ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ – ТОПОЛА
ТРОШКОВНИК ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ 2021.ГОДИНЕ
- Дневница Савеза
- Путни трошкови по одлуци

1.500,оо динара
20,оо дин/ км

ЧЛАНАРИНА КЛУБОВА ЗА ЈЕСЕЊИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2021/2022.г.
За клубове Шумадијске лиге у 2 рате
- 1.рата 11.000,оо
до
15.09.2021. године
- 2.рата 11.000,оо
до
15.10.2021. године

22.000,оо

За клубове МОЛ,,Север,, и ,,Југ,, у 2 рате
- 1.рата 8.000,оо
до
25.09.2021. године
- 2.рата 8.000,оо
до
25.10.2021. године

16.000,оо

ЧЛАНАРИНА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА УТАКМИЦЕ:
-Судијска Шумадијске лиге по судији
3.500,оо
(Од тога главни судија уплаћује Савезу таксу од 700 динара по судији)
-Судијска МОЛ по судији
2.500,оо
(Од тога главни судија уплаћује Савезу таксу од 500 динара по судији)
-Судијска Лиге млађих кат. по судији
1.500,оо
(Од тога главни судија уплаћује Савезу таксу од 300 динара по судији)
-Делегатска Шумадијске лиге
3.000,оо
-Делегатска МОЛ
2.000,оо
-Делегатска Лиге млађих категорија
1.000,оо
-Трошкови сл.лица на утакмицама КУП-а у висини трошкова Шумадијске лиге.
-Трошкови бараж-утакмица у висини степена такмичења за који се утакмица игра.
ПРЕВОЗНИ ТРОШКОВИ:
-Трошкови превоза сл.лица ФСШО,
20,оо дин/ км
(службена лица наплаћују један превоз, уколико се релације поклапају).
-Трошкови сл.лица у месту становања без наплате.
- Службена лица се овавезују да службени налог попуне читко и упишу све
потребне податке у супротном им трошкови неће бити измирени.
ТАКСЕ ЗА ЖАЛБУ:
-Такса за жалбу такмичарско-дисципл. Комесару ( I степен)
4.000,оо
-Такса за жалбу клуба Комисији за молбе и жалбе ( I I степен) 8.000,оо
-Такса за заштиту законитости ФСР Западене Србије
15.000,оо
-Такса за жалбу Извршном одбору ФС Шумадијског округа
8.000,оо
ЧЛАНАРИНА ЗА ЛИЦЕНЦЕ:
-За тренера Шумадијске лиге
-За тренера клуба МОЛ
-За тренера млађих селекција лига ФСШО
-Лиценцирање лица клуба
-Књига протокола

1.000,оо
1.000,оо
800,оо
300,оо
1.000,оо

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА НЕОДИГРАНУ УТАКМИЦУ СЕНИОРА
-За неодиграну утакмицу у првенству Шумадијске лиге
10.000,оо
-У поновљеном случају екипе,иста се искључује из даљег такмичења по ПФИ ФСС
-За неодиграну утакмицу МОЛ
6.000,оо
НЕПОШТОВАЊЕ ОДЛУКА САВЕЗА,ПРИМЕНА ДИСЦИПЛИНСКИХ
МЕРА:
-За некомплетност потребне документације клуба на утакмици 2.000,оо
-Трошкови слања телеграмске суспензије клубу
1.500,оо
-Казна за искључено лице клуба на утакмици
2.000,оо -20.000,оо
- Казна за 5 и више јавних опомена клуба на једној утакмици Окружне Шумадијске
лиге
2.000,оо
- Казна за 5 и више јавних опомена клуба на једној утакмици
МОЛ ,,Север,, и ,,Југ,,
1.000,оо
-СЛАБА ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ
- У лакшим случајевима по ДП ФСС

5.000,оо – 100.000,оо

ТРОШКОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ПРИЈЕМ ТЕРЕНА
-Дневница по члану у висини делегатске таксе лиге за коју се прима терен.
-Превозни трошкови по пређеном километру (једно возило)
20,оо дин/ км

-Сва лиценцирања службених лица обављаја канцеларија ФС Шумадијски
округ.

____________________
Марковић Маја,секретар

ФС Шумадијски округ
ИЗВРШНИ ОДБОР
Председник, Милисављевић Микица ср.

