БРПЈ 12/ I

ФУДБАЛ, 14.07.2020.

СТРАНА 7

УПУТСТВП
П СПРПВПЂЕОУ ПДЛУКЕ П ЛЕТОЕМ РЕГИСТРАЦИПНПМ ПЕРИПДУ У 2020. ГПДИНИ

Летои регистраципни перипд у 2020. гпдини, за играше свих степена такмишеоа
траје пд 14.07.2020. дп 05.10. 2020. гпдине закљушнп, придржа вајући се при тпме
пдредаба Правилника п регистрацији, статусу и транс феру играша Фудбалскпг савеза
Србије (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, ванредни брпј 8 oд 13.06.2019. гпдине) и Правилника п
изменама и дппунама Правилника п регистрацији, статусу и трансферу играша ФСС
(Службени лист ФСС „Фудбал“, брпј 12/I/2020 oд 14.07.2020. гпдине.
Клуб кпји региструје играша пптребнп је да у COMET с истем унесе фптпграфију
играша (укпликп већ не ппстпји), лишни дпкумент (лишна карта, путна исправа или
извпд из матишне коиге рпђених укпликп се ради п млађим малплетним играшима),
кап и сву пптребну дпкументацију за регистрацију (захтев за регистраци ју, исписницу,
бриспвницу укпликп се меоа регистраципни савез, фудбалски паспщ играш шиме
играша дпвпди у статус УНЕСЕН , а Регистраципни савез накпн увида у исправнпст
унетих дпкумената играша ставља у статус ППСЛАН, да би играш мпгап бити
ВЕРИФИКПВАН пд стране Кпмисије за статус и регистрацију играша ФСС.
1. На пснпву шл. 26 -32. Правилника п р егистрацији, статусу и трансфе ру играша
ФСС, летои регистраципни перипд мпгу кпристити:
- играши свих узраста, свих степена такмишеоа, са исписницпм, бри спвницпм и
псталим дпкументима, без пбзира да ли су кпристили зимски регистраципни перипд
2020. гпдине (исписница, бриспвница и паспщ играша мпрају бити преузети из COMET a);
- непререгистрпвани играши (исти мпгу и ван регистраципнпг пери пда), уз
Пптврду п аутпматскпм брисаоу пверенпј пд стране надлежнпг Регистраципнпг савеза
(укпликп се ради п прпмени савеза);
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- играши аматери свих степена такмишеоа, кпји су у клубу прпвели нај маое
једну гпдину (у пвпм слушају акп су у клубу били најмаое пд летоег регистраципнпг
перипда 2019. гпдине), уз захтев за исписницу, пптврду п брисаоу и паспща;
- играши аматери свих степена такмишеоа, приликпм пдласка у инпстрани клуб,
кпји су у клубу прпвели најмаое щест (6) месеци, у пвпм слушају акп су у клубу били нај
маое пд зимскпг регистраципнпг перипда 2019. гпдине, са исписницпм, пптврдпм п
брисаоу и фудбалским паспщем, или захтевима за исписницу и пптврдпм п брисаоу.
- играши кпји се уступају и играши кпји дплазе или се враћају из инпстранства;
Електрпнски међунарпдни трансфер сертификат креиран у ТМС систему
пбавезан је за све међунарпдне трансфере фудбалера мущкпг/женскпг ппла кпји се
баве великим фудбалпм.
Клубпви у пквиру ФСС кпји желе да региструју играше малпг фудбала за кпје није
пптребан електрпнски сертификат путем ТМС система, дужни су да Међунарпднпм
пдељеоу ФСС факспм или мејлпм ппднесу захтев за издаваое сертификата уз кпји
прилаже писмену сагласнпст играша а у слушају да су у питаоу прпфесипнални
фудбалери и кппију угпвпра између нпвпг клуба и прпфесипналнпг фудбалера кап и
кппију угпвпра п трансферу између нпвпг клуба и бивщег клуба зависнп пд слушаја.
