слободни и могу 

бити регистровани за било који 

други клуб.

5. Играчи који имају закључе-

не уговоре,као и играчи који су 

уступљени или двојно 

регистровани,обавезно морају би-

ти   пререгистровани у својим ма-

тичним клубовима.

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ЋУПРИЈА

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС и Одлуке о 

начину пререгистрације и стицања 

права наступа играча на јавним 

утакмицама после извршене пре-

регистрације, Извршни одбор 

Фудбалског савеза општине Ћу-

прија на својој седници одржаној 

14.12.2018.године донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1.  У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих  играча  

Фудбалског  савеза  општине       

Ћуприја,   Комисија  за   регистра-

цију  клубова  и   играча   овог   

Савеза   вршиће   пререгистраци-

ују играча у периоду од 17.12.2018.

године  до  11.01.2019.године.

Играчи који имају закључене 

стипендијске уговоре о игрању и 

уговоре о професионалном иг-

рању, обавезно се пререгиструју.

Пререгистрацији подлежу иг-

рачи који су дати на уступање, 
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односно дати на двојну регистра-

цију код клубова који су их уступи-

ли или дали на двојну регистра-

цију.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу Фудбалског 

савеза Србије “Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани у року утврђеном у та-

чки 1. Ове Одлуке, аутоматски су 

слободни и могу се регистровати 

за било који клуб по свом избору. 

ОПШТИНСКИ САВЕЗ  
УБ

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу Одлуке Обора за 

хитна питања ФС СРбије, на сед-

ници одржаној дана 11.12.2018. 

године, ИО ОФС Уб на својој сед-

ници одржаној дана 14.12.2018. 

године, донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча ОФС  

Уб и увођења јединствене базе 

података, Комисија за регистра-

цију клубова и играча овог Савеза  

вршиће пререгистрацију играча у 

приоду од 17.12.2018. године до 

11.01.2019. године.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство  

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију,  а обавезно се 

пререгиструју играчи под  угово-

ром (професионалци и стипен-

дисти), као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског прелаз-

ног рока 2019. године.

Имена и презимена играча 

који су пререгистровани биће обја-

вљени у Службеном гласнику 

ФСС „Фудбал“.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
УЖИЦЕ

(Седница одржана 13.12.2018.)

У складу са Одлуком Одбора 

за хитна питања ФС Србије од 

11.12.2018.г., ИО ОФС Ужице је 

донео:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Члан 1.

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

увођења јединствене базе подата-

ка , пререгистрација играча овог 

савеза ће се извршити у периоду 

од 17.12.2018.г. до 11.01.2019.г.

Члан 2.

Клубови одлучују којим игра-

чима ће продужити чланство, а 

обавези  пререгистрације подлежу 

сви играчи који са клубом имају 

закључен професионални или 

стипендијски уговор, као и играчи 

који су уступљени на период дужи 

од зимског регистрационог пери-

ода 2019.г.

За играче наведене у претход-

ном ставу клубови достављају по-

требну документацију за прере-

гистрацију закључно са 

11.01.2019.г.

САВЕЗ ГРАДА  
ЧАЧКА

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС и Одлуке о 

начину пререгистрације и стицање 

права наступа играча на јавним 

утакмицама после извршене пре-

регистрацује, Извршни одбор 

фудбалског савеза Града Чачка на 

својој седници одржаној 

14.12.2018. године донео је:
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ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча 

фудбалског савеза Града Чачка, 

Комисија за регистрацију клубова 

и играча овог савеза извршиће 

пререгистрацију играча у периоду 

од 17.12.2018. године до 

11.01.2019. године.

Играчи који имају закључене 

стипендијске уговоре о игрању и 

уговоре о професионалном иг-

рању, обавезно се пререгиструју.

Пререгистрацији подлежу иг-

рачи који су дати на уступање код 

клубова који их је уступио.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном гласнику Фудбал-

ског савеза Србије „Фудбал“.

Играчи који не буду прере-

гистровани у року предвиђеном у 

тачки 1. Ове Одлуке аутоматски су 

слободни и могу се регистровати 

за било који клуб по свом избору.

(Седница одржана 17.12.2018.) 

 „БОРАЦ“ (Чачак): Аврамовић 

М. Василије и Драшковић М. 

Огњен, чл. 30/1.

