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СТРАНА 3

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА НА УТАКМИЦАМА
СУПЕР ЛИГЕ И ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Заједница фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије, службеним лицима
одређеним да обављају службене дужности на утакмицама Супер лиге и Прве лиге Србије
исплаћује накнаде у следећим износима:
Р.бр.

Службена лица

54.000,00
32.000,00
13.000,00

Утакмице Прве лиге
"Србија"
28.000,00
18.000,00
11.000,00

25.000,00

/

АВАР
Оператер
Супер контролор и
стручни
посматрач
суђења

17.000,00
15.000,00

/
/

18.000,00

15.000,00

Делегат
Контролор за
безбедност

20.000,00

16.000,00

15.000,00

13.000,00

1.
2.
3.
4.

Судије
Помоћне судије
Четврти судија
ВАР

5.
6.
7.

8.
9.

Утакмице Супер лиге

Члан 2.
Судије, помоћне судије, четврти судија, ВАР, АВАР, супер контролор и стручни посматрач
суђења Супер лиге и Прве лиге, уплаћују 10% од наплаћених такси за допринос за развој,
унапређење и функционисање рада стручно струковне организације судија ФСС на текући рачун
Фудбалског савеза Србије бр. 325-9500600035914-75 у року од ДВА ДАНА од одигране утакмице
са назнаком "УПЛАТА ТАКСЕ" са позивом на број 651/03.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама службеним лицима
на утакмицама Супер лиге и Прве лиге Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал", број 14/I/2021).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал", а примењиваће се од почетка такмичарске сезоне 2022/2023.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 4

ФУДБАЛ,15.07.2022.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУKУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ
СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА НА УТАКМИЦАМА КУПА-а СРБИЈЕ

Члан 1.
Клуб домаћин судијама, помоћним судијама, четвртим судијама, делегатима и
контролорима за безбедност обављање дужности на утакмицама Куп-а Србије и Фудбалски
савез Србије супер контролору и стручном посматрачу суђења, исплаћују следеће накнаде:

Службена лица

Домаћин утакмице
члан Супер лиге

Домаћин утакмице
члан Прве лиге Србије

Домаћин утакмице
члан Српске лиге и
ниже

1.

Судије

28.000,00

15.000,00

7.500,00

2.

Помоћне судије

22.000,00

13.000,00

6.500,00

3.

Четврти судија

12.000,00

8.000,00

5.000,00

4.

Делегат

10.000,00

7.000,00

5.000,00

5.

Супер контролор и стручни
посматрач суђења

10.000,00

7.000,00

5.000,00

6.

Контролор за безбедност

9.000,00

6.000,00

4.000,00

Члан 2.
Судије, помоћне судије, четврте судије, делегати, супер контролори, стручни посматрачи
суђења и контролори за безбедност, за обављање службене дужности могу користити
сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 дин. по пређеном
километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица
НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Судије, помоћне судије и четврте судије на утакмицама где је домаћин клуб Супер лиге
од наплаћених такси за суђење утакмице, уплаћују износ од 2.250,00 динара, судије, помоћне
судије и четврте судије на утакмицама где је домаћин клуб Прве лиге од наплаћених такси за
суђење утакмице, уплаћују износ од 1.200,00 динара, а судије, помоћне судије и четврте судије
на утакмицама где је домаћин клуб Српске лиге, или ниже лиге од наплаћених такси за суђење
утакмице, уплаћују износ од 750,00 динара, као допринос за развој, унапређење и
функционисање рада стручно струковне организације судија ФСС.
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СТРАНА 5

Члан 4.
У случају коришћења ВАР технологије на утакмица Купа Србијe примењиваће се таксе у
складу сa Oдлуком о накнадама службеним лицима на утакмицама Супер лиге и Прве лиге
Србије од 15.07.2022. године, Службени лист ФСС ,,Фудбал'' број 10/2021.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал", а примењиваће се од почетка такмичарске сезоне 2022/2023.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 6

ФУДБАЛ,15.07.2022.

