Фудбалски савез
региона Западне Србије
- Извршни одбор –
Бр.133 – 01.02.2022.године
Крагујевац

ОДЛУКА
о износима такси и чланарина утврђених прописима
ФС Србије и ФСР Западне Србије
за период фебруар-јун 2022.године
I.

ДНЕВНИЦА САВЕЗА:

2.000,00

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА (за све чланове савеза) :
20 динара / км
(НАПОМЕНА: из истог и успутних места више чланова користе
једно возило плус трошкови путарине)
II.

ВИСИНА ЧЛАНАРИНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА

-

ЗА КЛУБОВЕ СРПСКЕ ЛИГЕ “ЗАПАД” (пролећни део)

40.000,00

Рок уплате:

I рата 20.000,00 – до 15.03.2022.год.
II рата 20.000,00 – до 01.05.2022.год.
Клубови уплаћују средства на жиро-рачун ФСР Западне Србије.
-

ЗА КЛУБОВЕ ЗОНСКОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА(пролећни део)

30.000,00

Рок уплате:

I рата 15.000,00 – до 15.03.2022.год.
II рата 15.000,00 – до 01.05.2022.год.
Клубови уплаћују средства на жиро-рачун ФСР Западне Србије.

-

ЗА КЛУБОВЕ ПРВЕ ОМЛАДИНСКЕ И ПРВЕ КАДЕТСКЕ ЛИГЕ
(пролећни део)

15.000,00

Рок уплате:

I рата 7.500,00 – до 15.03.2022.год.
II рата 7.500,00 – до 01.05.2022.год.
Клубови уплаћују средства на жиро-рачун ФСР Западне Србије.
-

ЗА КЛУБОВЕ ДРУГЕ ОМЛАДИНСКЕ, ДРУГЕ КАДЕТСКЕ И
ПИОНИРСКЕ ЛИГЕ (пролећни део)

15.000,00

Рок уплате:

I рата 7.500,00 – до 15.03.2022.год.
II рата 7.500,00 – до 01.05.2022.год.
Клубови уплаћују средства на жиро-рачун ФСР Западне Србије.
-

ЗА КЛУБОВЕ ФУТСАЛ ЛИГА (за целу такмичарску сезону):
Трећа футсал лига „Запад“
15.000,00
Регионална футсал лига
10.000,00
Клубови уплаћују средства на жиро-рачун ФСР Западне Србије у две рате у
роковима које одреди надлежни орган.

-

ЗА КЛУБОВЕ ДРУГЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ - ГРУПА „ЗАПАД“
Клубови су ослобођени плаћања чланарине за такмичење.

III.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА:
За утакмице Српске лиге “Запад”
Таксе службених лица по особи:
Главни судија
Помоћни судија
Четврти судија
(главни судија уплаћује Савезу 20% за цео судијски тим)
Делегатска такса
Посматрач суђења
Превозни трошкови:
(НАПОМЕНА: делегат и судије путују на утакмицу одвојено)

7.000,00
5.500,00
3.000,00
4.200,00
5.000,00
2.500,00
20 динара / км

За утакмице зонског степена такмичења
Таксе службених лица по особи:
Главни судија
5.000,00
Помоћни судија
5.000,00
(главни судија уплаћује Савезу 20% за целу судијску тројку)
3.000,00
Делегатска такса
4.000,00
Превозни трошкови:
20 динара/км
(НАПОМЕНА: делегат и судије из истог или успутних места путују на
утакмицу једним возилом и наплаћују један превоз)
За утакмице Прве омладинске, Прве кадетске и Пионирских лига:
Таксе службених лица по особи:
Судија и помоћни судија утакмице
3.000,00
(главни судија уплаћује Савезу укупно 600,00 динара за целу судијску тројку)
Делегатска такса
2.500,00
Превозни трошкови:
20 динара/км
(службена лица користе једно возило уколико путују из истог правца)
За утакмице Друге омладинске и Друге кадетске:
Таксе службених лица по особи:
Судија и помоћни судија утакмице
2.200,00
(главни судија уплаћује Савезу укупно 600,00 динара за целу судијску тројку)
Делегатска такса
1.800,00
Превозни трошкови:
20 динара/км
(службена лица користе једно возило уколико путују из истог правца)
За утакмице футсал лига
Таксе службених лица по особи:
Судија – Tрећа футсал лига „Запад“
3.500,00
(први судија уплаћује Савезу 20% за обојицу судија)
1.200,00
Судија – Регионална футсал лига
2.000,00
(први судија уплаћује Савезу 20% за обојицу судија)
800,00
Делегат – Трећа футсал лига „Запад“
3.000,00
Делегат – Регионална футсал лига
1.800,00
Превозни трошкови:
20 динара/км
(службена лица користе једно возило уколико путују из истог правца)
За утакмице Друге лиге за жене – група „Запад“
Таксе службених лица по особи:
Судија и помоћни судија
2.000,00
(судије су ослобођене плаћања таксе Савезу)
Делегат
1.500,00
Превозни трошкови:
20 динара/км
(службена лица користе једно возило уколико путују из истог правца)

