ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE
Извршни одбор ФСВ
Број: 508-8/2016
Нови Сад, 13.07.2016. године
На основу одредаба члана 52. Статута Фудбалског савеза
Војводине Извршни одбор ФСВ је на III седници одржаној 13.07.2016.
године донео

О Д Л У К У
О НАКНАДАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ДУЖНОСТИ НА
УТАКМИЦАМА У НАДЛЕЖНОСТИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
I
Делегати, делегати-комесари,судије, посматрачи – контролори,
чланови комисија и друга службена лица на утакмицама у надлежности
ФСВ, утакмицама Купа Србије на територији ФС Војводине имају право
наплате накнадe односно трошкова за обављање службене дужности.
II
Нето накнаде за обављање службених дужности износе:
а) Накнаде за обављање дужности делегата , делегата-комесара и
посматрача суђења










војвођанских фудбалских лига (делегата)
војвођанских фудбалских лига (делегата-комесара)
војвођанских фудбалских лига (посматрачи)
Омладинска лига Војводине
Кадетска лига Војводине
Пионирска лига Војводине
Фудбалски куп Србије на територији ФС Војводине
Лига малог фудбала Војводине
Лига малог фудбала Војводине (делегата-комесара)

3.500,00 динара
3.500,00 динара
3.000.00 динара
1.200,00 динара
1.200,00 динара
1.200,00 динара
4.000,00 динара
2.500,00 динара
3.500,00 динара

б) Накнаде за обављање дужности судија и помоћника судије





војвођанских фудбалских лига и Фудбалски куп
Србије на територији ФС Војводине
- главни судија
- помоћници судије
Омладинска лига Војводине
- главни судија
- помоћни судија

4.500,00 динара
4.000,00 динара
1.300,00 динара
1.000,00 динара
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Кадетска лига Војводине
- главни судија
- помоћни судија
Пионирска лига Војводине
- главни судија
- помоћни судија
Лига малог фудбала Војводине

1.300,00 динара
1.000,00 динара
1.200,00 динара
800,00 динара
2.500,00 динара

в) Накнада са обављање дужности члана Комисије
за преглед терена и других услова за такмичење




Војвођанска фудбалска лига
Српска фудбалска лига - Војводина
Омладиске, Кадетске и Пионирске лиге Војводине

3.000,00 динара
3.500,00 динара
2.000,00 динара

г) Накнада са обављање дужности специјалног известиоца


Српска фудбалска лига - Војводина

5.500,00 динара

III
Сва службена лица на утакмицама у надлежности ФСВ (делегати,
делегати – комесари и посматрачи суђења, судије и чланови комисија)
од наплаћених накнада из тачке II ове Одлуке 25% уплаћују на рачун ФС
Војводине, број 310-2816-10.
Посматрачи суђења ВФЛ, судије на утакмицама лиге малог
фудбала Војводине и судије и делегати на утакмицама Омладинских,
Кадетских и Пионирских лига немају обавезу уплате 25% од таксе.
IV
Службена лица путне трошкове наплаћују у износу од 15,00 динара
по пређеном километру од места боравка до места одигравања
утакмице и обратно-једним путничким возилом.
Посматрачи суђења ВФЛ могу користити само јавни превоз.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се за
такмичарску 2016/2017. сезону.
ПРЕДСЕДНИК ФСВ,

Драган Симовић, с.р.
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