БРОЈ 10/2/2022

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУKУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ
СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА НА УТАКМИЦАМА ФИНАЛА КУПА-а СРБИЈЕ

Члан 1.
Судијама, помоћним судијама, четвртом судији, посматрачу суђења, супер контролору,
делегату и контролору за безбедност обављање дужности на утакмицама Куп-а Србије
Фудбалски савез Србије исплаћује следеће накнаде:

Службена лица

ТАКСА

1.

Судије

54.000,00

2.

Помоћне судије

32.000,00

3.

Четврти судија

13.000,00

4

ВАР

25.000,00

5

АВАР

17.000,00

6.

Делегат

15.000,00

7.

Супер контролор и стручни посматрач
суђења

15.000,00

8.

Контролор за безбедност

15.000,00

Члан 2.
Судије, помоћне судије, четврте судије, делегати, супер контролори, стручни посматрачи
суђења и контролори за безбедност, за обављање службене дужности могу користити
сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 дин. по пређеном
километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица
НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Судије, помоћне судије, четврти судија, ВАР, АВАР, супер контролор и стручни посматрач
суђења Супер лиге и Прве лиге, уплаћују 10% од наплаћених такси за допринос за развој,
унапређење и функционисање рада стручно струковне организације судија ФСС на текући рачун
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СТРАНА 7

Фудбалског савеза Србије бр. 325-9500600035914-75 у року од ДВА ДАНА од одигране утакмице
са назнаком "УПЛАТА ТАКСЕ" са позивом на број 651/03.
Члан 4.
У случају коришћења ВАР технологије на утакмица Купа Србијe примењиваће се таксе у
складу сa Oдлуком о накнадама службеним лицима на утакмицама Супер лиге и Прве лиге
Србије од 15.07.2022. године, Службени лист ФСС ,,Фудбал'' број 10/2021.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал", а примењиваће се од почетка такмичарске сезоне 2022/2023.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 8

ФУДБАЛ,15.07.2022.
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

О Д Л У К У
О РЕФУНДАЦИЈИ НАКНАДА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА У ЛИГАМА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ФСС
(ОМЛАДИНСКОЈ И КАДЕТСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ) У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023

Члан 1.
Фудбалски савез Србије, сносиће све трошкове службених лица за такмичење у
фудбалским лигама млађих категорија ФСС (Омладинској и Кадетској лиги Србије) у
такмичарској сезони 2022/2023.
Трошкови у износу из става 1. овог члана, Фудбалски савез Србије рефундираће
фудбалским клубовима Омладинске и Кадетске лиге Србије, који се такмиче у наведеним
такмичењима након измирених обавеза из такмичења, осим у следећем случају:
• екипи која не наступи у термину прописаном календаром такмичења, неће бити
рефундирана средства за две наредне утакмице у којима је домаћин;
Члан 2.
Клубови домаћини судијама, помоћним судијама и делегатима за обављање дужности
на утакмицама Омладинске и Кадетске лиге Србије у лигама млађих категорија исплаћују
накнаде и путне трошкове које им Фудбалски савез Србије рефундира после сваког одиграног
кола, а на основу извештаја клубова. Накнаде за службена лица се плаћају у бруто износу, на
основу достављене потврде о плаћању пореза и доприноса надлежне Пореске управе. Нето
накнаде за обављање дужности износе:
•
•
•

Судијама у Омладинској и Кадетској лиги ............................... 5.000,00 дин.
помоћним судијама у Омладинској и Кадетској лиги..............4.000,00 дин.
Делегатима у Омладинској и Кадетској лиги............................3.500,00 дин.

Члан 3.
Судије, помоћне судије и делегати, за обављање службене дужности могу користити
сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 динара по пређеном
километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица
НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 4.
Судије и помоћне судије, уплаћују 1.000,00 динара од наплаћених такси допринос за
развој, унапређење и функционисање рада стручно струковне организације судија ФСС на
текући рачун Фудбалског савеза Србије бр. 325-9500600035914-75 у року од ДВА ДАНА од
одигране утакмице са назнаком "УПЛАТА ТАКСЕ" са позивом на број 651/03.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.
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СТРАНА 9

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУKУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРИЈАТЕЉСКИМ И
ДОМАЋИМ ПРИЈАТЕЉСКИМ УТАКМИЦАМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФСС

