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На основу члана 74. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'' 

број 22/2021) и на основу Правилника ФИФА Клириншка кућа и обавеза који проистичу из 

њега, Комисија за статус и регистрацију играча ФСС, на седници одржаној дана 27.12.2022. 

године, донела је 

 
 

У П У Т С Т В О 
 

ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА ФИФА КЛИРИНШКЕ КУЋЕ И 

АЖУРИРАЊА И ПРАЋЕЊА ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА УНЕТИХ У ЦОМЕТ 

 

1. ФИФА је на седници 22.октобра 2022. године усвојила Правилник ФИФА Клириншке 
куће и исти је ступио на снагу 16. новембра 2022. године, а маже се преузети на српком језику, 
на званичној Интернет презентацији ФСС, на веб страници: https: //fss.rs/wp-
content/uploads/2019/07/Pravilnik-FIFA-Klirinske-kuce-oktobar-2022.pdf. 

 
Правилником ФИФА Клириншке куће предвиђене су санкције, како за фудбалске 

клубове, тако и за фудбалске савезе чији су фудбалски клубови чланови, а који прекрше 
одредбе наведеног правилника. Реч је о дисциплинским санкцијама које ће имати и значајне 
последице по клубове и савезе. 

 
Неопходно је да сви регистрациони фудбалски савези прате и ажурирају податке о 

играчима на дневном нивоу и да се старају о примени свих правила прописаних Правилником 
ФИФА Клириншке куће, а у сарадњи са фудбалским клубовима – свијим члановима. 

 
Свака, па и најмања грешка у уносу било ког податка о садашњем или бившем играчу 

(грешка у имену, матичном броју, статусу играча и др.) онемогућиће клуб да наплати прописане 
накнаде путем система „Клириншка кућа“. Изван ток система наплате било каквог 
потраживања неће бити могуће, а подразумеваће и примену строгих дисциплинских 
санкција. 

 
С тим у вези потребно је да фудбалски клубови, без одлагања, у најкраћем року, кроз 

тикет у COMET-у доставе потребне податке које треба исправити, као и одговарајућа 
документа. Уколико је измена имена, презимена, датума рођења или матичног броја, 
потребно је доставити личну карту или Извод из матичне књиге рођених, ако се ради о 
малолетном лицу. Сви словни подаци о играчима морају бити унети искључиво употребом 
латиничког писма. 

 
Уколико се ради о потреби уноса ретро регистрације, када се у COMET-у не налази 

период који је играч провео у клубу, потребно је доставити доказ о регистрацији за клуб у виду 
објаве у Службеном листу ФСС „Фудбал“, а све у циљу тачног ажурирања фудбалског пасоша 
играча, без чега ФИФА софтер „Клириншка кућа“ неће моћи да им обрачуна и исплати накнаду, 
а другог начина за исплату накнада неће бити. 

2. Услов за активирање права, за накнаду за тренирање у међународном трансферу је 

прва    регистрација играча у статусу професионалног играча, због чега је неоходно и обавезно 

у фудбалски пасош унети тачне податке, јер у супротном фудбалски клубови могу да претрпе 

значајну материјалну штету, а осим клубова, финансијску оговорност за погрешно унете 

податке имаће и надлежни фудбалски савези, па и сам ФСС.  
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Прва регистрација играча као професионалног играча у истом клубу у коме је играч 

непосредно пре тога био регистрован као аматер од 16.01.2023. године систем COMET ће 

аутоматски уносити и играч ће аутоматски мати линију у клубу као аматер и као 

професионалац. 

Уколико је прва регистрација играча као професионалног играча у истом клубу у коме 

је играч непосредно пре тога био регистрован као аматер, била од 01.07.2018. године и Уговор 

се налази у систему COMET, фудбалски клубови су дужни да о томе обавесте Комисију за статус 

и регистрацију ФСС на мејл: reg.komisija@fss.rs, или кроз тикет у COMET-у, јер је неопходно и 

обавезно да се тим играчима направе одвојене регистрације у статусу аматера и у статусу 

професионалца. 

