
На пснпву Члана 37. став 1. ташка 5. Статута Српске аспцијације америшкпг фудбала (СААФ), 
Одбпр за хитна питаоа СААФ на седници пдржанпј дана 09.03.2017. дпнеп је 

 
ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ КЛУБОВА И ИГРАЧА 

СРПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА 
 

1. ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овим правилникпм уређују се правила регистрације клубпва, регистрације играша, угпвпри 
и статус играша, прелазак играша, уступаое играша, услпви за врщеое ппсредпваоа у 
преласцима сппртиста из једне у другу сппртску прганизацију и престанак шланства и 
ппнищтеое регистрације. 
 

2. РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБПВА 
 

Члан 2. 
 
У ппступку регистрације клубпва, Кпмесар за такмишеое пдлушује у првпм степену, впди 
коигу шланпва, и врщи друге ппслпве регистрације клубпва. 
Пп пријему клуба у шланствп СААФ, Кпмесар за такмишеое уписује клуб у коигу шланпва. 
Пп престанку шланства клуба у СААФ, Кпмесар за такмишеое брище клуб из коиге 
шланпва. 
Коига шланпва је саставни деп евиденције кпју впди СААФ. 
 

Члан 3. 
 
На изврщену регистрацију клубпва мпже се ппднети жалба Арбитражнпј кпмисији, са 
пбразлпжеоем и свим пптребним дпказима, у рпку пд 8 дана пд дана пбјављиваоа у 
Службенпм билтену, путем Кпмесара за такмишеое. 
Правп на жалбу има клуб кпји је ппднеп захтев за регистрацију и треће лице кпје има 
интерес за ппкретаое ппступка. 
Одлука Арбитражне кпмисије пп ппднетпј жалби је кпнашна. 
У пдлушиваоу пп жалби на регистрацију играша, схпднп се примеоују пдредбе 
Дисциплинскпг правилника, кпје се пднпсе на пдлушиваое пп жалби у дисциплинкпм 
ппступку. 
 

Члан 4. 
 
За ажурнп и ташнп впђеое Коиге шланпва СААФ пдгпвара Кпмесар за такмишеое. 
Кпмесар за такмишеое је пвлащћенп лице за унпс ппдатака у Коигу шланпва. 
Коига шланпва служи и за издаваое пптврда п шланству у СААФ и инфпрмација п 



шланпвима СААФ. 
Коига шланпва се састпји пд коиге (регистратпра) са већим брпјем истпветних 
евиденципних листпва, израђених на белпј хартији, и збирке исправа. 
 

Члан 5. 
 
Сваки клуб кпји је шлан СААФ има свпј евиденципни лист, пднпснп улпжак у Коизи 
шланпва у кпји се улажу какп пснпвни (уписни) евиденципни лист такп и све касније 
измене. 
Евиденципни лист пбавезнп садржи следеће ппдатке п шлану СААФ: назив, матишни брпј, 
ппрески идентификаципни брпј (ПИБ), адресу седищта, адресу електрпнске ппщте, брпј 
телефпна, име заступника шлана, жирп рашун, шланствп у другпј пганизацији, правну 
фпрму, редни брпј листа, датум уписа ппдатака у лист, извпр ппдатака и име лица кпје је 
унелп ппдатке у лист. 
У коигу шланпва се уписује и прпмена ппдатака кпји се пбавезнп бележе у Коигу шланпва. 
Члан СААФ је дужан да пријави прпмену пбавезних ппдатака у рпку пд седам дана пд дана 
настанка или сазнаоа за исте. Прпмена ппдатака кпји се впде п шлану СААФ врщи се такп 
щтп се саставља нпви, прешищћени евиденцпни лист шлана, кпји нпси пснпвни брпј 
евиденципнпг листа и редни брпј прпмене (брпј листа xxx/x). 
Евиденципни лист се пверава пешатпм СААФ. 
Сваки евиденципни лист има свпј брпј, а брпјеви евиденципних листпва се кпнтинуиранп 
настављају крпз целу Коигу шланпва. 
Евиденципни лист се впди на Обрасцу бр.1, кпји је пдщтампан уз пвај Правилник и шини 
оегпв саставни деп. 
Евиденципни лист пппуоава се шиткп щтампаним слпвима или кпмпјутерским унпспм, а 
уписани текст не сме се исправљати и брисати. 
 

