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СТРАНА 1827
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На основу члана 45 Статута Фудбалског савеза Србије (Службени
лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 18/2017), Извршни одбор ФС Србије на
седници одржаној дана 26.12.2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СУДИЈАМА И СУЂЕЊУ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1
У Правилнику о судијама и суђењу Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ван. бр. 3/16, 10/16, бр. 32/16, ван бр. 8/18, ван.
бр.13/18 и бр. 35/18 у даљем тексту: Правилник), члан 21 став 2 допуњује
се тако што се после реченице која гласи: ,,Судије Прве лиге Србија и Супер лиге не могу бити активни играчи било ког ранга такмичења’’, додаје
нова реченица која гласи: ,,Изузетно од претходног правила, играчице
женских фудбалских клубова Супер лиге за жене, могу да суде утакмице
које одигравају клубови Прве лиге за жене, као што и играчице женских
фудбалских клубова Прве лиге за жене, могу да суде утакмице које одигравају клубови Супер лиге за жене, док је забрањено да играчица неке од
тих лига суди утакмице лиге у којој наступа као играчица’’ (играчице могу
бити на заједничкој Листи судија Супер лиге за жене и Прве лиге за жене).

Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал”.
ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.

СТРАНА 1828

ФУДБАЛ, 26.12.2018.
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На основу чл. 45, 51 и 52 Статута ФС Србије (Службени лист ФСС
,,Фудбал“, ванредни брoj 18/2017), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 26.12.2018. године, донео је

О Д Л У К У
Члан 1.
За члана Дисциплинске комисије бира се:
- Предраг Јандрић.

Члан 2.
Члан Дисциплинске комисије из члана 1. ове одлуке бира се до истека
мандата осталих чланова Дисциплинске комисије, тј. до истека мандатног
периода 2016.-2020. година.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу дан након објављивања у Службеном листу
ФСС „Фудбал“.
ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.
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СТРАНА 1829

ФУДБАЛ, 26.12.2018.

На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени
лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 18/2017) и члана 4. став 2. Одлуке о
формирању инструкторске службе Фудбалског савеза Србије (Службени
лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 31/2018), Извршни одбор ФС Србије на
седници одржаној 26. децембра 2018. године, донео је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ОКРУЖНИХ
ИНСТРУКТОРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о именовању окружних инструктора Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 31/2018) допуњује се
члан 1 став 1 тачка 1 алинеја 1, тако да након допуне гласи: ,“Вуковић
Дамир – ПФС Сомбор‘‘.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу дан након објављивања у Службеном листу
ФСС „Фудбал“.
ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.

СТРАНА 1830

ФУДБАЛ, 26.12.2018.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ
САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД
(Седница одржана 18.12.2018.)
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ
БОГАТИЋ
(Седница одржана 15.12.2018)
На основу члана 33 правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС и Одлуке о начину пререгистрације и стицања

КМФ „САМО ПРАВО“ (Бео-

права наступа играча на јавним

град): Бацановић Т. Данило и Са-

утакмицама после извршене пре-

вић Т. Стефан чл. 30/1.

регистрације , Извршни Одбор

Раскид уговора
„ЗЕМУН“ (Земун) и играч Марковић Алекса, раксинули су уговор
о професионалном игрању, споразумно.
Анекс уговора
„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд)
и играч Павков Милан, закључили
су анекс уговора о професионалном игрању до 15.01.2023. године.
Брисање из регистра

Фудбалског савеза општине Богатић на својој седници одржаној
15.12.2018. године донео је:

ОДЛУКУ О
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ
ИГРАЧА
У циљу сређивања евиденције регистрованих играча Фудбалског савеза општине Богатић, Комисија за регистрацију клубова и
играча овог Савеза вршиће пререгистрацију играча у периоду од
17.12.2018. до 11.01.2019.године.

Бришу се Јешић Александар

Играче који имају закључене

„Вождовац“ (Београд) и Марковић

стипендијске уговоре о игрању и

Алекса „Земун“ (Земун) јер прела-

уговоре о професионалном иг-

зе на територију другог савеза.

рању, обавезно се пререгиструју.
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СТРАНА 1831

САВЕЗ ОПШТИНЕ
ИВАЊИЦА

Пререгистрацији подлежу играчи који су дати на уступање,
односно дати на двојну регистрацију код клубова који их је уступио

(Седница одржана 24.12.2018.)

или дао на двојну регистрацију .

Раскид уговора

Имена и презимена прере-

“ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањица) и

гистрованих играча биће објавље-

Ђогатовић М. Владан раскинули

на у Службеном листу Фудбалског

су Уговор о професионалном иг-

савеза Србије „Фудбал“.