Клубпви кпји желе да региструју фудбалера аматера мущкпг/женскпг ппла у
дпмену великпг фудбала таквпг играша мпрају затражити крпз ФИФА ТМС систем, јер је
електрпнски међунарпдни сертификат пбавезан за трансфере играша.
Клубпви кпји желе регистрпвати играше аматере/мущкарце и жене/ кпји дплазе
из инпстраних савеза, а немају ТМС меначере, дужни су дпставити ФС Србије
(Међунарпднп пдељеое ФСС, Теразије 35, Бепград) следећа дпкумента у прелазнпм
рпку:
-захтев за сертификат пптписан пд стране клуба и играша, у кпме је пптребнп
написати ташан назив ппследоег клуба у инпстранству, кап и статус играша у тпм клубу
и савез из кпг играш дплази, а акп је играш странац сагласнпст играша на енглескпм
језику.
-шитку кппија паспща/путне исправе играша у ПДФ фпрмату
Кприщћеое ТМС-а је пбавезан кпрак у свим међунарпдним трансферима
играша аматера/мущкпг и женскпг ппла/ у дпмену великпг фудбала и свака
регистрација таквих играша мимп ТМС-а сматраће се НЕВАЖЕЋПМ.
Акп клуб не дпстави све гпре наведена дпкумента ФС Србије дп затвараоа
прелазнпг рпка ФС Србије, такав трансфер се не мпже пбавити путем ТМС система и
клуб неће мпћи регистрпвати играша дп птвараоа нпвпг прелазнпг рпка.
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Пп дпбијаоу међунарпднпг регистраципнпг сертификата издаје се дпзвпла
клубу за регистрацију играша, кпји је затражен електрпнски, а за футсал играша факспм
или мејлпм.
Укпликп у рпку пд 7 дана пд дана упућиваоа захтева за издаваое
међунарпднпг регистраципнпг сертификата п трансферу пд стране ФСС путем ТМС
система, наципнални савез клуба кпји играш напущта, не пдгпвпри пп захтеву,
ФИФА/ФСС ће издати прпвизпрну дпзвплу за регистрацију фудбалера мущкпг/женскпг
ппла у дпмену великпг фудбала, а за играше малпг фудбала прпвизпрна дпзвпла ће
бити издата накпн истека рпка пд 30 дана пд дана упућиваоа захтева.
Ни један клуб ни играш не мпгу бити укљушени у трансфер за премпщћаваое.
Акп се два узастппна трансфера истпг играша на наципналнпм или
интернаципналнпм нивпу пбаве у рпку пд 16 седмица, претппставиће се, укпликп се не
дпкаже супрптнп, да су стране из става 1. пвпг шлана укљушене и таква два трансфера
ушесници у трансферу за премпщћаваое и биће кажоени у складу са пдредбама
Дисциплинскпг правилника ФСС.
- п прпписанпм и дпзвпљенпм брпју уступљених играша евиденцију впде и за оу
пдгпварају клубпви кпји дају и примају исте играше, кап и надлежни Регистраципни
савез кпји врще регистрације.
- клубпви мпгу свпје играше, без пбзира када су приступили тпм клубу, уступити
другпм клубу, уз пбавезнп придржаваое шл. 34-37. Правилника п регистрацији, статусу
и трансферу играша ФСС;
- играши кпјима су угпвпри истекли.
2. Клуб кпји региструје играша мпже истпг унети у статус УНЕСЕН са свпм
пптребнпм дпкументацијпм закљушнп са 5. пктпбрпм 2020. гпдине, дп 24:00 шаспва.
3. Накпн увида у исправнпст унетих дпкумената надлежни Регистраципни савез
мпже играша унети у статус ППСЛАН закљушнп са 7. пктпбрпм 2020. гпдине дп 24:00
шаспва.
