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На основу члана 51. Статута Одбојкашког савеза Републике Српске 

Управни одбор Одбојкашког савеза на сједници одржаној дана 20.05.2022. 

године, донио је 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА  

У ОДБОЈКАШКОМ САВЕЗУ  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Члан 1. 

Такмичење се спроводи у складу са Међународним правилима игре, 

одредбама Правилника о регистрацији одбојкашких клубова и играча, 

Правилника о такмичењу, Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности, ових пропозиција и осталих аката Савеза  која се односе на 

такмичење.  
 

Члан 2. 

Прве лиге:  

Прва женска лига броји 12 клубова. 

Прва мушка лига броји   8 клубова. 

Прва женска лига игра се као јединствено такмичење по двоструком бод 

систему, распоредом по „Бергеру“ на основу такмичарских бројева клубова. 

          По завршетку лигашког дијела такмичења, првопласирани клуб постаје 

Првак Републике Српске и остварује право наступа у Премијер лиги БиХ, док 

последњепласирани клуб испада из Прве женске лиге. 

Прва мушка лига  игра  се у два круга:  

- ЛИГА 

- PLAY OFF. 

Први круг (ЛИГА)  се одвија на лигашком принципу, по двоструком бод 

систему, распоредом по „Бергеру“ на основу такмичарских бројева клубова. 

          По завршетку лигашког дијела такмичења, последњепласирани клуб  

испада из Прве мушке лиге. 

Други круг (PLAY OFF) се игра за првака Републике Српске на следећи 

начин: 

Четвртфинале: 

Први такмичарски пар чине клубови који су у лигашком дијелу 

такмичења заузели 3. и 6. позицију на табели (утакмица А). 

Други такмичарски пар чине клубови који су у лигашком дијелу 

такмичења заузели 4. и 5. позицију на табели (утакмица Б). 

Клубови који су заузели 1. и 2. позицију у лигашком дијелу такмичења, у 

овој фази истог су слободни. 

 

Полуфинале: 

 

Први такмичарски пар чини клуб који је у лигашком дијелу такмичења 

заузео 1. позицију на табели и побједник такмице Б (утакмица В). 

Други такмичарски пар чини клуб који је у лигашком дијелу заузео 2. 

позицију на табели и побједник утакмице А (утакмица Г).  
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У финалу Рlay off-а састају се побједници полуфиналних (утакмица). 

 

Побједник у финалу Рlay off-а постаје Првак Републике Српске и 

остварује право наступа у Премијер лиги БиХ. 

 

Све утакмице у свим фазама Рlay off-а се играју на двије остварене 

побједе. Предност домаћег терена имају клубови који су остварили бољи 

пласман на табели у лигашком дијелу такмичења (Прве утакмице  Рlay off-а 

играју се код боље пласираног клуба, друге код слабије пласираног клуба, док 

се евентуална трећа утакмица игра  код боље пласираног клуба).  

 

Уколико слабије пласирани клуб елиминише у Рlay off-у боље пласирани 

клуб он заузима његову  позицију из лигашког дијела такмичења за наставак 

такмичења у Рlay off-у.  

Ако првак Републике Српске постане клуб  који у лигашком дијелу није 

заузео  прво мјесто на табели, коначан пласман клубова  одређује се на начин 

да се сви клубови  помјерају за једно мјесто уназад до мјеста на којем  се 

налази клуб  који је постао првак  Републике Српске. Остали клубови  који 

учествују у Рlay off-у задржавају мјесто у коначној табели које су имали по 

завршетку лигашког дијела. 

Уколико се за такмичење у Првој мушкој лиги пријави 9 и више клубова. 

такмичење се одвија на лигашком принципу, по двоструком бод систему, 

распоредом по „Бергеру“ на основу такмичарских бројева клубова. 

По завршетку лигашког дијела такмичења, првопласирани клуб  

остварује право такмичења у Премијер лиги БиХ.  
                   
Друге лиге:  

Друга женска лига игра се у двије групе организоване на територијалном 

принципу. Такмичење се спроводи по двоструком бод систему.  

Уколико је у групи мање од пет клубова, такмичење те групе се спроводи 

по четвероструком бод систему или се организује јединствена Друга лига. 

Уколико се за такмичење пријави више од петнаест клубова директор 

такмчења ОС РС формираће три или више лига на територијалном принципу и 

утврдити начин такмичења. 

У односу на број пријављених клубова директор такмичења ОС РС 

организоваће такмичење у Другој мушкој лиги.   

 Клубови чланови Премијер лиге БиХ из ОС РС и Прве лиге Републике 

Српске могу своје кадете пријавити за такмичење у другим лигама.Право 

наступа за кадетску екипу имају највише два јуниора-ке лиценцирана-е у 

складу са чланом 46. Правилника о такмичењу ОС РС.  

У току такмичења воде се двије табеле: такмичарска и табела без 

резултата кадетских екипа. Резултати клубова других екипа које се такмиче у 

нижем рангу такмичења не рачунају се приликом коначног утврђивања табеле. 