Члан 6. 
 
На пмпту Коиге шланпва пище: „Коига шланпва СААФ“. 
Коига шланпва садржи и прегледни лист шланпва СААФ, у кпји се уписује: редни брпј, 
назив шлана и брпј евиденципнпг листа шлана. 
Ппдаци у Коизи шланпва мпгу се пбрађивати и кпмпјутерпм, применпм јединствених 
стандарда. 
Ппдаци уписани у Коигу шланпва су јавни. 
Савез даје пптврду п шланству на захтев шлана СААФ. 
Заинтереспваним лицима се дају инфпрмације п шланпвима СААФ. 
 

Члан 7. 
 
Извпри ппдатака за Коигу шланпва су пппуоени и пверени Упитник за шланпве СААФ, 
кпјим се захтева дпстава свих ппдатака кпји су пбавезни за упис у евиденципни лист, кап и 
регистри надлежних државних пргана, ппдаци СААФ, интервју шлана и др. 
Члан Савеза је дужан да пппуни и пвери Упитник и дпстави га СААФ. 



Кпмесар за такмишеое прпверава ппдатаке из Упитника за шланпве. 
Пптврда или инфпрмација се издају на писмени захтев кприсника или електрпнским 
путем, уз навпђеое разлпга за кпји ће се кпристити. 
Ппдаци из пптврде и инфпрмације мпгу се кпристити самп за пптребе наведене у захтеву, 
и тп у извпрнпм пблику, и не мпгу се пбјављивати и умнпжавати, нити давати другим 
лицима. 
 

Члан 8. 
 
Пптврда и инфпрмације се издају у писанпј фпрми или електрпнскпм фпрмату. 
Пптврде и инфпрмације садрже ппщте ппдатке из Коиге шланпва. 
СААФ је пдгпвпран за истпветнпст ппдатака кпје даје у пптврди или инфпрмацији, са 
ппдацима дпбијеним из извпра ппдатака. 
СААФ не пдгпвара за щтету кпја мпже евентуалнп да настане за кприсника, збпг 
активнпсти кпје је предузеп на пснпву дпбијених ппдатака. 
Пптврда и инфпрмација пбавезнп садрже ппдатке п датуму издаваоа, рпку важеоа и 
датуму ажурираоа ппдатака у Коизи шланпва. 
СААФ впди евиденцију п издатим пптврдама и инфпрмацијама и шува је пет гпдина. Члан 
се брище из Коиге шланпва прецртаваоем оенпг евиденципнпг листа двема паралелним 
црвеним кпсим линијама. 
Члан се брище из Коиге шланпва пп службенпј дужнпсти, накпн щтп Кпмесар за 
такмишеое кпнстатује да је изгубила статус шлана СААФ. 
 

3. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА 
 

Члан 9. 
 
За регистрпване играше Кпмесар за такмишеое впди регистар играша, пдлушује у првпм 
степену и врщи друге ппслпве регистрације играша. 
Регистрација играша се пбјављује у Службенпм билтену. 
 

Члан 10. 
 
На изврщену регистрацију играша мпже се ппднети жалба Арбитражнпј кпмисији, са 
пбразлпжеоем и свим пптребним дпказима, у рпку пд 8 дана пд дана пбјављиваоа у 
Службенпм билтену, путем Кпмесара за такмишеое. 
Правп на жалбу имају клуб играша кпји се региструје и играш кпји се региструје и клубпви 
кпји дпкажу интерес за улагаое жалбе. 
Одлука Арбитражне кпмисије пп ппднетпј жалби је кпнашна. 
У пдлушиваоу пп жалби на регистрацију играша схпднп се примеоују пдредбе 
Дисциплинскпг правилника кпје се пднпсе на пдлушиваое пп жалби у дисциплинкпм 
ппступку. 
Клуб америшкпг фудбала мпже регистрпвати играша кпји је приступницпм приступип клубу 
или са кпјим је закљушип угпвпр, кпји мпже бити аматерски или прпфесипнални угпвпр. 



Услпви за регистрацију играша ближе су утврђени Упутствпм за регистрацију играша и 
прпппзицијама пднпсних такмишеоа. 
 

Приступница 
 

Члан 11. 
 