Члан 1.
ФСС свим службеним лицима на горе поменутим утакмицама исплаћује следеће
накнаде:
Пријатељске
Пријатељске домаће
Пријатељске
међународне
(против локалних екипа међународне
Службена лица
утакмице млађих
клубова) утакмице,
утакмице А
селекција,
организација ФСС
селекција и У-21
организација ФСС
Судија
5.000,00
5.000,00
15.000,00
Помоћне судије
4.000,00
4.000,00
13.000,00
Четврти судија
3.000,00
3.000,00
8.000,00
Контролор за
3.000,00
3.000,00
8.000,00
безбедност

Турнири
Службена лица
Судија
Помоћне судије
Четврти судија
Делегат
Контроор за
безбедност

5.000,00
4.000,00
3.000,00

Турнир
Миљан
Миљанић
5.000,00
4.000,00
3.000,00

УЕФА
развојни
турнир
5.000,00
4.000,00
3.000,00

Финални турнир
Пионирски првак
Купа
5.000,00
4.000,00
3.000,00
3.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Турнир Ћеле
Вилотић

Члан 2.
Сва лица наведена у табелама из члана 1. ове одлуке, за обављање службене дужности
могу користити сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 дин. по
пређеном километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно.
Службена лица НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 10

ФУДБАЛ,15.07.2022.

БРОЈ 10/2/2022

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУKУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ НА УТАКМИЦАМА ФУТСАЛ ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.
Клуб домаћин судијама, помоћним судијама, четвртим судијама, делегатима и
контролорима за безбедност обављање дужности на утакмицама Куп-а Србије и Фудбалски
савез Србије супер контролору и стручном посматрачу суђења, исплаћују следеће накнаде:

Службена лица
Судије
Трећи судија
Посматрач суђења и
супер конторлор
Делегат

Прва
Лига
6.500,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
2.500,00
4.000,00

Плеј
оф/Бараж
6.500,00
3.000,00
5.000,00

4.000,00

5.000,00

Друга лига

Трећа лига

Лига У-19

3.500,00
3.000,00

3.000,00
1.500,00
2.000,00

3.000,00

2.000,00

Члан 2.
Судије, помоћне судије и делегати, за обављање службене дужности могу користити
сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 дин. по пређеном
километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица
НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

БРОЈ 10/2/2022

ФУДБАЛ, 15.07.2022.

СТРАНА 11

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУKУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРИЈАТЕЉСКИМ И
ДОМАЋИМ ПРИЈАТЕЉСКИМ УТАКМИЦАМА ФУТСАЛ СЕЛЕКЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФСС

Члан 1.
ФСС свим службеним лицима на горе поменутим утакмицама исплаћује следеће
накнаде:

Службена лица

Судије
Трећи судија
Контролор за
безбедност

5.000,00
3.000,00

Пријатељске
међународне
утакмице, млађе
селекције жене и
мушкарци
организација ФСС
4.000,00
2.000,00

3.000,00

3.000,00

Пријатељске
међународне
утакмице, А тим
жене и мушкарци
организација ФСС

Домаће пријатељске
(против домаћих локалних екипаклубова) утакмице свих
селекција футсала
3.000,00
2.000,00
3.000,00

Члан 2.
Сва лица наведена у табели из члана 1. ове одлуке, за обављање службене дужности
могу користити сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 дин. по
пређеном километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно.
Службена лица НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 12

ФУДБАЛ,15.07.2022.

БРОЈ 10/2/2022

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУKУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ НА УТАКМИЦАМА ФУТСАЛ КУП ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.
Клуб домаћин судијама, помоћним судијама, четвртим судијама, делегатима и
контролорима за безбедност обављање дужности на утакмицама Куп-а Србије и Фудбалски
савез Србије супер контролору и стручном посматрачу суђења и у Финалној утакмици Купа
Србије свим службеним лицима исплаћују следеће накнаде:

Службена лица
Судије
Трећи судија
Посматрач суђења и супер
конторлор
Делегат

Утакмице КУП такмичења
(домаћин клуб Прве,
Друге или Српске лиге)
6.500,00
3.000,00

ФИНАЛНА УТАКМЦА
КУПА
6.500,00
3.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Члан 2.
Судије, трећи судија, посматрачи суђења и супер контролор суђења и делегати, за
обављање службене дужности могу користити сопствени аутомобил и наплаћивати путне
трошкове у износу од 25,00 дин. по пређеном километру, од места боравка до места обављања
службене дужности и обратно. Службена лица НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

БРОЈ 10/2/2022

ФУДБАЛ, 15.07.2022.