 Биорац Б. Давид, Пауновић 

М. Урош, Милутиновић М. Немања 

и Аксентијевић Ж. Марко        „Ча-

чак 94“ (Чачак), Ђурић Ј. Данијел, 

„Аполом 4“ (Крагујевац) и  Ћубо-

вић С. Вук „Полет“ (Љубић), чл. 

30/12

ОПШТИНСКИ  САВЕЗ  
ШАБАЦ

 (Седница одржана 13.12.2018.)

На основу одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије, а у скла-

ду са чланом 33. Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС,  у циљу сређивања 

евиденције регистрованих играча 



БРОЈ  51 СТРАНА 1805ФУДБАЛ, 19.12.2018.

и увођења јединствене базе пода-

така на целој територији ФС Ср-

бије, Извршни одбор ОФС Шабац, 

на седници одржаној 13. 12. 2018. 

године, донео је 

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРЦИЈИ 

ИГРАЧА ОФС  ШАБАЦ

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ОФС Шабац из-

вршиће пререгистрацију регистро-

ваних играча клубова свих степе-

на такмичења на територији ОФС 

Шабац.

2. Пререгистрација играча из-

вршиће се у периоду од 17. де-

цембра 2018. године до    11. јану-

ара 2019. године.

3. Одлука о пререгистрацији 

играча, као и презимена, средње 

слово и имена пререгистрованих 

играча, по тачки 1 ове Одлуке, мо-

рају бити објављена у Службеном 

листу  ФС Србије *Фудбал*.

4. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове у 

утврђеном периоду за прере-

гистрацију, аутоматски престају да 

буду регистровани чланови клуба 

и могу се регистровати за било 

који други клуб.

5. Играчи који имају закључе-

не Уговоре о професионалном иг-

рању и стипендијске уговоре о иг-

рању, као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године, 

обавезно морају бити прере-

гистровани.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

ОКРУЖНИ САВЕЗ 
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

(Седница одржана 11.12.2018.)

„Колашин“ (Зубин Поток): Ка-

саловић В. Богољуб, Милић Р. 

Жељко, Леповић З. Никола, Ра-
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дојевић Д. Мартин, Вучинић Т. Да-

либор, Гаљак М. Михајло чл. 30/1.

(Седница одржана 13.12.2018.)

„Колашин“ (Зубин Поток): Јак-

шић С. Павле чл. 30/1.

На основу Одлуке ФСС о пре-

регистрацији играча од 11. децем-

бра 2018. године, а у складу са 

чланом 33. Правилника о регис-

трацији, статусу и трансферу игра-

ча ФСС, а на основу члана 45. 

Статута ФС КиМ, Секретаријат ФС 

Косова и Метохије, на седници од 

13.12.2018. године, донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ  

ИГРАЧА

Члан 1.

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

увођења јединствене базе подата-

ка на целокупној територији 

Фудбалског савеза Србије, а на 

основу Одлуке Одбора за хитна 

питања ФСС; ФС КиМ  је донео 

одлуку да се у свим савезима оба-

ви пререгистрација играча.

Члан 2.

Пререгистрација ће се извр-

шити на основу појединачних од-

лука сваког надлежног савеза (Ок-

ружних савеза са територије ФС 

КиМ), коју ти савези морају донети 

и објавити у Службеном листу 

ФСС „Фудбал“, закључно са 14.де-

цембром 2018. године. Период у 

коме треба извршити пререгистра-

цију је од 17.децембра 2018. годи-

не до 11.јануара 2019.године.

Члан 3.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дијски), као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године. 
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Члан 4.

Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу ФСС „Фуд-

бал“. 

Члан 5.

Савези који се не буду придр-

жавали ове одлуке неће моћи 

објављивати регистрације својих 

играча у периоду после наведених 

термина.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу 

даном објављивања у Службеном 

листу ФСС „Фудбал“

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ВОЈВОДИНЕ

САВЕЗ  ГРАДА   
НОВИ  САД

(Седница одржана  14.12.2018 )

Регистрација  уговора

“ПРОЛЕТЕР” (  Нови Сад)  и 

играч  Вујаклија Срђан  закључили 

уговор о професионалном игрању  

до  31.12.2019 године.

Брисање из регистра

Брише  се, Ковачевић Саво 

“Младост” ( Бачки јарак)  јер мења 

територију савеза.