Играш се региструје на пснпву приступнице клубу, фптпкппије лишнпг дпкумета, 
фптпграфије, пптврде п лекарскпм прегледу и пптврде п плаћенпј такси за регистрацију за 
пдређенп такмишеое кпје клуб ппднпси Кпмесару за такмишеое. 
Приступница, за играше дп 18 гпдина старпсти, мпра бити пптписана пд стране рпдитеља 
или старатеља. 
Пптписиваоем приступнице играш ппстаје шлан клуба. 
Играш кпји је приступип клубу има правп да у свакп дпба иступи из клуба пп истеку 
птказнпг рпка пд петнаест дана пд дана дпстављаоа клубу писмене изјаве п иступаоу. 
 

4. УГПВПРИ И СТАТУС ИГРАЧА У КЛУБПВИМА  
 

Члан 12. 
 
Кпмесар за такмишеое пверава угпвпре између клубпва и играша и региструје их у СААФ. 
Угпвпр је нищтав акп није пверен и регистрпван у СААФ. 
Укпликп се регистрација играша врщи на пснпву угпвпра, клуб је дужан да шетири 
примерка угпвпра дпстави СААФ, пд кпјих се два примерка, пверена пд Кпмесара за 
такмишеое, враћају клубу (пп један примерак за сваку угпвпрну страну). 
Угпвпри пбавезбнп садрже арбитражну клаузулу кпјпм се угпвара надлежнпст 
Арбитражне кпмисије СААФ у слушају сппра. 
 

Члан 13. 
 
За утврђиваое ппстпјаоа, неппстпјаоа, раскида угпвпра, пбавеза и права из угпвпра и 
друга статусна питаоа играша у клубпвима надлежна је Арбитражна кпмисија СААФ. 
Образлпжена жалба са свим пптребним дпказима дпставља се Арбитражнпј кпмисији 
путем Кпмесара за такмишеое. 
Правп на жалбу има играш и клуб кпји имају закљушен угпвпр или треће лице кпје има 
интерес за ппкретаое ппступка. 
Одлука Арбитражне кпмисије пп ппднетпј жалби је кпнашна. 
У пдлушиваоу пп жалби на регистрацију играша схпднп се примеоују пдредбе 
Дисциплинскпг правилника кпје се пднпсе на пдлушиваое пп жалби у дисциплинкпм 
ппступку. 
 

Раскид угпвпра 
 



Члан 14. 
 
Укпликп играш или клуб не изврщавају пбавезе утврђене угпвпрпм, друга угпвпрна страна 
мпже затражити раскид угпвпра. 
Укпликп клуб касни са изврщаваоем свпјих пбавеза утврђених угпвпрпм дуже пд 30 дана, 
играш мпже, прптекпм тпга рпка, затражити раскид угпвпра на щтету клуба. За раскиде 
угпвпра захтев се ппднпси Арбитражнпј кпмисији СААФ, у складу са пвим Правилникпм. 
Арбитражна кпмисија је дужна да Одлуку дпнесе у рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа 
захтева за раскид угпвпра. 
О пдлукама, заинтереспване стране ће бити пбавещтене путем преппрушене ппщте у рпку 
пд 8 дана пд дпнпщеоа пдлуке. 
Одлука Арбитражне кпмисије је кпнашна. 
Страна кпја успе у сппру пред СААФ има правп накнаде трпщкпва пд стране кпја је сппр 
изгубила. 
 

Сппразумни раскид угпвпра 
 

Члан 15. 
 
Угпвпр, уз пбпстрану сагласнпст, мпже да се раскине и пре истека времена на кпје је 
закљушен. 
 

Аматерски угпвпр 
 

Члан 16. 
 
Играш америшкпг фудбала – аматер је играш кпји се искљушивп или претежнп баве другим 
занимаоем, а кпји прима нпвшану накнаду за бављеое америшким фудбалпм. 
Клуб америшкпг фудбала и играш америшкпг фудбала - аматер мпгу закљушити угпвпр п 
бављеоу сппртпм, укпликп тај угпвпр садржи нпвшану накнаду за бављеое америшким 
фудбалпм, нпвшане и друге награде за ппстигнуте сппртске резултате и накнаде трпщкпва 
смещтаја и исхране за време сппртских припрема и сппртскпг такмишеоа. 
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти играша америшкпг фудбала – аматера, кпјима се пбезбеђује 
нпвшана накнада за бављеое сппртпм, уређују се закпнпм, сппртским правилима СААФ и 
ппщтим актима клуба и угпвпрпм између сппртисте и сппртске прганизације (угпвпр п 
стипендираоу малплетнпг сппртисте за сппртскп усаврщаваое или угпвпр п бављеоу 
сппртпм). 
 

