
 
 

 

Број: 317-01 ФС/21                                                                

Ниш,  29. јул 2021. године     
 

На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза региона источне Србије,         Извршни 

одбор ФСРИС, на 8. седници одржаној 14. јула 2021. године, донео је 

 

ОДЛУКУ  

 
О ТРОШКОВНИКУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ  

ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 

 
1. ВИСИНА ЧЛАНАРИНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

 

- ЗА КЛУБОВЕ СРПСКЕ ЛИГЕ – ИСТОК  (ЈЕСЕЊИ ДЕО – 6 месеци) 

       40.000,оо дин. 

Рок уплате : I рата:   20.000,оо – 20.08.2021. 

                      II рата:  20.000,оо – 01.10.2021.    

          

       Клубови уплаћују на жиро рачун ФСРИС : 160 – 17756 – 61. 

 

- ЗА КЛУБОВЕ ЗОНСКОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА (ЈЕСЕЊИ ДЕО – 6 месеци) 

          30.000,оо дин. 

Рок уплате : I рата:   15.000,оо – 20.08.2021. 

                      II рата:  15.000,оо – 01.10.2021.    

       

              Клубови уплаћују на жиро рачун ФСРИС : 160 – 17756 – 61. 

 

2.  НАКНАДА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

 

за утакмице Српске лиге –Исток 

 

Судијска такса по особи : 

главни судија      7.000,оо дин. 

помоћни судија      5.500,оо дин. 

 четврти судија      3.000,оо дин. 

(главни судија уплаћује Савезу 20% за целу судијску екипу) 

делегатска такса                5.000,оо дин. 

 

Судије, судије помоћници и делегати, за обављање службене дужности могу користити 

сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 20,оо динара по 

пређеном километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно.  

 

 

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 
Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15   

Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 

www.fsris.org.rs   e-mail: office@fsris.org.rs 



 

 

за утакмице зонског степена такмичења 

 

Судијска такса по особи : 

главни судија      5.000,оо дин. 

помоћни судија      5.000,оо дин. 

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

делегатска такса               3.500,оо дин. 
 

Судије, судије помоћници и делегати, за обављање службене дужности могу користити 

сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 20,оо динара по 

пређеном километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. 
 

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

одговарајућег налога који добијају од надлежног орагана ФСРИС. 

Од наплаћене таксе судија Српске лиге – Исток и зонских лига уплаћују 

износ од 20% за стручно усавршавање судија и активности Стручне 

струковне организације судија ФСРИС на жиро рачун : 160-17756-61. 

 

3.  ВИСИНА ТАКСЕ ЗА ЖАЛБУ 

 

- У I степену код комесара      4.000,оо дин. 

- У II степену код Комисије за жалбе                8.000,оо дин. 

- Такса за захтев за Заштиту Правилника у 

  дисциплинском поступку             15.000,оо дин. 

 

4.  ВИСИНА ТАКСЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ТРЕНЕРА 
 

- тренере клубова Српске лиге – сениори             4.000,оо дин. 

- за тренере клубова зона – сениори              2.000,оо дин. 

- за тренере клубова млађих категорија    

• Клуб Супер лиге      5.000,оо дин. 

• Клуб Прве лиге      3.000,оо дин. 

• Клуб Српске лиге      1.500,оо дин. 

• Клуб зонске лиге      1.000,оо дин. 

• Клуб нижих лига         500,оо дин. 

- ИД картица по особи         400,оо дин. 

 

5. ВИСИНА КАЗНЕ КЛУБОВА ПО ОДЛУКАМА  ФСС И ДИСЦИПЛИНСКОМ 

ПРАВИЛНИКУ ФСС 

( од 3.000,оо – 250.000,оо дин). 

 

6. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА УТАКМИЦА КУПА 

 У висини трошкова ранга такмичења клуба домаћина 

 

7. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА УТАКМИЦА БАРАЖА 

У висини трошкова службених лица лиге за коју клубови играју утакмицу. 

 

НАПОМЕНА : Све уплате се врше преко жиро рачуна : 
 

КЛУБОВИ : 160 – 17756 – 61 (Банка Интеса) 

уз обавезну доставу потврде о извршеној уплати канцеларији Савеза, поштом или на е-

маил office@fsris.org.rs 

           Председник ФСРИС 

            Новица Тончев, с.р. 


