УПУТСТВО ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ КЛУБОВА И ИГРАЧА ФС НИША
Одлуком Извршног одбора Фудбалског савеза Србије од 11.12.2018. године, у наредном периоду
обавиће се редовна пререгистрација свих клубова и играча Фудбалског савеза Србије.
У складу са наведеном Одлуком ФС Србије, ФС Ниша је донео Одлуку по којој ће се
Пререгистрација у Фудбалском савезу Ниша обавити у периоду од 17.12.2018. до 11.01.2019.
године и њој подлежу сви клубови и играчи са теритприје ФС Ниша.
За пререгистрацију је потребна следећа документација:
-

-

-

оверени списак играча који се пререгиструју са уписаним бројем легитимације,
стара спортске легитимација,
нова попуњена спортска легитимација и две попуњене пријаве за регистрацију (картони),
фотокопија личне карте, пасоша или извода из матичне књиге,
у легитимацији и пријавама обавезно преписати датуме регистрације из старе легитимације,
никако не уписивати нове датуме (значи уписати датум када је играч примљен за
члана клуба),
никако не уписивати бројеве из старих легитимација јер овом приликом играчи дпбијају нове
бројеве,
у пријавама (картонима) у рубрици „Досадашњи члан“ уписати ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА,
уколико играч из било ког разлога не жели да потпише пријаве за регистрацију (картоне),
секретар клуба ће на место предвиђено за потпис играча уписати СР и штампаним словима
написати име и презиме играча (ово из разлога јер је играч већ потписао приступницу приликом
доласка у клуб),
две исте искључиво нове фотографије у спортској опреми величине 3 х 4 цм,
у случају да се клуб и играчи не пререгиструју клуб аутоматски престаје са радом, а играчи су
слободни у избору другог клуба,
после предвиђеног рока за пререгистрацију играчи које клуб није пререгистровао слободни су у
избору новог клуба и није им потребна исписница од досадашњег клуба,
после предвиђеног рока за пререгистрацију укплико клуб жели да пререгиструје неког од играча
којег није пререгистровао из било ког разлога, може то учинити али уз сагласност играча и том
приликом рачунају се трошкови друге регистрације-практично као прелазак из клуба у клуб, што
је готово дупло скупље.
Цена: 50 динара легитимација, 20 динара 2 картона, 50 динара објава у „Фудбалу“ и трошкови
прве регистрације по ценовнику ФСН.
Новина је да су клубови ОБАВЕЗНИ да сликају све играче телефоном или фото апаратом,
као и њихове личне карте, или пасоше или изводе, потом пребаце све на „флешку“ са
именом и презименом играча испод фотографије и то доставе ФСН због даљег
електронског начина регистрације играча.
ФС Ниша