4. Кпмисији за статус и регистрацију играша, на адресу: Фудбалски савез Србије,
Теразије 35, 11000 Бепград, са назнакпм: Кпмисији за регистрацију играша,
Регистраципни савези пбавезнп дпстављају на верификацију:
- прпфесипналне и стипендијске угпвпре п играоу (прпфесипналци), искљушивп
на пбрасцу ФСС, претхпднп пвереним кпд нптара у складу са закпнпм РС,
- анексе угпвпра претхпднп пверене кпд нптара, у складу са закпнпм РС,
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- записнике п сппразумним раскидима угпвпра, претхпднп пвереним кпд
нптара, у складу са закпнпм РС,
- сппразуме п уступаоу и раскиде сппразума п уступаоу,
Сви „ПФС“ надлежни за регистрацију играша, дужни су да дпставе на адресу
електрпнске ппщте: reg.komisija@fss.rs, ташну спецификацију следећих трпщкпва: за
регистрацију играша у систему COMET, шланарину играша, угпвпра играша, анекса
угпвпра играша, раскида угпвпра играша, сппразума п уступаоу играша и раскида
сппразума п уступаоу играша, прпмена имена и дпдаваоа назива сппнзпра имену
клуба, псниваое и регистрација клуба и престанак рада клуба, и дпказ п уплати таксе
према Пдлуци ФСС.
Укпликп на адресу електрпнске ппщте: reg.komisija@fss.rs није дпстављена
ташна спецификација трпщкпва и дпказ п уплатама такси према Пдлуци п расппдели
изнпса такси утврђених прпписима ФСС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
ванредни брпј 12/2019), регистрација играша и псталих дпкумената, неће бити
верификпвана.
Угпвпри, раскиди угпвпра и анекси угпвпра, накпн пптписиваоа представника
клуба и играша, и пвере у складу са закпнпм РС, прпизвпде правнп дејствп пверпм
Кпмисије за статус и регистрацију играша ФСС, а. верификација се пбавезнп врщи у
систему COMET. Накпн пвере Кпмисије за статус и регистрацију играша ФСС угпвпре,
раскиде угпвпра и анексе угпвпра у COMET систем унпси Клуб, кап и сппразуме п
уступаоу играша и раскиде сппразума, накпн пптписиваоа представника клуба и
играша, и пвере у надлежнпм регистраципнпм савезу.
5. За верификацију регистрације играша пптребнп је у систем COMET унети сву
пптребну дпкументацију у зависнпсти пп кпм шлану Правилника п регистрацији,
статусу и трансферу ФСС се играш регисрује: слику, лишни дпкумент, пријаву за
регистрацију (пптписану пд стране играша и рпдитеља/старатеља укпликп се ради п
малплетнпм играшу), исписницу (захтев за исписницу и дпказ п ппслатпј преппрушенпј
ппщиљци), бриспвницу (захтев за бриспвницу, дпказ п ппслатпј преппрушенпј
ппщиљци и дпказ п изврщенпј уплати), паспщ играша (захтев за паспщ играша и дпказ п
ппслатпј преппрушенпј
ппщиљци), пптврду п аутпматскпм брисаоу за
непререгистрпванпг играша (укпликп играш меоа регистрацип ни савез), сертификат,
пдлука надлежнпг пргана укпликп је раскид угпвпра регулисан кривицпм клуба,
пригиналну дпкументацију пп шл. 47. Правилника п регистрацији статусу и трансферу
играша ФСС.
Укпликп у систем COMET није унета сва пптребна дпкументација, или се
регистрација врщи супрптнп Правилнику п регистрацији, статусу и трансферу ФСС,
играш неће бити верификпван, пднпснп оегпв статус у систему COMET биће враћен у
УНЕСЕН, пднпснп
ППНИЩТЕН. Разлпг прпмене статуса играша, Клуб пднпснп
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Регистраципни савез, мпгу видети у истприји играша (ИСТПРИЈА ПРПМЕНА) и изврщити
дппуну или исправку.
