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С Л У Ж Б Е Н И   Н А Л О Г 

ЗА СУЂЕЊЕ И ВРШЕЊЕ ДЕЛЕГАТСКЕ ДУЖНОСТИ 

 

За утакмицу: ____________________________________ - __________________________________________ 

У оквиру Окружне лиге       ФСМО која се игра дана ___________________________ године. 

у ___________________ са почетком у   __________ часова, на игралишту __________________________ 

 

За горе наведену утакмицу одређена су следећа службена лица:  

 

Судија:                             ________________________________       Место:     ___________________________ 

              Текући-рачун:  ________________________________       ЈМБГ:     ___________________________ 

Први помоћник:             ________________________________      Место:    ___________________________ 

              Текући рачун:   ________________________________      ЈМБГ:     ___________________________ 

Други помоћник:            ________________________________     Место:     ___________________________ 

               Текући рачун:  ________________________________      ЈМБГ:     ___________________________ 

Делегат:                            ________________________________     Место:     ___________________________ 

               Текући Рачун:  ________________________________     ЈМБГ:     ___________________________ 

 

У Чачку ,    ____________ 20___ год.     

 

             

 

  

 

 

                      За Комесара-Директора  
                             Звонко Јевремовић 

                             Генерални секретар с.р. 

 

ОБРАЧУН ТРОШКОВА 
Судијска такса:          3.200,00 динара                                                                      =  ___________________  динара 

Делегатска такса:      2.400,00 динара                                                                      =  ___________________   динара 

Трошкови превоза:    _____________________________________                       =  ___________________   динара 

      (20 дин / км)           _____________________________________                       =  ___________________   динара 

                                                             УКУПНИ ТРОШКОВИ                                =  ___________________   динара 

 и словима ___________________________________________________________________________           динара 

Наплаћених од ФК  __________________ из _______________________ , а на основу обављене дужности на горе 

наведеној утакмици. 

 

НАПОМЕНЕ:  
- Уколико се утакмица не одигра, делегат уместо таксе наплаћују дневницу у износу од = 2.000,00 динара  у з путне 

трошкове,  а судије  наплаћује пола дневнице, плус путне трошкове уколико нису из места одигравања утакмице.  

- Делегат је дужан да по завршетку утакмице у Записник унесе тачан износ трошкова службених лица и достави Савезу 

попуњен и потписан образац Спецификације трошкова оверен печатом клуба. 

- Уколико клуб – домаћин не измири трошкове , делегат је дужан да то констатује у Записнику утакмице и да читко 

попуњени и потписани Службени налог остави клубу домаћину. Службена лица у том случају остављају бројеве својих 

текућих рачуна клубу и тачне износе за уплату трошкова у записник утакмице. 

- Главни судија је дужан да уплати „чланарину за реализовање програмских активности“ за целу судијску тројку у 

укупном износу од 1,500,00 динара на жиро -рачун савеза бр. 200-2778210101022-27 уз обавезну напомену о којој се 

утакмици ради и оргинал уплатнице достави Савезу лично или препорученом пошиљком. 

 

                                                                                                    

У _______________,  ____________ 20___ године                                                                Потписи подносиоца обрачуна: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________   
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