 ОДЛУКА  О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ  

ИГРАЧА

Извршни одбор ФСГ Нови Сад 

на седници од  14.12.2018 године, 

у циљу сређивања евиденције ре-

гистрованих играча и увођења је-

динствене базе података на цело-

купној територији ФСС,  а у   скла-

ду са  одлуком Одбора за хитна  

питања ФСС донео Одлуку о пре-

регистрацији играча.

– Пререгистрација  играча 

свих степена такмичења ће се вр-

шити у периоду од  17.12.2018 до  

11.01.2019 године
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– Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-

цију за пререгистрацију.

– Обавезно се пререгиструју 

играчи под уговором (професио-

нални и стипендисти) као и играчи 

који су уступљени дуже од зимског 

регистрационог периода 2019 го-

дине.

 Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у службеном листу “Фудбал”

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
АЛИБУНАР

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС и на осно-

ву одлуке Извршног одбора 

Фудбалског савеза Србије од 

11.12.2018.године, Извршни одбор 

Фудбалског савеза општине Али-

бунар на својој седници одржаној 

13.12.2018.године донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1.Комисија за регистрацију иг-

рача ФСО Алибунар извршиће 

пререгистрацију регистрованих 

играча клубова свих степена 

такмичења на територији ФСО 

Алибунар.

2.Пререгистрација ће бити из-

вршена у периоду од 17.децембра 

2018.  до 11.јануара 2019.године.

3.Пререгистрација играча по 

тачки 1. ове одлуке мора бити 

објављена у службеном листу 

ФСС „Фудбал“.

4.Играчи који не буду прере-

гистровани до последњег дана ро-

ка за пререгистрацију аутоматски 

су слободни и могу бити регистро-

вани за други клуб у складу са 
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Правилником о регистрацији, ста-

тусу и трансферу играча ФСС.

5.Уступљени играчи и играчи 

са двојном регистрацијом, обавез-

но морају бити пререгистровани

OПШТИНСКИ САВЕЗ 
БАЧКА ПАЛАНKA 

(Седница одржана  13.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС (Службени 

лист ФСС „Фудбал“ ванредни бр. 

33 од 11. 12. 22018. године) и у 

складу са чл. 33 Правилника о ре-

гистрацији, статусу и транферу 

играча ФС Србије, Извршни одбо-

ра ОФС Бачка Паланка на седни-

ци одржаној 13. 12. 2018. године, 

донео је следећу

ОДЛУКУ О 
ПРЕРГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА 

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча, Коми-

сија за регистрацију клубова и иг-

рача Фудбалског савеза општине 

Бачка Паланка вршиће прере-

гистрацију играча свих клубова у 

периоду од 17. 12. 2018. године до 

11. 01. 2019. године.

Брисање из регистра

Бришe ce Вујановић Д. Милош 

„Војводина“ (Товаришево), јер пре-

лази на територију другог савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
БЕЛА ЦРКВА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу члана 33.Правилни-

ка о регистрацији, статусу и транс-

феру играча ФСС и на основу од-

луке одбора за хитна питања 

Фудбалског савеза Србије од 

11.12.2018.године, Извршни одбор 

Фудбалског савеза општине Бела 

Црква на својој седници одржаној 

13.12.2018.године донео је:
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ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију игра-
ча ФСО Бела Црква извршиће 
пререгистрацију регистрованих 
играча клубова свих степена 
такмичења на територији ФСО Бе-
ла Црква.

Пререгистрација ће бити извр-
шена у периоду од 17.децембра 
2018. до 11.јануара 2019.године

Пререгистрација играча по та-
чки 1. ове одлуке мора бити обја-
вљена у службеном листу ФСС 
„Фудбал“.

Играчи који не буду прере-
гистровани до последњег дана ро-
ка за пререгистрацију аутоматски 
су слободни и могу бити регистро-
вани за други клуб у складу са 
Правилником о регистрацији, ста-
тусу и трансферу играча ФСС

Уступљени играчи и играчи са 
двојном регистрацијом, обавезно 

морају бити пререгистовани

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ВРБАС

(Седница одржана:14.12.2018.)

