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На основу чланa 62. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист
ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), ради наплате износа из Одлуке
о износима такси утврђених прописима ФС Србије (Службени лист ФСС
„Фудбал“, ванредни број 8/2019) и реализације Одлуке о расподели износа
такси утврђених прописима ФСС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
ванредни број 12/2019, Комисија за статус и регистрацију играча ФСС, усвојила
је

УПУТСТВО
О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАПЛАТЕ ИЗНОСА УТВРЂЕНИХ ТАКСИ
Члан 1.
Таксе прописане чланом 1. Одлуке о расподели износа такси утврђених
прописима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 12/2019), а
које клубови уплаћују на одговарајуће рачуне месно надлежних општинских
фудбалских савеза, расподељују се (деле се у процентима) између месно
надлежних општинских фудбалских савеза (у даљем тексту: ,,ОФС‘‘), месно
надлежних територијалних фудбалских савеза Региона и ФС Београда, и
Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ,,ФСС‘‘).
Члан 2.
Таксе наведене у члану 1. ове Одлуке клубови уплаћују на одговарајуће
рачуне месно надлежних општинских фудбалских савеза.
Таксе наведене у члану 1. ове Одлуке, расподељују се у процентима на
следећи начин:
 40% од износа прописане таксе припада месно надлежном општинском
фудбалском савезу;
 10% од износа прописане таксе припада месно надлежном
територијалном фудбалском савезу (општински савези врше уплате на текуће
рачуне надлежних територијалних савеза);
 50% од износа прописане таксе припада Фудбалском савезу Србије
(општински савези врше уплате на текући рачун ФСС: 325-9500600035914-75,
позив на број: 651-11).
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Члан 3.
Сви „ОФС“ надлежни за регистрацију играча, дужни су да доставе на
адресу електронске поште: reg.komisija@fss.rs, тачну спецификацију следећих
трошкова: за регистрацију играча у систему COMET, чланарину играча, уговора
играча, анекса уговора играча, раскида уговора играча, споразума о уступању
играча и раскида споразума о уступању играча, промена имена и додавања
назива спонзора имену клуба, оснивање и регистрација клуба и престанак рада
клуба, и доказ о уплати таксе према Одлуци ФСС.
Уколико на адресу електронске поште: reg.komisija@fss.rs није
достављена тачна спецификација трошкова и доказ о уплати таксе према
Трошковнику ФСС, регистрација играча и осталих докумената, неће бити
верификована.
Члан 4.
Сви остали износи такси прописани Одлуком о износима такси утврђених
прописима ФС Србије, а који нису наведени као предмет расподеле у оквиру
члана 1. Одлуке о расподели износа такси утврђених прописима ФСС,
наплаћују се у укупним износима прописаним Одлуком о износима такси
утврђених прописима ФС Србије, а према стварној и месној надлежности ФС
Србије и осталих фудбалских савеза (територијалних, окружних, општинских и
сл.) који раде у систему ФС Србије.
Члан 5.
Сви надлежни „ОФС“, који нису доставили спецификације трошкова за
регистрацију играча у систему COMET, чланарину играча, уговора играча,
анекса уговора играча, раскида уговора играча, споразума о уступању играча
и раскида споразума о уступању играча, промена имена и додавања назива
спонзора имену клуба, оснивања и регистрацију клуба и престанак рада
клуба, извршених од почетка летњем регистрационом периоду 2019. године,
као и доказ о уплати таксе ФСС, дужни су да то ураде у што краћем року, а
најкасније до 20.12.2019. године, на адресу електронске поште:
reg.komisija@fss.rs, како би несметано могли вршити регистрације у зимском
регистрационом периоду 2020. године.
Ово Упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
Службеном листу ФСС „Фудбал“.
ПРЕДСЕДНИК
Горан Драча, с.р.
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