
 

УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ СЕДНИЦА РЕГИСТРАЦИОНИХ САВЕЗА 

НА "E-MAIL" САВЕЗА РАДИ ОБЈАВЕ У „ФУДБАЛУ“ 

 

 

 Да би се обезбедио излазак "Фудбала" на време и смањио број грешака, молимо Вас 

да материјал са седница форматирате као што се објављује у "Фудбалу" односно на 

следећи начин: 

 

1. Текст је у ћирилици. 

 

2. НАЗИВ РЕГИСТРАЦИОНОГ САВЕЗА (болдирано) 

 

3. (Седница и датум)  - болдирано (у загради С велико слово, размак, дан, тачка, 

месец, тачка, година, тачка). 

 

РЕДОСЛЕД  ЗА ОБЈАВУ: 

 

1. Регистрација клуба/удружења  (болдирано) 

 

(Назив клуба великим словима под наводницима, размак, место клуба у 

загради ...) 

 

2. Регистрација играча  (болдирано) 

 

(ФК, размак, назив клуба великим словима под наводницима, размак, место 

клуба у загради, две тачке, размак, презиме, размак, средње слово, тачка, размак 

име, размак, назив клуба из којег играч прелази (само прво слово велико) под 

наводницима, размак, у загради место клуба из којег играч прелази, зарез, 

размак, чл., размак, број члана. Обавезно писати по редоследу од члана 30/1 

према 30/13.) 

 

3. Раскид уговора  (болдирано) 

 

(ФК, размак, назив клуба великим словима под наводницима, размак, место 

клуба у загради ..., споразумно.) 

  

4. Раскид споразума (болдирано) 

 

(Назив клуба који је дао играча великим словима под наводницима, зарез, 

размак, место клуба у загради, зарез, размак, назив клуба који је примио играча 

великим словима под наводницима, зарез, размак, место клуба у загради, размак, 

презиме, размак, средње слово, тачка, размак, име, размак ...  , споразумно.)  

 

5. Уступање играча (болдирано) 

 

(Назив клуба који даје играча великим словима под наводницима, зарез, размак, 

место клуба у загради, зарез, размак, назив клуба који је примио играча великим 

словима под наводницима, зарез, размак, место клуба у загради, размак, презиме, 

размак, средње слово, тачка, размак, име, размак ...) 

 

 

 

 



6. Двојна регистрација (болдирано) 

 

(Назив матичног клуба великим словима под наводницима, зарез, размак, место 

клуба у загради, зарез, размак, назив клуба за који се играч региструје по основу 

двејне регистрације великим словима под наводницима, зарез, размак, место 

клуба у загради, размак, презиме, размак, средње слово, тачка, размак, име, 

размак ...) 

 

 

7. Регистрација уговора (болдирано) 

 

(Назив клуба великим словима под наводницима, размак, место клуба у загради, 

размак, и, размак, презиме, размак, средње слово, тачка, размак, име, размак ..). 

 

8. Брисање из регистра (болдирано) 

 

(Брише/у се, размак, презиме, размак, средње слово, тачка, размак, име, 

размак, ... назив клуба (само прво слово велико) под наводницима, зарез, 

размак ...) 

 

9. Спецификација  

 

НАПОМЕНЕ: 

 

1. Материјал за објаву регистрације слати на адресу: Фудбалски савез Србије, за 

Комисију за регистрацију, статус и трансфер играча, Теразије 35, 11000 Београд. У 

материјалу, поред Записника седнице, слати материјал за верификацију од клубова 

Суперлиге, Прве лиге, Супер и Прве женске лиге и Прве Футсал лиге, и копију 

извршене уплате, и то сходно Правилнику о регистрацији, статусу и трансферу 

играча ФСС (члан 88, став 4). 

 

2. Седницу урађену по датом упутству, без спецификације, слати на е-маил: 

fudbalobjava@fss.rs, до понедељка за наредни број. 

 

 