ОДЛУКА О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА:

У складу са одлуком Фудбал-

ског Савеза Србије, Фудбалски 

Савез Општине Врбас вршиће 

пререгистрацију играча на терито-

рији овог    савеза,у периоду од 

17.12.2018год, до 11.01.2019годи-

не

КМФ“Летећи Холанђанин“ 

(Врбас)-Шмит Р. Андреј,Копривица 

Ј. Слободан,чл-30/1.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
ВРШАЦ

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 33.Правилни-

ка о регистрацији, статусу и транс-

феру играча ФСС и на основу од-
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луке Извршног одбора Фудбалског 

савеза Србије од 11.12.2018.годи-

не, Извршни одбор Градског 

фудбалског савеза Вршац на 

својој седници одржаној 

13.12.2018.године донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

играча ГФС Вршац извршиће пре-

регистрацију регистрованих игра-

ча клубова свих степена такми-

чења на територији ФСО Вршац.

2. Пререгистрација ће бити 

извршена у периоду од 17.децем-

бра 2018. до 11.јануара 2018.годи-

не

3. Пререгистрација играча по 

тачки 1. ове одлуке мора бити 

објављена у службеном листу 

ФСС „Фудбал“

4. Играчи који не буду прере-

гистровани до последњег дана ро-

ка за пререгистрацију аутоматски 

су слободни и могу бити регистро-

вани за други клуб у складу са 

Правилником о регистрацији, ста-

тусу и трансферу играча ФСС

5. Уступљени играчи и играчи 

са двојном регистрацијом, обавез-

но морају бити пререгистовани

(Седница одржана 18.12.2018.)

КМФ „ФОРУМ“ (Вршац): Јанко-

вић Д. Јован, Радак Д. Предраг, 

Самарџија С. Лазар, Јованов Н. 

Марко, Бобић З. Огњен, Томаш Б. 

Никола, Борковић Р. Марко, Ради-

сављевић Љ. Лазар, Ћирка Г. Ма-

теја, Драшкић Р. Марко, Радукић 

Б. Никола, Стојковић А. Стефан, 

Кикош Ж. Давор, чл. 30/1.

Божин Ј. Давид, Миошко Д. 

Кристијан КМФ „Форум“ (Вршац), 

чл. 30/3
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ЖИТИШТЕ–НОВА ЦРЊА

(Седница одржана 14.12.2018. )

ОДЛУКА

 ИО ОФС Житиште – Нова 
Црња на својој седници одржаној 
14.12.2018.г., а на основу одлуке 
одбора за хитна питања ФСС на 
седници од 11.12.2018.г .(Фудбал, 
вандредни број ,33 страна 9) , до-
нео је једногласну одлуку да извр-
ши обавезну пререгистрацију иг-
рача ( у циљу сређивања евиден-
ције регистрованих играча и 
увођења јединствене базе подата-
ка на територији ФСС ) чланова 
клубова са територије која је у 
надлежности регистрационог са-
веза  и то у периоду од 17.12.2018. 

– 11.01.2019.г..

САВЕЗ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИН

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу Члана 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФС Србије,  Од-

луке Одбора за хитна питања ФС 

Србије од 11. 12. 2018. године, у 

циљу сређивања евиденције ре-

гистрованих играча и увођења је-

динствене базе података на  цело-

купној територији ФС Србије, Из-

вршни одбор ФСГ Зрењанин, на 

својој седници одржаној 14. 12. 

2018. године, донео је 

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ФСГ Зрењанин 

извршиће пререгистрацију играча 

свих степена такмичења са тери-

торије овог савеза.

2. Пререгистрација играча 

биће извршена у периоду 17. де-

цембар 2018. – 11. јануар 2019. 

године.

3. Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих предају документа-
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цију за пререгистрацију, а обавез-

но се пререгиструју играчи под 

уговором, као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године.

4. Имена и презимена прере-

гистрованих играча биће објавље-

на у Службеном листу ФСС „Фуд-

бал“.

5. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистра-

цију, аутоматски ће бити слободни 

и моћи ће да се региструју за било 

који други клуб.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ИНЂИЈА

(Седница одржана 14.12.2018)

На Седници ОФС Инђија одр-

жаној дана 14.12.2018. године до-

нета је Одлука о пререгистрацији 

играча свих клубова који припа-

дају ОФС Инђија. Иста ће се извр-

шити у периоду од 17.12.2018. го-

дине до 11.01.2019. године.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
КОВАЧИЦА-ОПОВО 

(Седница одржана 12.12.2018.)

