
БРОЈ 12/2 ФУДБАЛ, 14.07.2020. СТРАНА 125 
 

На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 
,,Фудбал'', ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања ФС Србије на 
седници одржаној 14. јула 2020. године донео је 

 
О Д Л У К У  

О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА  РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ  СРБИЈЕ  У ЖЕНСКОМ 
ФУДБАЛУ И НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА  ГОСТУЈУЋИМ ЕКИПАМА РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ 

ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2020/2021 
 

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 20,00 
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 Супер или Прве лиге Србије за жене, због недовољног броја играчица у 
игри. 

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“. 

 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                    Славиша КОКЕЗА, с.р. 



СТРАНА 126 ФУДБАЛ, 14.07.2020. БРОЈ 12/2 
 

На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 
«Фудбал», ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања ФС Србије на 
седници одржаној  14. јула 2020. године донео је 

 
 

О Д Л У К У  
О ОСЛОБАЂАЊУ ЖЕНСКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА  ОД ДЕЛА ОБАВЕЗА 

МАТЕРИЈАЛНИХ ДАВАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ  ПРОПИСИМА  ФСС  
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2020/2021 

 
 

Члан 1. 
 

За такмичарску сезону 2020/2021 женски фудбалски клубови на територији 
Фудбалског савеза Србије, ослобађају се обавезе плаћања објаве регистрација, 
брисовница, овере уговора, исписница, чланарина  и свих врста такси чију висину 
одређују надлежни савези за регистрацију. 
 
 

Члан 2. 
  

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

 
 
 
 
                                ПРЕДСЕДНИК 
                         Славиша КОКЕЗА, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