СТРАНА 13

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУКУ
О НОВЧАНИМ НАГРАДАМА ЗА ОСТВАРЕНЕ УСПЕХЕ
У ЗАВРШНИЦИ ФУТСАЛ КУПА СРБИЈЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023

Члан 1.
У оквиру Футсал Купа Србије у такмичарској сезони 2022/2023 клубовима учесницима
завршног такмичења, почев од 1/8 финала припада накнада у укупном износу од 1.000.000,00
динара, који се расподељује на следећи начин:
за учешће у 1/8 финала клуб добија
за пласман у 1/4 финала клуб добија
за пласман у 1/2 финала клуб добија
за пласман у 1/1 финала клуб добија
клуб победник Купа добија

20.000,00 динара
30.000,00 динара
40.000,00 динара
90.000,00 динара
100.000,00 динара

Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке биће исплаћена клубу након измирених обавеза из
такмичења.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 14

ФУДБАЛ,15.07.2022.

БРОЈ 10/2/2022

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУKУ
О РЕФУНДИРАЊУ ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ЗА ТАКМИЧЕЊА У ПРВОЈ И ДРУГОЈ
ФУТСАЛ ЛИГИ СРБИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023

Члан 1.
Фудбалски савез Србије сносиће све трошкове за службена лица за такмичења у Првој и
Другој футсал лиги Србије и завршном делу такмичења за добијање победника у категорији У19 током такмичарске сезоне 2022/2023.
Трошкове у износу из става 1. овог члана Фудбалски савез Србије рефундираће
клубовима који се такмиче у наведеним такмичењима уколико су испуњени следећи услови:
-

екипи која наступи са мање од осам играча, неће бити рефундирана средства за
једну утакмицу када су домаћини.

-

екипи која не наступи у термину прописаном календаром такмичења, неће бити
рефундирана средства за две утакмице када су домаћини.

-

екипи која не оде на утакмицу, неће бити рефундирана средства на утакмицама
када су домаћини у полу сезони.

-

екипи, којој У-19 не одигра једну утакмицу, биће умањени трошкови рефундирања
у иносу од 50.000 динара.

-

екипи, којој У-19 не одигра и другу утакмицу, биће умањени трошкови
рефундирањa за још 100.000 динара, а од следеће такмичарске сезоне такичиће
се у нижем степену такмичења.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

БРОЈ 10/2/2022

ФУДБАЛ, 15.07.2022.

СТРАНА 15

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУКУ
О НОВЧАНОЈ НАГРАДИ ЗА ПРВАКА И УЧЕСНИКЕ
СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023

Члан 1.
Женском фудбалском клубу – прваку Супер лиге Србије за жене у такмичарској сезони
2022/2023 биће исплаћена новчана награда за освојено прво место у износу од 1.000.000,00
(словима: милион) динара.

Члан 2.
Женском фудбалском клубу – учеснику Супер лиге Србије за жене у такмичарској сезони
2022/2023 биће исплаћена новчана награда за освојено друго место у износу од 800.000,00
(словима: осамстотинахиљада) динара.
Члан 3.
Женском фудбалском клубу – учеснику Супер лиге Србије за жене у такмичарској сезони
2022/2023 биће исплаћена новчана награда за освојено треће место у износу од 650.000,00
(словима: шестстотинапедесетхиљада) динара.

Члан 4.
Женском фудбалском клубу – учеснику Супер лиге Србије за жене у такмичарској сезони
2022/2023 биће исплаћена новчана награда за освојено четврто место у износу од 550.000,00
(словима: петстотинапедесетхиљада) динара.
Члан 5.
Средства из чл. 1. до 4. ове одлуке биће исплаћена женским фудбалским клубовима
након што измире своје обавезе из такмичења.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
,,Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 16

ФУДБАЛ,15.07.2022.

