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Текући рачун:155 - 2194 - 24;Матични број: 06580670;ПИБ:101938962; Шифра делатности: 92622

На основу члана 58. Статута Фудбалског савеза Поморавског округа и предлога Финансијске
комисије, Извршни одбор ФСПО је, на својој седници одржаној 05.јула 2016.године донео
следећу
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О Д Л У К У
О ТРОШКОВНИКУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА ЗА ЈЕСЕЊИ
ДЕО ПРВЕНСТВА ТАКМИЧАРСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПРВЕНСТВЕНИХ
И КУП ТАКМИЧЕЊА И ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
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1.Фудбалским клубовима приликом суспензије за неизмиривање финансијских обавеза
трошкови се увећавају за 1.000,оо (хиљаду) динара.
2. Посматрачима, инструкторима, делегатима и судијама када иду сами на утакмице трошкови
превоза се плаћају 25,оо динара по пређеном климометру. За делегате и судије ово важи
само од места становања до места где ће се придружити осталим службеним лицима.
3. На утакмицама које из било којих разлога нису одигране делегат наплаћује пун износ
таксе и путне трошкове а судије наплаћују само путне трошкиве.
4. Клубови своје обавезе по основу надокнада могу платити одмах у целом износу или у
Две једнаке рате:
- прва рата се уплаћује најкасније до 10.августа 2016. године
- друга рата се уплаћује најкасније до 10.септембра 2016. године
5. ВИСИНА КАЗНЕ ЗА СЛАБУ ОРГАНИЗАЦИЈУ У ПРВЕНСТВУ И КУП - у
- у лакшим случајевима од 7.000,оо (седам) хиљада до 12.000,оо (дванаест) хиљада
- у тежим случајевима, прекршаји са инцидентима од 15.000,оо до 30.000,оо хиљада
- за непоседовање појединих докумената за одигравање утакмице 1.500,оо динара
за сваки документ.
- за неисплаћивање трошкова одмах по завршетку утакмице: за прво 2.500,оо динара а за
свако наредно казна се увећава за нових 2.000,оо динара.

6. ВИСИНА КАЗНЕ ЗА НЕОПРАВДАНО НЕОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА У ПРВЕНСТВУ И КУП-у:
- Тим који неоправдано не наступи на првенственој утакмици кажњава се одузимањем од
једног до девет бодова.
- Тим који неоправдано не наступи на КУП утакмици кажњава се новчаномн казном у износу
од 15.000,оо динара и искључује се из даљег такмичења.
- За прво неоправдано неодигравање утакмица млађих категорија клуб се кажњава новчаном
казном у износу од 3.000,оо динара
7. ВИСИНА КАЗНЕ ЗА ФУДБАЛСКЕ КЛУБОВЕ ЧИЈИМ ИГРАЧИМА СУ ИЗРЕЧЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ:
- Клуб у чијем тиму се на истој утакмици искључе најмање три играча кажњава се новчаном
казном у износу од 1.000,оо динара по играчу, минимална казна је 3.000,оо динара.
- Клуб у чијем тиму се на истој утакмици опомену најмање пет играча кажњава се новчаном
казном у износу од 5.00,оо динара по играчу, минимална казна је 2.500,оо динара.
- Клуб у чијем тиму више играча заједно прети и врши притисак на судију кажњава се новчаном
казном у износу од 12.000,оо динара.
8. ВИСИНА КАЗНЕ ЗА ПРЕКИД УТАКМИЦЕ ЗБОГ ОСТАНКА ЈЕДНЕ ЕКИПЕ СА НЕДОВОЉНИМ БРОЈЕМ ИГРАЧА
- Екипа због које се прекине утакмица због останка са недовољним бројем играча (мање од
осам) а прекид је изазван кршењем одредаба Пропозиција Окружне и Међуопштинске
фудбалске лиге о наступу са најбољим тимом казниће се новчаном казном у износу од
7.000,оо (седам хиљада) до 15.000,оо (петнаест хиљада) динара.
9. ВИСИНА КАЗНЕ ЗА ЗАНЕМАРИВАЊЕ ОБАВЕЗА И НЕИЗВРШАВАЊЕ ОДЛУКА ОРГАНА ФСПО:
- Зависно од тежине прекршаја новчана казна ће се изрећи у износу од 3.000,оо (три хиљаде)
до 8.000,оо (осам хиљада) динара.
10. ВИСИНА КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ЧЛАНОВА РУКОВОДСТВА КЛУБА:
- Фудбалски клуб чији је члан руководства учинио прекршај кажњава се новчаном казном у
износу 3.000,оо (три хиљаде) до 8.000,оо (осам хиљада) динара.
11. ВИСИНА ТАКСЕ ЗА ЖАЛБЕ:
- У првом степену такса за клуб 5.000,оо (пет хиљада) динара а у другом степену такса је
7.000,оо (седам хиљада) за клуб а за појединца такса је 5.000,оо (пет хиљаде) динара.
- У првом степену такса за судије и делегате је у висини једне таксе са утакмица а у
другом степену у двоструком износу таксе на лигама на којима обављају дужност.
12. ВИСИНА ТАКСЕ ЗА ВАНРЕДНО УБЛАЖАВЊЕ КАЗНЕ:
- За фудбалски клуб такса износи 7.000,оо (седам хиљада) динара а за појединце (играч,
Функционер) 6.000,оо (шест хиљада) динара.
13. НЕОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА ЗБОГ ГРЕШКЕ САВЕЗА ИЛИ НЕДОЛАСКА СУДИЈА:
- Трошкове гостујућој екипи надокнађује ФСПО у висини законске цене бензина по пређеном
километру и трошкове службених лица
- уколико је за неодигравање утакмице крив један од клубова, трошкове сноси клуб који је
направио пропуст из претходног става.
14. Паушална накнада за обављање службене дужности одређује се у износу од 3.000,оо
(три хиљаде) динара а путни трошкови у износу од 25 динара по пређеном километру.
15. НАПОМЕНА: Клубови који не поступе по одредбама ове Одлуке биће суспендовани уз
увећање трошкова суспензије у износу од 1.000,оо (хиљаду) динара као је то предвиђено
тачком 1 ове одлуке
ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА А ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД О1.АВГУСТА 2016.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФСПО
Добривоје Вукићевић,с.р.

