Број: 02-13-2-06/17
Датум: 27.06.2017. године

Извршни одбор Кошаркашког савеза Републике Српске је на 4. Сједници одражаној дана
23.06.2017. године, а у складу са надлежностима утврђеним Статутом, усвојио

ОДЛУКУ
о финансијским обавезама клубова и висина накнада службеним лицима
за сезону 2017/2018
1. ЧЛАНАРИНА

ИЗНОС

Клубови Првенства БиХ – мушкарци

1.000 КМ

Клубови Првенства БиХ - жене

500 КМ

Клубови 1. лиге РС – мушкарци (1. МЛ РС)

350 КМ

Клубови 1. Лиге РС – жене (1. ЖЛ РС)

250 КМ

Клубови 2. Лига РС (Групе: Запад, Центар и Исток)

250 КМ

Остали клубови

100 КМ
2. КОТИЗАЦИЈА

ИЗНОС

Клубови 1. МЛ РС

2.000 КМ

Клобови 1. ЖЛ РС

450 КМ

Клубови 2. МЛ РС (Групе: Запад, Центар и Исток)

600 КМ

Клубови – млађе категорије – за 1/2 финалне и финалне
турнире
3. ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ТАКМИЧАРСКИХ
ДОКУМЕНАТА (у року за лиценцирање – редован
прелазни рок)

Ослобођени
котизације
ИЗНОС

Регистрација и издавање лиценце за играча који нема
државњанство Републике Српске٭

50 КМ

Издавање лиценце играча ٭

10 КМ

Издавање лиценце службеним лицима ٭

10 КМ

٭Улази у цијену Котизације уколико клуб до 01.09.2017. године измири обавезе према

КСРС из претходне такмичарске сезоне, те уколико до 01.10.2017. године измири обавезе
по основу Чланарине и 1. рате Котизације, те достави Канцеларији КСРС комплетну
документацију за лиценцирање играча и службених лица за такмичарску сезону 2017/2018
(1. МЛРС).
 ٭Улази у цијену Котизације уколико клуб до 15.09.2017. године измири обавезе према

КСРС из претходне такмичарске сезоне, те уколико до 15.10.2017. године измири обавезе
по основу Чланарине и 1. рате Котизације, те достави Канцеларији КСРС комплетну
документацију за лиценцирање играча и службених лица за такмичарску сезону 2017/2018
(1. ЖЛРС и 2. МЛРС).

3.1.ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ТАКМИЧАРСКИХ
ДОКУМЕНАТА (ван рока за лиценцирање –
ванредни прелазни рок)
Регистрација и издавање лиценце за играча који нема
државњанство Републике Српске

ИЗНОС

100 КМ

Издавање лиценце играча

20 КМ

Издавање лиценце службеним лицима

20 KМ

3.2.ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ТРЕНЕРСКИХ
ЛИЦЕНЦИ
Основни коефицијент за издавање тренерских лиценци

ИЗНОС
100 КМ

Лиценцирање тренера у року за лиценцирање:
-

Тренер из Србије, Хрватске и Црне Горе (који је
присуствовао семинару)
Тренер из ЕУ и остали ван ЕУ

500 КМ
1.000 КМ

Лиценцирање тренера ван рока за лиценцирање:
-

Тренер из Србије, Хрватске и Црне Горе (који није
присуствовао семинару)
Тренер из ЕУ и остали ван ЕУ

1.000 КМ
2.000 КМ

4. НАКНАДЕ СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА
Судија

Делегат

Записничар

Мјериоци
времена

100 КМ

85 КМ

20 КМ

2х10 КМ

120 КМ

100 КМ

20 КМ

2х10 КМ

РАНГ ТАКМИЧЕЊА
1. Прва мушка лига и КУП (од 1/4
финала) (суде тројица судија)
2.Прва мушка лига –
Доигравање (Play-Off)

3. Прва женска лига и КУП
40 КМ
35 КМ
20 КМ
(суде тројица судија)
4. Друге мушке лиге
40 КМ
35 КМ
20 КМ
(суде тројица судија)
5. 1/2 финални и финални турнири
млађих категорија (осим
20 КМ
20 КМ
10 КМ
пионири / пионирке)
6. Надзор над утакмицом и радом службених лица – висина делегатске таксе.

2х10 КМ
2х10 КМ
2х5 КМ

7. Превоз – 20 % цијене горива по км.
8. Дневнице се обрачунавају према часовима проведеним на путу и то:
 До 12 часова – 50% дневнице
 Од 12 до 24 часа једна – 1 дневница
 Од 24 до 36 часова – 1,5 дневница
Право на дневницу оставрују службена лица на утакмицама Прве мушке и Прве женске
лиге РС
НАПОМЕНЕ:
1. Уплата котизације се врши у ратама и то:
 Прва мушка лига (1. МЛРС) у 2 (двије) једнаке рате (1.000 КМ) од којих се прва мора
уплатити најкасније 15 (петнаест) дана до почетка 1. кола, друга најкасније 7 (седам)
дана до почетка другог дијела такмичења.
 Прва женска лига (1. ЖЛРС) у двије (2) рате, од којих се прва (250 КМ) мора уплатити
најкасније 15 (петнаест) дана до почетка 1. кола, а друга (200 КМ) најкасније 7 (седам)
дана до почетка другог дијела такмичења.
 Друге лиге (2. МЛРС) у 2 (двије) једнаке рате (300 КМ) и уплаћују се Подручном
одбору који води такмичење. Прва рата мора се уплатити најкасније 15 (петнаест) дана
до почетка утакмица 1. кола, а друга најкасније 7 (седам) дана до почетка другог дијела
такмичења.

 Клуб који не изврши уплате у датом року неће моћи почети, нити
наставити такмичење.

2. Километража се обрачунава према најкраћој путној релацији укључујући оба ентитета.

У случају да возило користе четири (4) лица обрачун трошкова превоза се врши у висини
20% цијене горива по пређеном км. Ако једно возило користе три (3) лица имају право
на 20%, а четвртолице на 10% цијене горива по пређеном км. У случају када возило
користе по два (2) лица заједно, у оба случаја имају право на 20% цијене горива по
пређеном км. Уколико службена лица користе три (3), односно четири (4) возила, за
превоз им припада по 10% цијене горива по пређеном км. Исти принцип сепримјењује и
на утакмице гдје дужност службених лица обављају три (3) особе. У изузетним
приликама Комесар може одоборити и друге начине обрачуна трошкова превоза.
3. За релацију преко 300 км у једном правцу службена лица могу да користе пансион.

Пансион садржи трошкове спавања и исхране по цијени хотела и то регулише клуб
домаћин са хотелом или другим одговарајућим угоститељским објектом.
4. Висину дневнице утврђује Генерални секретар КСРС у складу са прописима Републике

Српске. Обрачун дневница се врши према тачци 4. став 8. Одлуке и то:
 До 12 часова - путне релације од 20 до 200 км у једном правцу – 1/2 дневнице
 Од 12 до 24 часа - путне релaције од 201 до 350 км у једном правцу – 1 дневница
 Од 24 часа до 36 часова - путне релације преко 351 км у једном правцу – 1,5
дневница.
5. Све обавезе (изузев пансиона) службени представник клуба домаћина исплаћује

службеним лицима најкасније 1 сат прије почетка утакмице. Обрачун врше и својим
потписом овјеравају делегат и службени представник клуба домаћина на одговарајућем
образцу.
Предсједник КСРС
Борис Спасојевић, с.р.

