
                               ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРЕМ 

 

 

             

 

                На основу одредаба из члана 71. Статута ПФС Срем, Извршни одбор 

                                     ПФС Срем је на 4 (четвртој) седници  од 21.07.2022.године донео 

 

                           О Д Л У К У  
           о накнадама за обављање службених дужности на утакмицама  

                    Подручног степена такмичења 

 

 

              1. 

  Делегати, судије, посматрачи – контролори, чланови комисија и друга службена лица на 

утакмицама Подручног степена такмичења и утакмицама Куп-а Србије на територији ПФС Срем 

имају право наплате накнаде односно трошкова за обављање службене дужности.  

 

               2. 

 

  Нето накнаде за обављање службених дужности износе : 

 

  А) Накнаде за обављање дужности делегата, посматрача суђења и комесара за 

   безбедност 

    

 1. Сремска фудбалска лига     4.000,00 динара 

 2. МОЛ Срем „ИСТОК“ и „ЗАПАД“   3.500,00 динара  

 3. Кадетско-пионирска лига ПФС Срем  2.000,00 динара 

 4. Фудбалски КУП Србије на територији ПФС 3.000,00 динара 

 5. Посматрачи-комесари за безбедност Сремске лиг.  3.500,00 динара 

 6. Посматрачи-комесари за безбедност МОЛ-ова 3.000,00 динара 

  

  

 

Б) Накнаде за обављање дужности судија и помоћника судије 

  

 1. Сремска фудбалска лига, МОЛ-ови, кадети, омладинци и фудбалски КУП  

     Србије на теритприји ПФС Срем. 

 

     - Сремска фудбалска лига (судија утакмице) 4.500,00 динара 

     - Сремска фудбалска лига (помоћник судије) 4.000,00 динара 

     - МОЛ Срем „ИСТОК“ и „ЗАПАД (судија)  3.500,00 динара 

     - МОЛ Срем „ИСТОК“ и „ЗАПАД (пом. судије) 3.000,00 динара 

     - КУП на територији ПФС Срем (судија)   3.000,00 динара 

     - КУП на територији ПФС Срем (пом.судије) 2.500,00 динара 

     - Кадетско-пионирска лига ПФС (судија) за две 2.000,00 динара 

     - Кадетско-пионирска лига ПФС ( пом.судије) две 1.000,00 динара 

      

 

  

 



В) Накнада за обављање дужности члана Комисије за преглед терена и других 

услова за такмичење на територији ПФС 

  

     - Сремска фудбалска лига     3.000,00 динара 

     - МОЛ Срем „ИСТОК“ и „ЗАПАД“   2.500,00 динара 

      

      3 

 

 Сва напред наведена службена лица обавезана су да од наплаћених накнада из 

тачке 2 ове Одлуке 20% уплаћују на рачун ПФС Срем број 325-9500600061101-77. 

 

      4. 

  

 Службена лица путне трошкове наплаћују према цени јавног превоза (аутобус, 

воз) без прилагања рачуна или трошкове превоза једним путничким возилом у износу 

од 25 динара по километру од места боравка до места одигравања утакмице и обратно. 

 

      5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се у такмичарској   

сезони 2022/2023. године. 

 

   

 

          Председник ПФС 

                               Срем 

                    Катић Велибор с.р 

 