6. За играше кпји се уступају пптребнп је у систем COMET унети и:
- сппразум п уступаоу искљушивп на прпписанпм пбрасцу ФСС, уз пверу
Регистраципнпг савеза из шијег клуба пдлази играш, играша и клуба у кпји играш дплази
а пверава и пбјављује надлежни Регистраципни савез клуба у кпји играш дплази;
- најкраћи перипд на кпји се играш мпже уступити јесте перипд између два
регистраципна перипда;
- сппразум п уступаоа не мпже се раскинути пре истека најкраћег перипда на
кпји се мпже уступити (перипд пд једнпг дп другпг регистраципнпг перипда);
- сппразуми п уступаоу и раскиди сппразума уписују се у легитимацију играша
пд стране надлежнпг Регистраципнпг савеза, кпји је играша регистрпвап, пднпснп
пбјавип раскид сппразума.
7. За исправнпст регистрација, дпкументације и усклађенпсти са прп- писима
ФСС искљушиву пдгпвпрнпст пред прганима ФСС и Регипна имају клубпви кпји дају и
примају играше, кап и надлежни Регистраципни савези кпји врще регистрације.
Кпмисија за статус и регистрацију играша ФСС врщи кпнтрплу унетих дпкумената
за регистрацију играша, угпвпра, анекса угпвпра, сппразума и раскида угпвпра и
сппразума, клубпва Супер и Прве Србије, Супер и Прве лиге за жене и Прве и Друге
футсал лиге, а за све пстале надлежни Регистраципни савези кпји врще регистрације.
8. Oбавещтавамп клубпве да пбрате пажоу на шлан 10. Правилника п
регистрацији, статусу и трансферу играша ФСС где стпји да играши смеју бити
регистрпвани за највище три клуба тпкпм једне сезпне и да тпкпм пвпг перипда играш
јединп има правп наступа за два клуба на званишним утакмицама.
Играши истпвременп мпгу и играти фудбал и футсал, а регистрације се пбављају
према пдредбама Правилника п регистрацији, статусу и трансферу играша ФСС.
9. Пригинална исписница нема временскпг пгранишеоа уз услпв да играш
пбавезнп даје изјаву да исту није кпристип у претхпднпм регистраципнпм перипду и
иста се унпси у систем COMET.
Клуб кпји изда играшу исписницу, а кпју преузима из система COMET, неппхпднп
је да затражи терминацију играша крпз COMET систем, а регистраципни савез кпме
припада верификује терминацију, укпликп играш меоа регистраципни савез,
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10. Угпвпри закљушени између клуба и играша мпрају бити искљушивп на
пбрасцима прпписаним пд стране ФСС, без меоаоа и дпдаваоа текста, пптписани
какп предвиђа шл. 55-68. Правилника п регистрацији, статусу и трансферу играша ФСС,
- угпвпри се закљушују у регистраципнпм перипду, а ван регистраципнпг
перипда између играша и клуба, када већ регистрпвани играш клуба, кап аматер, меоа
статус (прелази у прпфесипналце) и ппд услпвима предвиђеним шланпм 28.
Правилника п регистрацији, статусу и трансферу играша ФСС,
11. Играши прпфесипналци кпјима је угпвпр истекап пре истека регистраципнпг
перипда, мпгу се регистрпвати и ван регистраципнпг перипда, са пгранишеоима из
шлана 10. пвпг Правилника, и тп такп щтп ће ппднети неппхпдну дпкументацију за
регистрацију пп пвпм пснпву Кпмисији за статус и регистрацију играша ФСС.
Регистрација из шлана 28. Правилника п регистрацији, статусу и трансферу
играша ФСС се примеоује, какп на играше кпји дплазе из инпстранства, такп и на
дпмаће играше.
12. Играши аматери клубпва свих степена такмишеоа, кап пмладинци рпђени
2002. гпдине, кпји губе правп наступа за пмладински тим у текућпј календарскпј
гпдини, са исписницпм клуба мпгу се регистрпвати за нпви клуб дп 31.12. текуће
календарске гпдине,
13. Сви клубпви и надлежни Регистраципни савези, дужни су да сву пригиналну
дпкументацију архивирају и шувају пп пдредбама Закпна РС.
Пвп Упутствп ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ФСС
„Фудбал“, а примеоиваће се пд 14.07.2020. гпдине.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КПКЕЗА, с.р.

