
 
РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

УПРАВНИ ОДБОР 
Број: 742-4 

Београд, 09.09.2015. 
 
На основу члана 68. став 2. тачка 22. Статута РСС, а у складу са одредбама 
Пропозиција такмичења РСС, Управни одбор Рукометног савеза Србије, на 
електронској седници одржаној 9. септембра 2015. године, донео је 

ОДЛУКУ О ВИСИНИ И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ТРОШКОВА 
СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

за такмичарску сезону 2015/2016 
Трошкови службених лица састоје се из Такси, Путних трошкова и Дневница. 

Таксе службених лица Судија 
/Контролор 

Делегат 
Записничар 

/мериоц 
времена 

Супер лига – мушкарци 10.000,00 8.000,00 1.000,00 
Супер лига – жене 9.000,00 7.000,00 900,00 
Супер Б лига – мушкарци 8.500,00 6.500,00 850,00 
Супер Б лига – жене 7.000,00 5.000,00 700,00 
Прва лига – мушкарци 6.000,00 4.000,00 600,00 
Прва лига – жене 4.000,00 3.000,00 400,00 
Друга лига 3.500,00 2.500,00 350,00 
Трећа лига 2.500,00 1.700,00 250,00 
Куп – основни ниво 2.500,00 1.700,00 250,00 
Куп – републички ниво (1/8, 1/4) М 6.000,00 4.000,00 600,00 
Куп – републички ниво (1/8, 1/4) Ж 4.000,00 3.000,00 400,00 
Куп – републички ниво (1/2, финале) М 10.000,00 8.000,00 1.000,00 
Куп – републички ниво (1/2, финале) Ж 9.000,00 7.000,00 900,00 

Висину такси службених лица на ЛМК утврђује својом одлуком првостепени орган за 
спровођење такмичења и иста се, након одбитка путних трошкова, исплаћује из 
чланарине коју клубови уплаћују за сваку утакмицу. 
Путни трошкови који могу да се наплате: 
 Карта брзог воза - први разред 
 Аутобуска карта 
 10 литара горива на 100 км + путарина (наплаћује судијски пар, а уколико делегат 

или контролор нису из истог места или места које је судијама ''пролазно'' имају 
право такође да наплате коришћење сопственог аутомобила) 

Дневнице 
Висина дневнице утврђена је Законом и исплаћује се сходно времену проведеном  на 
путу и то, пола дневнице ако је на путу проведено више од 8,5 сати, односно цела 
дневница ако је на путу проведено више од 12,5 сати. 
Дневница може да се исплати само ако је место одигравања утакмице удаљено 
најмање 25 километара од места пребивалишта службеног лица. 
Дневница се исплаћује само у случају неодигравања утакмице а на коју су 
допутовала службена лица, под условима из предходних ставова. 



Одлука о висини трошкова службених лица  

Начин исплате трошкова службених лица 
Екипа домаћин је обавезна да по објави делегирања, на текуће рачуне службених 
лица изврши уплату њихових трошкова и да им доказ о уплати стави на увид пре 
почетка утакмице. 
Уколико екипа домаћин не поседује доказ о уплати трошкова, обавезна је да 
трошкове службених лица измири пре почетка утакмице. 
Службена лица, сходно Закону, дужна су да представнику екипе домаћина, за 
исплаћене трошкове предају: 
 признаницу, за исплаћену таксу, 
 путни налог, за исплаћене путне трошкове или дневницу; путни налог мора бити 

попуњен са свим подацима (укључујући и попуњен извештај са пута, на полеђини 
путног налога) и потписан од стране лица које ове трошкове наплаћује; уз путни 
налог прилаже се рачун за гориво и признаница од путарине (један смер) или 
возна или аутобуска карта. 

У случају анонимног делегирања или касне објаве делегирања, клуб домаћин који 
трошкове службених лица исплаћује преко текућег рачуна, дужан је то да учини првог 
радног дана након одигране утакмице.  
Клубови који желе да службена лица исплаћују у готовом то могу да учине у складу са 
Законом. 
У случају неодигравања утакмице, таксе се не исплаћују службеним лицима. Клубови 
су обавезни да службеним лицима исплате путне трошкове и пропорционални износ 
висине дневнице сходно времену проведеном на путу, а у складу са Законом. 
Ако делегат не допутује на утакмицу, судија који врши његову дужност, може да 
наплати само једну таксу. 
Службена лица којима нису исплаћени трошкови, обавезни су да саставе допунски 
извештај и наведу износ и разлог због којег трошкови нису исплаћени. Ако службена 
лица не доставе допунски извештај, против њих ће бити покренут дисциплински 
поступак у складу са Дисциплинским правилником РСС. 
Ако домаћа екипа не измири трошкове службених лица предвиђене овом одлуком, 
против ње ће се у року од 5 дана од дана одигравања утакмице покренути 
дисциплински поступак у складу са Дисциплинским правилником РСС, а службена 
лица ће бити исплаћена из средстава лиге.  
 

Потпредседник 
Управног одбора 

Рукометног савеза Србије 
Борислав Перовић, с.р. 
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