рању споразумно,

Играчи који не буду прере-

Брисање из регистра

гистровани у року утврђеном у тачки 1. ове Одлуке, аутоматски су
слободни и могу се регистровати
за било који клуб по свом избору.

ГРАДСКИ САВЕЗ
ВРАЊЕ
(Седница одржана 24.12.2018.)
Раскид уговора

Бришe се : Ђогатовић М. Владан (ФК“ЈАВОР- МАТИС“Ивањица)
јер

прелазe на другу територију

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
КЊАЖЕВАЦ
(Седница одржана 14.12.2018.)
На основу члана 33. Правилника о регистрацији, статусу и

„Динамо“ (Врање) и играч Та-

трансферу играча ФСС и Одлуке о

иго Витал Аморим Де Араујо рас-

начину пререгистрације и стицања

кинули су уговор о професионал-

права играча на јавним утакмица-

ном игрању,споразумно.

ма после извршене пререгистра-

СТРАНА 1832

ФУДБАЛ, 26.12.2018.
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ције, Извршни одбор Фудбалског

Имена пререгистрованих иг-

савеза Књажевац на својој седни-

рача по клубовима биће објавље-

ци одржаној 14.12.2018. године

ни у Службеном гласнику ФС Ср-

донео је

бије „Фудбал“.

ОДЛУКУ О
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ
ИГРАЧА
У циљу сређивања евиден-

Играчи који не буду пререгистровани за своје клубове до
утврђеног рока за пререгистрацијусу слободни играчи и могу се
регистровати за било који клуб.

ције регистрованих играча ФСО
Књажевац вршиће пререгистрацију играча у периоду од 17.12.2018
године до 11.01.2019. године.
Клубови одлучују са којим играчима желе да продуже чланство

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
ОБРЕНОВАЦ
(Седница одржана 21.12.2018.)
„ФЕНИКС ФФЦ“ (Забрежје):
Кукољ Д. Давид чл. 30/1.

и за њих предају документацију за
пререгистрацију, а обавезно се
пререгиструју играчи под угово-

САВЕЗ ОПШТИНА
ЉИГ-МИОНИЦА

ром (професионални и стипендисти) као и играчи који су ус-

(Седница одржана 23.12.2018.)

тупљени дуже од зимског регис-

„ВОЈВОДЕ“ (Мионица): Марић

трационог периода 2019.

С. Урош чл. 30/1.
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ФУДБАЛ, 26.12.2018.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНСКИ САВЕЗ
БАЧКА ПАЛАНКА
(Седница одржана 21.12.2018.)
Раскид уговора

ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни
број 33/2018), а у складу са
чла¬ном 33. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, Извршни одбор фудбалског савеза општина Бечеј - Срборан, на седници одржаној 14. децембра 2018. године, донео је

ОДЛУКУ О
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ
ИГРАЧА

„ОФК БАЧКА“ (Бачка Паланка)
и играчи Бајић О. Филип и Шуберт В. Иван, раскинули су уговор

Члан 1.

о професионалном игрању, спора-

У циљу сређивања евиден-

зумно.
Брисање из регистра
Брише се Карас М. Миленко
„ЧСК Пивара“ (Челарево), јер прелази на територију другог савеза.

САВЕЗ ОПШТИНА
БЕЧЕЈ-СРБОБРАН
(Седница одржана 14.12.2018.)

ције

регистрованих

играча

и

увођења јединствене базе података

на

целокупној

територији

Фудбалског савеза Србије, Извршни одбор доноси одлуку да сви
клубови са територије фудбалског
савеза општина Бечеј Србобран
подлежу пререгистрацији играча.

Члан 2
Пререгистрација ће се извр-

На основу Одлуке о прере-

шити од 18. децембра 2018. годи-

гистрацији играча ФСС, (Службе-

не, до 11. јанура 2019. године.

СТРАНА 1834

ФУДБАЛ, 26.12.2018.

Пререгистрацији подлежу сви регистровани играчи у клубу. Играчи
који имају закључене стипендисјке
уговоре о игрању фудбала и уговоре о професионалном игрању,
као и играчи који су уступљени
обавезно се морају

пререгистро-

вати код својих матичних клубова.
Играчи који не буду пререгистровани за своје клубоведо утврђеног
рока за пререгистрацију аутоматски су слободни и могу бити регистровани за било који други клуб.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу
даном објаве у Службеном листу
ФСС „Фудбал“.
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ФУДБАЛ, 26.12.2018.

СТРАНА 1835

СТРАНА 1836

ФУДБАЛ, 26.12.2018.
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