
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА У 

ТАКМИЧАРСКОЈ 2022/2023. СЕЗОНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

На основу члана 34. Пропозиција такмичења Одбојкашког савеза 

Републике Српске, Управни одбор ОС РС на сједници одржаној дана, 

20.05.2022. године, донио је 

 

О Д Л У К У 

О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА У ТАКМИЧАРСКОЈ 

2022/2023. СЕЗОНИ 

 

Члан 1. 

 Таксе службеним лицима за Прву лигу износе: 

 

  1. Делегат-контролор   70 КМ  

  2. Делегат     70 КМ  

  3. Први судија    70 КМ  

  4. Други судија    70 КМ  

  5. Записничар    20 КМ 

  6. Линијски судија   20 КМ 

 Накнаде из овог члана односе се и на утакмице Play out-a, први, други, 

трећи, и четврти  круг Купа РС и квалификационе утакмице и завршне 

турнире за добијање првака других лига.  

 

Члан 2. 

 Ако се такмичење у првој лиги одвија у првом дијелу у двије групе, 

такса службеним лицима износи у такмичењу по групама: 

 

  1. Делегат-контролор   50 КМ  

  2. Делегат     50 КМ  

  3. Први судија    50 КМ  

  4. Други судија    50 КМ  

  5. Запинсичар    10 КМ 

  6. Линијски судија   10 КМ 

 У наставку такмичења, послије такмичења у групама, службеним 

лицима припадају таксе из члана 1.  

 

Члан 3. 

 Таксе службеним лицима за Другу лигу износе: 

  1. Делегат-контролор   30 КМ  

  2. Делегат     30 КМ  

  3. Први судија    45 КМ  

  4. Други судија    45 КМ  

  5. Записничар    15 КМ 

 Накнаде предвиђене овим чланом односе се и на такамичење- 

 квалификације Купа.  

 Делегирање делегата-контролора на утакмице других лига обавља се из 

мјеста одигравања утакмице или најближег мјеста. Делегат-контролор 
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делегиран на утакмицу друге лиге има право накнаде за путне трошкове и 

дневницу. 

 

Члан 4. 

 Таксе службеним лицима за утакмице петог круга (финале) Купа РС 

износе: 

  1. Делегат-контролор   70 КМ  

  2. Делегат     70 КМ  

  3. Први судија    70 КМ  

  4. Други судија    70 КМ  

  5. Записничар    20 КМ 

  6. Линијски судија   20 КМ 

 

Члан 5. 

 За такмичења млађих категорија службеним лицима припадају таксе 

које износе: 

  а) На утакмицама  у  лигашком  такмичењу службена лица имају 

право на таксу. 

                               - Први и други судија                 10 КМ   

                               - Други судија                                    10 КМ                                           

                     - Записничар                                      10 КМ 

Службена лица су обавезна у оквиру едукације у лигашком дијелу 

такмичења у мушкој кадетској конкуренцији  да суде утакмице без наплате 

таксе. 

 

б) Први и други судија 

      - Турнири, осим финалног  25 КМ 

        - Финални турнири   35 КМ 

 

  в) Записничари  и линијске судије  10 КМ 

  

  г) Делегат-контролор    35 КМ 

 

        Члан 6. 

 У сталним такмичењима  ОС РС која се организују по турнирском 

принципу службена лица имају право на наплату максимално двије таксе, ако 

одсуде више од три утакмице имају право на накнаду максимално три таксе. 

 

Члан 7. 

 На утакмицама сталних такмичења ОС РС на које није делегиран 

делегат односно делегат-контролор првом судији се увећава такса за 10 КМ, а 

врховном судији турнира једна такса за 10 КМ.  

 

Члан 8. 

 Трошкови путовања јавним превозом плаћају се у пуном износу на 

основу приложене возне карте.  



 

4 

 

 Трошкови путовања властитим аутомобилом плаћају се у износу од 

10% цијене горива по пређеном километру у складу са званичним даљинаром 

уз кориштење аутопута, магистралног или регионалног пута.  

          Трошкови путовања ауто-путем (накнада) плаћају се у пуном износу на 

основу приложене потврде о путовању. 

 

Члан 9. 

 Дневнице за службено путовање исплаћује се на основу Даљинара који 

је у прилогу Одлуке.  

 Висина дневнице утврђује се на основу Одлуке о издацима за службена 

путовања у земљи и иностраству у ОС РС у складу са важећим прописима.  

 

Члан 10. 

 Дневнице за извршено службено путовање исплаћују се и обезбјеђује 

преноћиште у складу са временом стварно проведеним на путовању, а могу 

максимално да износе: 

 - до 70 километара у једном правцу   без дневнице 

 - од 71-200 километара у једном правцу  0,5 дневнице 

 - 201 километара и више у једном правцу  1 дневница 

 

 Службеним лицима када путују јавним превозом и прикажу путну 

карту (доказ о превозу) припадају трошкови на име дневница у складу са 

стварно проведеним временом на путу.  

          На путовању преко 200 километара у једном правцу стиче се право на 

трошкове ноћења са доручком у хотелу или мотелу категорије три звјездице, 

или регистрованом пансиону (хостелу). 

 У случају лоших временских прилика које на очигледан начин не 

омогућавају безбједно путовање и застоја у саобраћају, стиче се право на 

преноћиште и на краћим релацијама о чему одлучује делегат или делегат-

контролор. 

 На турнирима службеним лицима у доласку и одласку са турнира 

припада дневница у складу са даљинаром и табелом за обрачун дневница. За 

остало вријеме проведено на турниру службеним лицима припадају дневнице 

на основу стварно проведеног времена на турниру или 20% дневнице ако је 

обезбијеђена комплетна пансионска услуга.  

 

Члан 11. 

 Исплата такси, дневница, трошкова путовања и преноћиште остварују 

се у складу са одредбама Пропозиција такмичења.  

 Пређени километри се обрачунавају према карти-даљинару утврђеном 

од стране директора такмичења ОС РС.  

 

Члан 12. 

 Директор такмичења даје званична саопштења о висини дневнице и 

обрачунској цијени горива у складу са цијенама горива на бензинским 

пумпама у сједишту Савеза.  
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Члан 13. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се за 

такмичарску 2022/2023. сезону.  

 

Члан 14. 

Тумачење одредби Одлуке даје Управни одбор Савеза. 

 

Члан 15. 

Ступањем на снагу  ове Одлуке престаје да важи Одлука број 01-290/21 

од 30.06.2021. године. 

 

 

Број: 01-118/22                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум, 23.05.2022. године             Милутин Поповић, с.р. 

 
 

 

 
 