IV.

ТРОШКОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ПРИЈЕМ ТЕРЕНА:
ТЕРЕНА
-У висини делегатске таксе лиге за коју се прима терен
терен.
-Превозни трошкови
трошкови:
20 динара/км
(чланови Комисије користе једно возило уколико путују из истог правца)
правца

V.

ТАКСА КОМЕСАРА
А ЗА БЕЗБЕДНОСТ:
-У висини делегатске
ске таксе лиге на којој обавља дужност
-Превозни
Превозни трошкови:

20 динара/км

VI.

СТРУЧНИ ПОСМАТРАЧ СУЂЕЊА
Превозни трошкови:

2.000,00
20 динара/км

VII.

СТРУЧНИ ПОСМАТРАЧ СУЂЕЊА ПО ЗАХТЕВУ КЛУБА
У висини делегатске таксе лиге плус трошкови превоза 20
2 динара/км

VIII.

ВИСИНА ТАКСЕ ЗА ЖАЛБУ:
-У I степену код директора
директора–комесара
-У II степену код Комисије за жалбе
-Такса за жалбу службених лица код КУС-а ССОС (I степен)
степен
-Такса за жалбу сл
службених лица код ИO ССОС (II степен)
степен
-Такса за захтев за Заштиту Правилника и ванредне
правне лекове у дисциплинском поступку

15.000,00

ВИСИНА ЧЛАНАРИНЕ ЗА ТРЕНЕРЕ
Е ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ:
СЕЗОНУ
- За првог тренера клуба Српске лиге – сениори
- За тренера помоћника клуба Српске лиге – сениори
- За првог тренера
а клуба зоне – сениори
- За тренера помоћника клуб
клуба зоне – сениори
- За тренере клуба
а млађих категорија
- За тренере футсал клуб
клуба Треће и Регионалне лиге
- За тренере клуба Друге лиге за жене

4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

IX.



НАПОМЕНА: За сваку накнадно аплицирану дозволу за рад тренера током првенства,
клубови плаћају двоструку суму за дозвол
дозволу за рад од претходно
ходно плаћене.

X.

ТЕХНИЧКА ИЗРАДА КАРТИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА КЛУБОВА

XI.

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА УТАКМИЦА БАРАЖА
У висини трошкова службених лица лиге за коју се игра бараж.

XII.

НЕДОСТАВЉАЊЕ СНИМКА ЦЕЛЕ УТАКМИЦЕ-СРПСКА
СРПСКА ЛИГА
-Први пут
-Други пут

XIII.

4.000,00
8.000,00
3.000,00
5.000,00

300,00

50.000,00
100.000,00

КЛУБОВИ КОЈИ НЕМАЈУ ОБАВЕЗАН БРОЈ МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА
-Новчана казна
100.000,00 - 250.000,00
И одузимање
дузимање до 9 бодова
Приликом наплате путних трошкова као званична удаљеност између два
места користиће се подаци са Интернет апликације GoogleMaps

ЖИРО-РАЧУН
РАЧУН ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
СРБИЈЕ: 150
50 – 1165 – 38
ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
Бранко СТОЈАКОВИЋ,
СТОЈАКОВИЋ с.р.

