На основу члана 47. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни
број 2/2012), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 17. јуна 2014.
године, донео је

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И
ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза
Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни број 3/2011, 50/2012 и ванредни број
3/2013), у члану 11. став 2. , назив главе V, мења се тако да гласи:
"V - За играча који се уступа или двојно региструје:"
Тачка 3. мења се тако да гласи:
"3. писани споразум клубова и играча који се уступа, односно двојно региструје".
После тачке 4. додаје се нова тачка 4.а. која гласи:
"4.а образац фудбалске легитимације, уколико се играч двојно региструје".
Члан 2.
У члану 30. став 1. после тачке 9. додаје се нова тачка 9.а, која гласи:
"9.а када је у прелазном року регистрован по основу двојне регистрације".
Члан 3.
После главе IV, додаје се нова глава IVа, која гласи:
"IVа. - ДВОЈНА РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 37.а
Клуб Супер, Прве и Српске лиге, у текућој такмичарској сезони свог играча који на
дан 01. јула текуће године није старији од 21 године, може у регистрационом периоду
регистровати за клуб нижих лига, по основу двојне регистрације, и то:
1. Клуб Супер лиге може дати свог играча на двојну регистрацију и то:
а) професионалног играча клубу Прве и Српске лиге
б) играча са стипендијским уговором клубу Прве и Српске лиге.
2. Клуб Прве лиге може дати свог играча на двојну регистрацију и то:
а) професионалног играча клубу Српске лиге
б) играча са стипендијским уговором и играча аматера клубу Српске лиге.
3. Клуб Српске лиге може дати свог играча на двојну регистрацију и то:
а) са стипендијским уговором и играча аматера клубовима зонског степена
такмичења.
Један клуб по основу двојне регистрације може дати највише 4 (четири) играча, од
којих највише 2 (два) играча могу бити двојно регистровани за исти клуб.
Један клуб, по основу двојне регистрације може регистровати највише 2 (два)
играча.
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Члан 37.б
За двојне регистрације не важе иста правила која важе и за трансфер играча уступање играча. То значи да клубови који примају играче по основу споразума о двојној
регистрацији немају право на накнади за обуку и развој играча, компензацију за тренинг и
принцип солидарности.
У складу са одредбама става 1. овог члана у пасош играча биће уписан - уведен
искључиво клуб који даје играча на двојну регистрацију.
Члан 37.в
Играч који је регистован по основу двојне регистрације има право наступа на свим
пријатељским и првенственим, а право наступа на Куп утакмицама посебно се регулише
Пропозицијама Куп такмичења.
У случају спора о наступу играча за један од два клуба на појединим утакмицама,
предност има матични клуб, те је играч дужан да поступи у складу са захтевом тог клуба.
Члан 37.г
Играч може бити регистрован за други клуб на основу писаног споразума
закљученог између клубова и играча. Клуб који даје играча на двојну регистрацију
одговоран је за испуњење уговорних обавеза и за време трајања споразума о двојној
регистрацији.
Најкраћи период на који се играч може двојно регистровати јесте перид између два
регистрациона периода, а најдуже једна такмичарска сезона.
Приликом регистрације фудбалера на двојну регистрацију закључује се споразум у
6 (шест) примерака између клубова и играча, у надлежном савезу коме припада клуб који
даје играча на двојну регистрацију, а објаву споразума о двојној регистрацији играча врши
се од стране надлежног савеза у којем се врши регистрација играча.
Двојна регистрација уписује се у легитимацију играча као привремена.
Споразум о двојној регистрацији, после верификације свих примерака и објаве у
"Фудбалу" доставља се клубовима, играчу, надлежним савезима којима припадају клубови
и асоцијацијама-лигама којима припадају клубови.
Члан 37.д
Споразум о двојној регистрацији престаје да важи:
- истеком рока на који је потписан,
- споразумом клубова и играча о раскиду.
Раскид споразума обавезно се објављује у Службеном листу ФСС "Фудбал" од
стране савеза који је извршио регистрацију играча.
Члан 37.е
Споразум о двојној регистрацији аутоматски престаје да важи првог дана
регистрационог периода до када је закључен, односно одигравањем последње утакмице
клубова за које играч наступа по основу двојне регистрације одговарајуће такмичарске
сезоне.
По основу двојне регистрације у периоду за који је закључен споразум о двојној
регистрацији играч може бити регистрован за матични клуб и само још један клуб.
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Члан 37.ж
Начин издржавања аутоматских казни забране играња насталих после сваког
искључења, односно одређеног броја опокмена, посебно се регулиђе одредбама
Дисциплинског правилника ФСС".
Члан 4.
После члана 63. додаје се нови члан 63.а, који гласи:
"Члан 63.а
Раскидом уговора о професионалном односу или стипендијског уговора по било
ком основу, престаје да важи споразум о двојној регистрацији и без сагласности клуба за
који је играч двојно регистрован".
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".
ПРЕДСЕДНИК
Томислав КАРАЏИЋ