Прпфесипнални угпвпр 
 

Члан 17. 
 
Прпфесипнални играш америшкпг фудбала је играш кпји се искљушивп или претежнп бави 
америшким фудбалпм кап занимаоем. 



Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти прпфесипналних играша америшкпг фудбала уређују се 
закпнпм, сппртским правилима СААФ, кплективним угпвпрпм, правилникпм п раду клуба 
(када није закљушен кплективни угпвпр кпд ппслпдавца) и угпвпрпм п раду између 
прпфесипналнпг играша и клуба. 
Прпфесипнални сппртиста заснива радни пднпс са сппртскпм прганизацијпм закљушеоем 
угпвпра п раду на пдређенп време, најдуже дп пет гпдина. Пп истеку пвпг перипда, 
прпфесипнални сппртиста мпже ппнпвп да закљуши угпвпр са истпм или другпм сппртскпм 
прганизацијпм. 
 

Угпвпр п стипендираоу 
 

Члан 18. 
 
Играш млађи пд 18 гпдина и закпнски заступник имају правп да пптпищу Угпвпр п 
стипендираоу. 
Угпвпрпм п стипендираоу не мпгу бити угпвпрене финансијске пбавезе играша или 
рпдитеља према клубу. 
Битни елементи Угпвпра п стипендираоу су нпвшана стипендија и накнада трпщкпва 
смещтаја и исхране за време сппртских припрема и сппртскпг такмишеоа. 
Пптписиваоем Угпвпра п стипендираоу престају дптадащоа угпвпрена материјална 
даваоа играша према клубу. 
 

Регистрација страних држављанa 
 

Члан 19. 
 
Страни држављани се региструју за клубпве СААФ ппд пдредбама пвпг Правилника кпје 
важе за дпмаће играше и услпвима кпје прпписује Међунарпдна федерација америшкпг 
фудбала (у даљем тексту: ИФАФ). 
“Import” играш je држављанин САД, Канаде, Мексика или Јапана, или страни држављанин 
друге државе, кпји је најмаое две гпдине бип на списку играша клуба кпји је ушествпвап у 
некпј пд кплеч лига у САД, Канади, Мексику или Јапану. 
Укпликп играш има и српскп држављанствп и држављанствп земље кпје га сврстава у 
“import” играша, сматраће се дпмаћим играшем, псим акп је српскп држављанствп дпбип 
накпн кплеч каријере из става 2. пвпг Члана, када се мпже регистрпвати самп кап “import” 
играш. 
“Non homegrown” играш је страни држављанин, шија је ппшетна регистрација у играшкпј 
каријери била у странпм наципналнпм савезу, а кпји не испуоава услпве за “import” 
играшa, нити играша из суседне земље. 
“Играч из суседне земље” је играш са држављанствпм земље кпја се граниши са Србијпм, а 
не испуоава услпве за “import” играша. 
Правила п регистрацији страних држављана мпгу бити другашије уређенa прпппзицијама 
такмишеоа и мпрају бити у складу са услпвима кпје прпписује ИФАФ. 
 



Прелазак играча 
 

Члан 20. 
 
Играш мпже да пређе из једнпг клуба у други клуб, акп испуоава следеће услпве: 
1. Да дпбије исписницу клуба за кпји је бип регистрпван у претхпднпј такмишарскпј 

сезпни или му на други нашин престане шланствп у клубу; 
2. Да нема угпвпрних пбавеза према клубу из кпг прелази, или да клуб у кпји прелази 

плати угпвпренп пбещтећеое клубу из кпјег прелази; 
3. Да за клуб из кпјег прелази није пдиграп ниједну такмишарску утакмицу у 

такмишеоима СААФ у текућпј календарскпј гпдини; 
4. Да ппседује дпзвплу наципналнпг савеза кпјем припада клуб из кпјег играш прелази и 

друге услпве кпје прпписује ИФАФ; 
5. Да је страни држављанин и испуоава услпве п регистрацији страних држављана пвпг 

Правилника и услпве из пвпг Члана. 
 

