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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 01. септембра 
2022. године донео је  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕФУНДИРАЊУ ТРОШКОВА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НА УТАКМИЦАМА ЛИГЕ КАДЕТКИЊА У 

ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023  
 
 

Члан 1. 
Фудбалски савез Србије, сносиће све трошкове службених лица за утакмице такмичења 

Лиге кадеткиња у женском фудбалу у такмичарској сезони 2022/2023. 
 
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 такмичења женске кадетске 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'', и примењује се на све утакмице од почетка такмичења Лиге кадеткиња у женском 
фудбалу у такмичарској сезони 2022/2023.  

 

 
                                                                                                                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

              Ненад Бјековић, с.р.   
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