На основу длуке Одбора за 

хитна питања Ф С Србије одржане 

11.12.2018 године Извршни Одбор 

Општинског Фудбалског Савеза 

Ковачица-Опово на седници 0д 

12.12..  2018 године, д о н е о  је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРСЦИЈИ  

ИГРАЧА

1. Уциљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча ОФС 

Ковачица-Опово и увођење   је-

динствене базе података, Комиси-

ја за регистрацију клубова и игра-

ча овог Савеза вршиће прере-

гистрацију играча по Чл. 33 у пе-

риоду од 20. 12. 2018 године до 

11.01. 2019 године.
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2. Клубови одлучују са којим 

играчима желе да продуже члан-

ство и за њих доставњају докумен 

тацију за пререгистрацију, а оба-

везно се пререгиструју под угово-

ром, стипендисти и играчи који су 

уступњени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019 године.                  

3. Непререгистровани играчи 

сматрају се слободним код избора 

клуба.

4. Имена и презимена прере-

гистрованих ниграча објављују се 

у Службеном гласнику ФС СР-

БИЈЕ “ фудбал”

САВЕЗ ОПШТИНЕ 
КОВИН

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу одредаба члана 33. 

Правилника о регистрацији, стату-

су и транс¬феру играча ФСС, и на 

основу одлуке Извршног одбора 

Фудбалског савеза Србије од дана 

11.12.2018. године, Извршни од-

бор Фудбалског савеза општине 

Ковин, на својој седници одржаној 

13.12.2018., донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

клубова и играча ФСО Ковин, из-

вршиће пререгистрацију регистро-

ваних играча клубова свих степе-

на такмичења на територији ФСО 

Ковин.

2. Пререгистрација играча 

биће извршена у периоду од 

17.децембра 2018. године до 11.

јануара 2019. године.

3. Пререгистрација играча по 

тачки 1. ове Одлуке, мора бити 

објављена у Службеном листу 

ФСС „Фудбал“.

4. Играчи који не буду прере-

гистровани до последњег дана ро-

ка за пререгистрацију аутоматски 

су слободни и могу бити регистро-
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вани за други клуб у складу са 

Правилником о регистрацији, ста-

тусу и трансферу играча ФСС.

5. Уступљени играчи и играчи 

са двојном регистрацијом обавез-

но морају бити пререгистровани.

САВЕЗ  ГРАДА  
КИКИНДА

 (Седница  одржана 13.12.2018.)  

 ОДЛУКА ИО  ФСГ  
КИКИНДА

И О  ФСГ  Кикинда на својој 

седници одржаној  13.12.2018.г., а 

на основу одлуке  одбора за хитна 

питања  ФСС  на седници од 

11.12.2018.г., донео је једногласну 

одлуку да изврши обавезну прере-

гистрацију играча ( у циљу сређи-

вања евиденције регистрованих 

играча и увођења јединствене ба-

зе података на територији ФСС ) 

чланова клубова са територије 

која је у надлежности регистра-

ционог савеза  ФСГ  Кикинда и то 

у периоду  од  17.12.2018. – 

11.01.2019.г..

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ОЏАЦИ

(Седница одржана 14.12.2018. )

На основу члана 33. Правил-
ника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС и Одлуком 
о обавезној пререгистрацији игра-
ча Фудбалског Савеза Србије од 
11.12.2018. године, Извршни од-
бор Општинског Фудбалског Саве-
за Оџаци је на седници одржаној 
13.12.2018. године донео

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 
клубова и играча ОФС Оџаци из-
вршиће пререгистрацију регистро-
ваних играча свих степена такми-
чења на територији овог савеза.

2. Пререгистрација играча ће 
бити извршена у периоду од 17.12. 

2018. до 11.01.2019. године
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3. Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистрацију 

аутоматски су слободни и могу 

бити регистровани за било који 

други клуб.

4. Играчи који су уступљени 

обавезно морају бити прере-

гистровани код својих клубова из 

којих су уступљени.

5. Сви пререгистровани игра-

чи биће објављени у сл. лист ФСС 

„Фудбал“

ГРАДСКИ САВЕЗ 
ПАНЧЕВО

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу члана 33.Правилни-

ка о регистрацији, статусу и транс-

феру играча ФСС и на основу од-

луке Извршног одбора Фудбалског 

савеза Србије од 11.12.2018.годи-

не, Извршни одбор Градског 

фудбалског савеза Панчево на 

својој седници одржаној 

13.12.2018.године донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 

играча ГФС Панчево извршиће 

пререгистрацију регистрованих 

играча клубова свих степена 

такмичења на територији ГФС 

Панчево.