Уколико је прва регистрација играча као професионалног играча у истом клубу у коме 

је играч непосредно пре тога био регистрован као аматер, била пре 01.07.2018. године и 

Уговор се не налази у систему COMET, фудбалски клубови су дужни да кроз тикет у COMET-у 

доставе одговарајући документ – верификован Уговор, или доказ да је исти обајављен у 

Службеном лису ФСС „Фудбал“, како би се исправили подаци у пасошу играча, јер је неопходно 

и обавезно да се тим играчима направе одвојене регистрације у статусу аматера и у статусу 

професионалца. 

У систему COMET је неоходно да се јасно види датум прве регистрације играча у 

својству професионалца, а што је захтев ФИФА, а све у складу са чланом 5, став 2 Правилника 

ФИФА Клириншке куће. Без таквог поступања, ФИФА аутоматски повлачи погрешне податке у 

пасошу играча, што ће проузроковати метеријалну штету и дисциплинску одговорност. 

Свака грешка у уносу било ког податка о садашњем или бившем играчу, као и прва 

регистрација играча као професионалног играча у истом клубу у коме је играч непосредно пре 

тога био регистрован као аматер, мора бити исправљена до 15. јануара 2023. године. 

3. Посебну пажњу је потребно посветити и домаћим трансферима који укључују накнаду 

за трансфер, што је неоходно и обавезно према Правилнику ФИФА Клириншке куће. Чланом 7. 

став овог Правилника подаци о трансферу и доказ о (сваком) плаћању  достављају се ФАФА-и 

кроз кроз електронски систем за националне трансфере (COMET) корићењем интерфејса 

Connect Interface, у року од тридесет (30) дана од регистрације играча или датума (сваког) 

плаћања. Сходно томе, сви домаћи трансфери, који укључују накнаду за трансфер (накнада за 

ослобађање/откуп, фиксне накнаде, накнаде по основу одлука Већа за решавање спорова ФСС, 

условне накнаде и/или накнада за даљу „продају“) као и одговарајуће доказе о уплатама, 

морају бити унети (приложени) у систему COMET. 

Домаћи трансфери који не укључују било какву накнадуза трансфер се не уносе у 

COMET и неће се пријављивати ФИФИ. 
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Уношење неоходних и обавезни података за домаће трансфере који укључују накнаду 

за трансфер се врши на следећи начин: 

- унос врши клуб у који играч долази, односно за који се играч региструје, 

- унос података о накнади за трансфер се може извршити ИСКЉУЧИВО када се играч 

налази у статусу УНЕСЕН, 

- потребно је испод података о регистрацији играча за клуб у Опцијама (Options) пронаћи 

и отворити Transfer details (Детаљи трансфера), 

- након што се отвори ново поље, већ ће стајати име клуба за који се играч региструје, а 

потребно је да се падајућим менијем изабере клуб из кога играч долази (Releasing 

club), као и да се падајућем менијем изабере валута плаћања накнаде за трансфер 

играча, 

- потребно је тада у Планирана плаћања - трансферна декларација (Planned payments 

(transfer declaration) додати детаље планираног плаћања (документ или документа) (+ 

Add planned payment details) и потом сачувај, 

- када дође до реализације сваког плаћања потребно је да у Realized payments (+ proof of 

payment) додати Ostvarene uplate (+ dokaz o uplati) документ или документа (+ Add 

planned payment details) и потом сачувај. 

 

Уношење неоходних и обавезни података за домаће трансфере који укључују накнаду 

за трансфер морају се уносити у систем COMET од првог дана зимског регистрационог 

периода 2023. године, од 16.01.2023. године. 

 

4.     Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“, и  

        примењиваће се од истог дана. 

 

 

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                 Горан ДРАЧА, с.р. 
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