БРОЈ 10/2/2022

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДА ЗА
СУПЕР И ПРВУ ЛИГУ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ

Члан 1.

Судија:
Домаћин утакмице члан Супер лиге
Домаћин утакмице члан Прве лиге Србија

6.000, 00 динара
4.000,00 динара

Помоћни судија:
Домаћин утакмице члан Супер лиге
Домаћин утакмице члан Прве лиге Србија

5.000,00 динара
3.500,00 динара

Делегат:
Домаћин утакмице члан Супер лиге
Домаћин утакмице члан Прве лиге Србија

4.500,00 динара
3.000,00 динара

Члан 2.
Судије, помоћне судије и делегати, за обављање службене дужности могу користити
сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 динара по пређеном
километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица
НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

БРОЈ 10/2/2022

ФУДБАЛ, 15.07.2022.

СТРАНА 17

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

О Д Л У К У
О РЕФУНДИРАЊУ ТРОШКОВА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА КЛУБОВЕ СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
ЗА ЖЕНЕ, БАРАЖ УТАКМИЦЕ ЗА ПОПУНУ СУПЕР ЛИГЕ 2022/2023
Члан 1.
Фудбалски савез Србије, сносиће све трошкове службених лица за такмичење у Супер и
Првој лиги Србије за жене у такмичарској сезони 2022/2023, и за бараж утакмица за попуну
Супер лиге Србије за жене.
Трошкове у износу из става 1 овог члана Фудбалски савез Србије рефундираће женским
фудбалским клубовима који се такмиче у наведеним такмичењима уколико су испуњени
следећи услови:
- екипа која наступи са мање од једанаест играчица, неће бити
рефундирана средства за једну утакмицу када су домаћини;
- екипа која наступи са мање од једанаест играчица, а изазове прекид
условљен бројем играчица, неће бити рефундирана средства за две
утакмице када су домаћини;
- екипа која не изврши уплату у предвиђеном року, не може наступити
следећу утакмицу и неће јој бити рефундирана средства за ту утакмицу;
- екипи која не наступи у термину прописаном календаром такмичења,
неће бити рефундирана средства за две утакмице када су домаћини;
- екипи која не оде на утакмицу, неће бити рефундирана средства на
утакмицама када су домаћини у полу-сезони;
- екипи која иступи, или буде искључена из Развојне лиге, неће бити
рефундирана средства за цео ток такмичења у сениорској конкуренцији.
Члан 2.
Трошкове превоза гостујућим екипама рефундира Фудбалски савез Србије у износу од
85,00 динара (бруто износ) по пређеном километру, после сваког одиграног кола, а по добијању
извештаја клубова.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дна од дана објављивања у Службеном листу ФСС
,,Фудбал''

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 18

ФУДБАЛ,15.07.2022.

БРОЈ 10/2/2022

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУKУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ НА УТАКМИЦАМА ТАКМИЧЕЊА
ЕКИПА ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА

Члан 1.
Клуб домаћин судијама, помоћним судијама, четвртим судијама и делегатима за
обављање дужности на утакмицама Супер и Прве лиге, Куп-а Србије и Фудбалски савез Србије
супер контролору и стручном посматрачу суђења и свим службеним лицима финала КУП-а,
финалног турнира Развојне лиге, финалног турнира кадеткиња и финалног турнира региона
исплаћују следеће накнаде:

Службена лица
Судија
Помоћне судије
Четврти судија
Посматрач суђења и
супер конторлор
Делегат

Супер
лига

Прва
лига

6.000,00
5.000,00

4.000,00
3.500,00

КУП
Домаћин екипа
Супер лига/Прва
лига
4.000,00/2.000,00
3.000,00/1.800,00
2.500,00/1.500,00

6.000,00
5.000,00
3.000,00
3.500,00

Финале развојна
лига/ Куп
кадеткиња/Турир
региона
3.000,00
2.500,00
/
/

2.500,00

2.000,00

4.500,00

3.000,00

2.500,00/1.500,00

3.500,00

2.500,00

Финале
Купа

Члан 2.
Судије, помоћне судије, четврте судије, делегати, супер контролори и стручни
посматрачи суђења, за обављање службене дужности могу користити сопствени аутомобил и
наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 дин. по пређеном километру, од места боравка
до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица НЕ МОГУ наплаћивати
дневнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

БРОЈ 10/2/2022

ФУДБАЛ, 15.07.2022.