2. Пререгистрација ће бити 

извршена у периоду од 17.децем-

бра 2018. до 11.јануара 2018.годи-

не

3. Пререгистрација играча по 

тачки 1. ове одлуке мора бити 

објављена у службеном листу 

ФСС „Фудбал“

4. Играчи који не буду прере-

гистровани до последњег дана ро-

ка за пререгистрацију аутоматски 

су слободни и могу бити регистро-

вани за други клуб у складу са 
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Правилником о регистрацији, ста-

тусу и трансферу играча ФСС

5. Уступљени играчи и играчи 
са двојном регистрацијом, обавез-
но морају бити пререгистовани

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПЛАНДИШТЕ

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу члана 33. Правил-
ника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФСС и на осно-
ву одлуке Извршног одбора 
Фудбалског савеза Србије од 
11.12.2018. године, Извршни од-
бор Фудбалског савеза општине 
Пландиште на својој седници одр-
жаној 13.12.2018. године донео је:

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

1. Комисија за регистрацију 
играча ФСО Пландиште извршиће 
пререгистрацију регистрованих 
играча клубова свих степена 

такмичења на територији ФСО 
Пландиште.

2. Пререгистрација ће бити 
извршена у периоду од 17. децем-
бра 2018. године до 11. јануара 
2019. године.

3. Пререгистрација играча по 
тачки 1. ове одлуке мора бити 
објављена у службеном листу 
ФСС „Фудбал“.

4. Играчи који не буду прере-
гистровани до последњег дана ро-
ка за пререгистрацију аутоматски 
су слободни и могу бити регистро-
вани за други клуб у складу са 
Правилником о регистрацији, ста-
тусу и трансферу играча ФСС.

5. Уступљени играчи и играчи 
са двојном регистрацијом, обавез-

но морају бити пререгистровани.

ГРАДСКИ САВЕЗ 
СОМБОР

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу одлуке Извршног 

одбора Фудбалског савеза Србије, 
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а у складу са чланом 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФС Србије и у 

циљу сређивања евиденције ре-

гистрованих играча Извршни обор 

Градског фудбалског савеза Сом-

бор је на седници одржаној 

30.11.2018.године, донео

ОДЛУКУ

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча Градског фудбал-

ског савеза Сомбор извршиће 

пререгистрацију регистрованих 

играча у клубовима свих степена 

такмичења на територији ГФС 

Сомбор.

Пререгистрација играча ће би-

ти извршена у периоду од 

17.12.2018. до 09.01.2019.године.

Играчи који имају закључене 

стипендијске уговоре о игрању 

фудбала и уговоре о професио-

налном игрању, као и играчи који 

су уступљени обавезно се морају 

пререгистровати код својих матич-

них клубова.

Играчи који небуду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистрацију 

аутоматски су слободни и могу 

бити регистровабни за било који 

други клуб.

Сви пререгистровани играчи 

биће објављени у Службеном 

листу ФСС „Фудбал“.

САВЕЗ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

(Седница одржана 13.12.2018.)

На основу Одлуке Одбора за 

хитна питања ФС Србије са 38. 

седнице одржане 11.12.2018. го-

дине и одредаба члана 33. Пра-

вилника о регистрацији, статусу и 

трансферу играча ФСС, секрета-

ријат Извршног одбора Фудбал-

ског савеза Града Сремска Митро-

вица, донео је
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ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА ФСГ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Члан 1.

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

утврђивања јединствене базе по-

датака на целокупној територији 

ФС Србије, Комисија за регистра-

цију клубова и играча ФСГ Срем-

ска Митровица извршиће прере-

гистрацију играча у периоду од 

17.децембра.2018. године до 11.

јануара.2019. године, а Одлука о 

пререгистрацији ће се објавити у 

службеном листу ФСС „Фудбал“.

Члан 2.

Клубови одлучују са којим иг-

рачима желе да продуже чланство 

и за њих предају документацију за 

пререгистрацију, а обавезно се 

пререгиструју играчи под угово-

ром (професионални и стипен-

дисти) као и играчи који су ус-

тупљени дуже од зимског регис-

трационог периода 2019. године.