Прелазак играча у инпстрани клуб 
 

Члан 21. 
 
Играш мпже да пређе у инпстрани клуб укпликп испуоава услпве за прелазак играша кпје 
прпписује пвај Правилник и услпве предвиђене правилима ИФАФ. Кпмесар за такмишеое 
СААФ пдлушује п испуоенпсти услпва за прелазак играша у инпстрани клуб. 
Играш, кпји је дпбип дпзвплу за прелазак и региструје се за инпстрани клуб, брище се из 
регистра играша. 
 

5. УСТУПАОЕ ИГРАЧА 
 

Члан 22. 
 
Клуб мпже уступити свпг играша другпм клубу и ван такмишеоа и у тпку такмишеоа СААФ у 
кпјем ушествује оегпв тим. 
Укпликп клуб уступа играша, кпји се налази на списку играша некпг оегпвпг тима кпји 
ушествује у такмишеоу СААФ кпје је у тпку, играш мпже бити уступљен другпм клубу 
укпликп дп тада није наступип ни на једнпј такмишарскпј утакмици за тај тим у тпм 
такмишеоу. 
Уступаое играша траје самп дп краја такмишеоа за кпје се врщи уступаое. 
 

Члан 23. 
 
О уступаоу играша закљушује се сппразум између клубпва и играша, кпји пверава Кпмесар 
за такмишеое. 
За перипд важеоа сппразума, регистрација за клуб кпји га је уступип се ставља ван 
упптребе, а регистрација за клуб кпме је уступљен је привремена. 



Сппразум п уступаоу играша мпже бити раскинут уз сагласнпст клубпва и играша. 
 

Члан 24. 
 
Уступљени играш ппстаје привремени шлан клуба кпме је уступљен, а привременп 
шланствп престаје истекпм рпка на кпји је уступљен или сппразумним раскидпм. 
Пп престанку привременпг шланства активира се регистрација за клуб кпји га је уступип, с 
тим щтп играш нема правп наступа на такмишарским утакмицама дп краја истпг 
такмишеоа, укпликп је за време привременпг шланства наступип на бар једнпј 
такмишарскпј утакмици за тим клуба кпме је бип уступљен. 
 

6. ППСРЕДПВАОЕ У ПРЕЛАСЦИМА СППРТИСТА ИЗ ЈЕДНЕ У ДРУГУ СППРТСКУ 
ПРГАНИЗАЦИЈУ 

 
Члан 25. 

 
Сва лица, регистрпвана за ппсредпваое у преласцима сппртиста пп пдредбама пвпг 
Правилника у пдређенпј такмишарскпј сезпни, кпја траје једну такмишарску гпдину, мпгу 
да ппсредују у преласцима сппртиста из једне у другу сппртску прганизацију. 
 

Члан 26. 
 
Дпзвплу за ппслпве ппсредпваоа (у даљем тексту: Дпзвпла) издаје Кпмесар за такмишеое, 
пднпснп надлежни прган ппдрушнпг савеза (у даљем тексту: Надлежни прган за издаваое 
Дпзвпле). 
 

Члан 27. 
 
Дпзвплу мпже дпбити лице кпје испуоава следеће услпве: 
1. Да има ппщту правну и ппслпвну сппспбнпст; 
2. Да нема неизмирених финансијских пбавеза према СААФ, нити прганизацији ппд 

пкриљем СААФ, кпје прпистишу из ппщтих аката СААФ, щтп се дпказује изјавпм да нема 
неизмирених пбавеза или уплатницпм; 

3. Да нема неизмирених пбавеза према другим клубпвима, играшима или тренерима пп 
пдлукама Арбитражне кпмисије СААФ, щтп се дпказује изјавпм да нема неизмирених 
пбавеза, пдгпварајућим угпвпрпм са клубпм или уплатницпм; 

4. Да нема неизмирених пбавеза пп пдлукама надлежнпг дисциплинскпг пргана СААФ, 
щтп се дпказује изјавпм да нема неизмирених пбавеза или уплатницпм. 

 
Члан 28. 

 
Сва лица, заинтереспвана за ппслпве ппсредпваоа, су пбавезна да Надлежнпм пргану за 
издаваое Дпзвпле ппднесу мплбу за дпбијаое Дпзвпле, најкасније дп истека рпка за 
регистрацију играша за такмишарску сезпну за кпју се тражи Дпзвпла. 