СТРАНА 19

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
,,Фудбал'', број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници
одржаној 15. јула 2022. године донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРИЈАТЕЉСКИМ И
ДОМАЋИМ ПРИЈАТЕЉСКИМ УТАКМИЦАМА ЖЕНСКИХ СЕЛЕКЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ
ФСС

Члан 1.
ФСС свим службеним лицима на горе поменутим утакмицама исплаћује следеће
накнаде:

Службена лица

Судија
Помоћне судије
Четврти судија
Контролор за
безбедност

5.000,00
4.000,00
3.000,00

Пријатељске
домаће утакмице
(против домаћих локалних екипаклубова),
организација ФСС
5.000,00
4.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

Пријатељске
међународне
утакмице млађих
селекција,
организација ФСС

Уефа
Развојни
турнир

Пријатељске
међународне
утакмице А
селекције

5.000,00
4.000,00
3.000,00

15.000,00
13.000,00
8.000,00

3.000,00

8.000,00

Члан 2.
Сва лица наведена у табели из члана 1. ове одлуке, за обављање службене
дужности могу користити сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу
од 25,00 дин. по пређеном километру, од места боравка до места обављања службене
дужности и обратно. Службена лица НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС "Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 20

ФУДБАЛ,15.07.2022.

БРОЈ 10/2/2022

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је
ОДЛУКУ
О НОВЧАНИМ НАГРАДАМА ЗА ОСТВАРЕНЕ УСПЕХЕ У ЗАВРШНИЦИ ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ
ЗА ЖЕНЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023
Члан 1.
У оквиру Купа Србије за жене у такмичарској сезони 2022/2023 клубовима учесницима
завршног такмичења, почев од 1/8 финала припада накнада у укупном износу од 2.920.000,оо
динара, која се расподељује на следећи начин:
за учешће у 1/8 финала клуб добија
50.000,00 динара
за пласман у 1/4 финала клуб добија 80.000,00 динара
за пласман у 1/2 финала клуб добија 175.000,00 динара
за пласман у 1/1 финала клуб добија 280.000,00 динара
клуб победник Купа добија
220.000,00 динара
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке биће исплаћена клубу након измирених обавеза из
такмичења.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

БРОЈ 10/2/2022

ФУДБАЛ, 15.07.2022.

СТРАНА 21

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУKУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ НА УТАКМИЦАМА ТАКМИЧЕЊА
ЛИГЕ КАДЕТКИЊА

Члан 1.
Клуб домаћин судијама, помоћним судијама и делегатима на утакмицама такмичења
Лиге кадеткиња исплаћују следеће накнаде:

Службена лица

ТАКСА

1.

Судије

3.000,00

2.

Помоћне судије

2.500,00

3.

Делегат

2.500,00

Члан 2.
Судије, помоћне судије и делегати, за обављање службене дужности могу користити
сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 дин. по пређеном
километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица
НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

СТРАНА 22

ФУДБАЛ,15.07.2022.

БРОЈ 10/2/2022

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА У КУПУ СРБИЈЕ ЗА КАДЕТСКИ УЗРАСТ У ЖЕНСКОМ
ФУДБАЛУ И НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ГОСТУЈУЋИМ ЕКИПАМА ЗА ТАКМИЧАРСКУ
СЕЗОНУ 2022/2023

Члан 1.
Клубови домаћини судијама, помоћним судијама и делегатима за обављање дужности
на утакмицама купа за пионирско-кадетски узраст (кадеткиње) Србије у женском фудбалу
исплаћују накнаде и путне трошкове које им Фудбалски савез Србије рефундира после сваког
одиграног кола купа, а на основу извештаја клубова. Накнаде за службена лица се плаћају у
бруто износу, на основу достављене потврде о плаћању пореза и доприноса надлежне Пореске
управе. Нето накнаде за обављање дужности износе:
•
•
•

Судијама купа за кадеткиње
Помоћним судијама купа за кадеткиње
Делегатима купа за кадеткиње

1.000,00 дин.
1.000,00 дин.
1.000,00 дин.

