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_________________________ 

Број: 33 / 2022 

Датум: 29.07.2022. год 
                                                                                                                                                                                                                  
На основу члана 51. Статута ФСПО, Извршни одбор на XVI (шеснаестој) седници 

одржаној  дана 29.07.2022. године донео је:   

 

О Д Л У К У 

О ТРОШКОВНИКУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПЧИЊСКОГ ОКРУГА 

ЗА ПЕРИОД ЈУЛ 2022. – ЈУН 2023. године 
 

1. Висина чланарине за вођење такмичења (котизација) за клубове Пчињске 

фудбалске лиге 

 

Јесењи део (6 месеци) 15.000,00 динара 

Рок уплате:  I рата: 7.500,00 динара до 15.09.2022. године 

    II рата: 7.500,00 динара до 15.10.2022. године 

Пролећни део (6 месеци) 15.000,00 динара 

 

 Клубови котизацију уплаћују на рачун број: 200-2704710101008-97. 

 

2. Накнада службеним лицима 

 

Пчињска фудбалска лига, судијска такса по особи: 

Главни судија:  3.000,00 динара 

Помоћни судија: 3.000,00 динара 

(главни судија уплаћује савезу 20% за целу судијску тројку) 

Делегатска такса: 2.400,00 динара 

 

Судије, судије помоћници 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 обаљања службене дужности и обратно. 

Накнаду трошкова службених лица наплаћују од клуба домаћина, а на основу 

одговарајућег налога који обијају од надлежног органа ФСПО. 

Од наплаћене таксе судије уплаћују износ од 20% за стручно усавршавање и активности 

Стручноструковне организације судија ФСПО на текући рачун: 200-2704710101008-97. 

 

 

http://www.fspo.rs/


3. Висина таксе за жалбу 

 

I  степену код Комесара  8.000,00 динара 

II степену код Комисије за жалбе  8.000,00 динара 

Такса за захтев за заштиту Правилника у  

дисциплинском поступку  15.000,00 динара 

 

4. Висина казне клубова по одлукама ФСС и Дисциплинском правилнику ФСС 

 

Од 3.000,00 динара до 250.000,00 динара. 

 

5. Трошкови службених лица утакмица Купа 

 

У висини трошкова ранга такмичења клуба домаћина. 

 

НАПОМЕНА: Све уплате се врше преко текућег рачуна 200-2704710101008-97 уз 

обавезну доставу потврде о извршеној уплати канцеларији савеза. 

 
 

 

У Врању, 29.07.2022. године.  

 

 

                                                                                                              

ВД генералног секретара ФС ПО ПРЕДСЕДНИК ФСПО  

 Млађан Милић Благоје  Табаш 
 

 

 