 
Члан 29. 

 
Уз мплбу за издаваое Дпзвпле, ппднпсилац мплбе дпставља дпказ п уплаћенпј такси на 
мплбу за издаваое Дпзвпле (укпликп је иста прпписана). 
Надлежни прган за издаваое Дпзвпле издаје Дпзвплу самп у слушају испуоенпсти свих 
услпва за оенп издаваое, најкасније седам дана пд дана ппднпщеоа мплбе. 
 

Члан 30. 
 
Надлежни прган за издаваое Дпзвпле впди коигу лица кпјима је издата Дпзвпла. 
Списак лица, кпјима су издате Дпзвпле, пбјављује се у званишнпм гласилу СААФ. 
Издате Дпзвпле важе, пд мпмента пбјаве у званишнпм гласилу СААФ, дп краја такмишарске 
сезпне за кпју су издате. 
Надлежни прган за издаваое Дпзвпле саставља списак ппсредника, кпји не испуоавају 
ппщте или ппсебне услпве за издаваое Дпзвпле, и п тпме пбавещтава Управни пдбпр 
СААФ. 
 

Члан 31. 
 
На пдлуку Надлежнпг пргана за издаваое Дпзвпле п пдбијаоу мплбе за издаваое 
Дпзвпле, ппднпсилац мплбе мпже изјавити жалбу Управнпм пдбпру СААФ, у рпку пд три 
дана пд дана дпстављаоа пдлуке Надлежнпг пргана за издаваое Дпзвпле. 
Прптив пдлуке Управнпг пдбпра СААФ на жалбу на пдлуку Надлежнпг пргана за издаваое 
Дпзвпле п пдбијаоу издаваоа Дпзвпле, ппднпсилац мплбе мпже, у рпку пд три дана пд 
дана дпстављаоа пдлуке Управнпг пдбпра, ппднети Захтев за защтиту Правилника п кпјем 
пдлушује Арбитражна кпмисија СААФ. 
Ппднпсилац мплбе за издаваое Дпзвпле кпје није кпристип редпвни правни лек из става 
1. пвпг Члана, не мпже ппднети ванредни правни лек из става 2. пвпг Члана. 
Неблагпвремен и недпзвпљен Захтев за защтиту Правилника Арбитражна кпмисија СААФ 
ће пдбацити. 
Када Арбитражна кпмисија СААФ пдлуши да је Захтев за защтиту Правилника пснпван, 
дпнеће рещеое кпјим ће, или преинашити правпснажнп рещеое и усвпјити мплбу 
ппднпсипца за издаваое Дпзвпле, или га укинути и вратити другпстепенпм пргану на 
ппнпвнп пдлушиваое, или укинути и првпстепенп и другпстепенп рещеое и предмет 
вратити првпстепенпм пргану на ппнпвнп пдлушиваое. 
 

7. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА И ППНИШТЕОЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ 
 

Члан 32. 
 
Играши клуба кпјем престане шланствп у СААФ сматрају се слпбпдним и мпгу се 
регистрпвати за билп кпји клуб. 
 



Члан 33. 
 
Регистрација играша мпже се ппнищтити у следећим слушајевима: 
1. Акп се накпн регистрације утврди да је ппстпјап разлпг кпји је сметоа регистрацији; 
2. Акп су клуб или играш ппднели неташне ппдатке на пснпву кпјих је играш неправилнп 

регистрпван; 
3. Акп је играш регистрпван супрптнп пдредбама пвпг Правилника и пдлукама Управнпг 

пдбпра СААФ. 
 

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
 
Кпмесар за такмишеое дпнпси Упутствп за регистрацију и утврђује пблик и садржину свих 
пптребних пбразаца. 
 

Члан 35. 
 
Изнпс такси за све радое из пвпг Правилника пдређује Управни пдбпр СААФ. 
 

Члан 36. 
 
Сви клубпви и играши, регистрацијпм пп пвпм Правилнику, пбавезују се да ће све 
евентуалне међуспбне сппрпве рещавати самп у пквиру пргана СААФ. 
 

Члан 37. 
 
Тумашеое пдредби пвпг Правилника даје Управни пдбпр СААФ. 
 

Члан 38. 
 
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у званишнпм гласилу 
СААФ. 
 
 
 
 

Председник УО СААФ 
Раде Ракпшевић 

 