Члан 2.
Судије, помоћне судије и делегати, за обављање службене дужности могу користити
сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 динара по пређеном
километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица
НЕ МОГУ наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Трошкове превоза гостујућим екипама рефундира Фудбалски савез Србије у износу од
85,00 динара (бруто износ) по пређеном километру, после сваког одиграног кола, а по добијању
извештаја клубова.
Члан 4.
Клубови су обавезни да комплетну документацију за рефундирање трошкова доставе
најкасније 30 дана након сваке одигране утакмице.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

БРОЈ 10/2/2022

ФУДБАЛ, 15.07.2022.

СТРАНА 23

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУ И
НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ГОСТУЈУЋИМ ЕКИПАМА РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ
СЕЗОНУ 2022/2023

Члан 1.
Клубови домаћини судијама, помоћним судијама и делегатима за обављање дужности
на утакмицама Развојне лиге Србије у женском фудбалу исплаћују накнаде и путне трошкове
које им Фудбалски савез Србије рефундира после сваког одиграног кола, а на основу извештаја
клубова. Накнаде за службена лица се плаћају у бруто износу, на основу достављене потврде о
плаћању пореза и доприноса надлежне Пореске управе. Нето накнаде за обављање дужности
износе:
- Судијама Развојне лиге женског фудбала.................................. 1.000,00 дин.
- Помоћним судијама Развојне лиге............................................. 1.000,00 дин.
- Делегатима Развојне лиге ........................................................... 1.000,00 дин.
Члан 2.
Судије, помоћне судије и делегати, за обављање службене дужности могу користити
сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 25,00 динара по пређеном
километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица
не могу наплаћивати дневнице.
Члан 3.
Трошкове превоза гостујућим екипама рефундира Фудбалски савез Србије у износу од
85,00 динара (бруто износ) по пређеном километру, после сваког одиграног кола, а по добијању
извештаја клубова.
Члан 4.
Клубовима Развојне лиге неће бити рефундирани трошкови превоза за две утакмице у
гостима, уколико њихова сениорска екипа не заврши утакмицу у такмичењу Друге лиге Србије
за жене, због недовољног броја играчица у игри, или иста не одигра утакмицу из неоправданих
разлога.
Уколико сениорска екипа Друге лиге, напусти такмичење или буде искључена из
такмичења, неће се рефундирати трошкови Развојне лиге до краја такмичења.
Уколико екипа не отпутује на утакмицу, или се не појави као домаћин утакмице Развојне
лиге, или не заврши утакмицу са довољним бројем играчица у игри, трошкови неће бити
рефундирани најмање за 1 (једну) утакмицу коју та екипа игра у гостима.

СТРАНА 24
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Члан 5.
Клубови су обавезни да комплетну документацију за рефундацију трошкова доставе
најкасније 30 дана након сваке одигране утакмице.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

БРОЈ 10/2/2022

ФУДБАЛ, 15.07.2022.

СТРАНА 25

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'',
број 22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2022.
године донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНЕ У ФСС КОЈИ КОРИСТЕ
СОПСТВЕНИ АУТОМОБИЛ У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

Члан 1.
Сва службена лица ФСС (судије, помоћне судије, посматрачи суђења, делегати), као и
запослени у Фудбалском савезу Србије и на други начин радно ангажована лица у ФСС, за
обављање службених дужности и обавеза могу користити сопствени аутомобил и наплаћивати
путне трошкове у износу од 25,оо динара по пређеном километру од места боравка до места
обављања службене дужности и обрнуто.
Висина путних трошкова из става 1. ове одлуке примењиваће се у свим важећим актима
ФСС.
Члан 2.
Даје се налог Сектору финансија ФСС да од момента ступања на снагу ове одлуке
приликом обрачуна путних трошкова примењују износ из члана 1. став 1. ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
,,Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, ср.

СТРАНА 26
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