Члан 3.

Клубови који се не буду придр-

жавали ове одлуке неће моћи ре-

гистровати и објављивати своје 

играче у периоду после наведеног 

термина.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу 

даном објављивања у службеном 

листу ФСС „Фудбал“.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
СТАРА ПАЗОВА

(Седница одржана 14.12.2018.)

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

увођење јединствене базе подата-

ка на целокупној територији 

Фудбалског савеза Србије а по 

одлуци Одбора за хитна питања 

ФС Србије, објављеној у Фудбалу 
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ванредни број 33 од 11.12.2018., 

Извршног одбора Општинског 

фудбалског савеза Стара Пазова 

на седници одржаној дана 

14.12.2018. године донео је 

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНСКОГ 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 
СТАРА ПАЗОВА

ГРАДСКИ САВЕЗ 
СУБОТИЦА

(Седница одржана 11.12.2018.)

„СПАРТАК“ (Суботица): Грбић 

М. Стефан, Шћепановић Д. Дани-

ло, „Арена Су“ (Суботица), чл. 

30/12

Раскид уговора

„СПАРТАК“ (Суботица) и играч 

Kulynych Serhii, раскинули су уго-

вор о професионалном игрању бр. 

081/18 од 31.07.2018. године, спо-

разумно.

Регистрација уговора

„СПАРТАК „ (Суботица) и иг-

рач Милошевић Ј. Стефан, закљу-

чили су професионални уговор о 

игрању бр. 159/18 до 31. маја 

2021. године.

Брисање из регистра

Бришу се Варга Л. Марко, 

„Спартак“ (Суботица), Симић М. 

Милован, „Арена Су“ (Суботица), 

јер прелазр на другу територију.

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу одлуке Извршног 

одбора Фудбалског савеза Србије, 

а у складу са чланом 33. Правил-

ника о регистрацији, статусу и 

трансферу ФС Србије и у циљу 

сређивања евиденције регистро-

ваних играча секретаријат ИО ГФС 

Суботица је на својој седници одр-

жаној 01.12.2018. године донео 

следећу: 
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 ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Комисија за регистрацију клу-

бова и играча Градског фудбал-

ског савеза Суботица извршиће 

пререгистрацију регистрованих 

играча у клубовима свих степена 

такмичења на територији ГФС Су-

ботица .

Пререгистрација играча ће би-

ти извршена у периоду од 

17.12.2018. до 11.01.2019. године.

Играчи који имају закључене 

стипендисјке уговоре о игрању 

фудбала и уговоре о професио-

налном игрању, као и играчи који 

су уступљени обавезно се морају 

пререгистровати код својих матич-

них клубова.

Играчи који не буду прере-

гистровани за своје клубове до 

утврђеног рока за пререгистрацију 

аутоматски су слободни и могу 

бити регистровани за било који 

други клуб.

Сви пререгистровани играчи 

биће објављени у Службеном 

листу „ФУДБАЛ“.

OПШТИНСКИ САВЕЗ 
ТИТЕЛ-ЖАБAЉ

(Седница одржана 14.12.2018.)

На основу Одлуке о прере-

гистрацији играча ФСС, (Службе-

ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни 

број 33/2018), а у складу са чла-

ном 33. Правилника о регистра-

цији, статусу и трансферу играча 

ФСС, Извршни одбор општинског 

фудбалског савеза Тител-Жабаљ, 

на седници одржаној 14. децем-

бра 2018. године, донео је

ОДЛУКУ О 
ПРЕРЕГИСРАЦИЈИ 

ИГРАЧА

Члан 1.

У циљу сређивања евиден-

ције регистрованих играча и 

увођења јединствене базе подата-
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ка на целокупној територији 

Фудбалског савеза Србије, Изврш-

ни одбор доноси одлуку да сви 

клубови са територије општинског 

фудбалског савеза Тител-Жабаљ 

подлежу пререгистрацији играча.

Члан 2.

Пререгистрација ће се извр-

шити од 18. децембра 2018. годи-

не, до 10. јанура 2019. године. 

Пререгистрацији подлежу сви ре-

гистровани играчи у клубу.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу 

даном објаве у Службеном листу 

ФСС „Фудбал“.
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