На крају првенства првопласирани клубови из група играју 

квалификације у двије утакмице, за Првака друге лиге. Жријебом се одређује 



4 

 

домаћин прве утакмице. Првак Друге лиге постаје клуб  који у двије утакмице 

буде бољи у побједама, сет или поен количнику. Уколико се такмичење друге 

лиге организује са три и више група, првак друге лиге добиће се одигравањем 

завршног турнира на којем учествују првопласирани клубови  у такмичењу по 

групама. 

Првопласирани клуб  односно побједник квалификација или завршног 

турнира улази у Прву лигу.  

Другопласирани клуб  (поражени у квалификацијама или другопласирани 

клуб   на завршном турниру) игра Plаy-out са клубом из Прве лиге (у 

зависности од тога колико клубова  из ОС РС испадне из Премијер лиге БиХ 

одредиће се који је то клуб  у двије утакмице за мјесто у Првој лиги. Прва 

утакмица се игра на терену клуба  који има лошији пласман у лигашком дијелу 

такмичења (другопласирани клуб  Друге лиге), друга утакмица игра се код 

боље пласираног клуба  (клуб из Прве лиге РС). Члан Прве лиге постаје клуб  

који у два сусрета буде бољи у побједама, сет или поен количнику. 
 

Уколико се првак Друге лиге добија организацијом завршног турнира, за 

техничку организацију директор такмичења расписује Конкурс.  Конкурс за 

организацију завршног  турнира  директор такмичења расписује (два дана) 

након завршеног лигашког такмичења по групама.  

Услови за расписивање Конкурса за организацију завршног турнира 

Друге лиге ОСРС су исти као и у Пропозицијама за Куп такмичење Републике 

Српске.  
 

Члан 3. 

Првак Републике Српске улази у Премијер лигу БиХ. 

Уколико из Премијер лиге БиХ не испадне ни један  клуб  из ОС РС, на 

крају првенства из Прве лиге РС у Другу лигу РС прелази 12-пласирани клуб. 

У Прву лигу РС прелазе 1-пласирани и 2-пласирани)  Друге лиге РС. 

Уколико из Премијер лиге БиХ испадне један клуб  из ОС РС, на крају 

првенства из Прве лиге РС у Другу лигу РС прелази 12-пласирани, клуб Прве 

лиге РС. У Прву лигу РС прелази 1-пласирани клуб  Друге лиге РС. , док 2-

пласирани клуб  Друге лиге РС (поражени клуб из квалификација за првака 

Друге лиге) игра Play-out са 11-пласираним клубом  Прве лиге РС. 

Уколико из Премијер лиге БиХ испадну два клуба  из ОС РС, на крају 

првенства из Прве лиге РС у Другу лигу РС прелазе 12-пласирани, 11-

пласирани клуб  Прве лиге РС. У Прву лигу РС прелази 1-пласирани клуб  

Друге лиге РС, док 2-пласирани клуб  Друге лиге РС (поражени клуб  из 

квалификација за првака Друге лиге) игра Play-out са 10-пласираним клубом  

Прве лиге РС  

Клуб који избори пласман у Премијер лигу БиХ, а потом одустане од 

такмичења у Премијер лиги БиХ и то одустајање изазове повећање броја 

учесника Прве лиге, такмичење у наредној такмичарској сезони наставља у 

најнижем степену такмичења у ОС РС. Уколико то одустајањe не изазове 

повећање броја учесника Прве лиге тај клуб може наставити такмичење у 

наредној такмичарској сезони у Првој лиги. 
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Клуб који избори пласман у Прву лигу РС, а потом одустане од такмичења 

у Првој лиги, такмичење у наредној такмичарској сезони наставља у најнижем 

степену такмичења у ОС РС. 

У том случају попуна Прве лиге ће се извршити са другопласираним 

(трећепласираним) клубом са завршног турнира за првака Друге лиге.  
. 

 

Члан 4. 

У такмичењима за сваку добијену утакмицу са 3:0 и 3:1 клуб  добија 3 

бода, а за утакмицу добијену са 3:2 побједник добија 2 бода а поражени  1 бод.  

Клуб  који изгуби утакмицу резултатом 3:0 и 3:1 не добија бодове, а 

клубу  који неоправдано  због недоласка на утакмицу и неизвршавања 

финансијских обавеза према ОС РС  не одигра утакмицу,  одузимају се  2 бода.  

Пласман се утврђује на основу освојених бодова. Уколико је исти број 

бодова,  пласман се утврђује на основу већег броја побједа. У случају истог 

броја побједа,  одлучује бољи количник у сетовима, односно у поенима 

уколико је количник у сетовима исти.  

          Уколико се због оправданих услова не може завршити такмичење 

поступиће се по Правилнику о такмичењу у ОС РС. 
 

Члан 5. 

Такмичењем у свим фазама руководи директор такмичења ОСРС. 

Надлежности директора такмичења ОСРС утврђене су Правилником о 

такмичењу у ОС РС.  

 

 

Члан 6. 

Клубови су обавезни уплатити  котизацију за такмичење у Фонд 

заједничких трошкова за организацију и спровођење такмичења према одлуци 

Управног одбора ОС РС, као и годишњу чланарину Одбојкашком савезу у 

складу са Одлуком о годишњој чланарини.  

Без извршених финансијских обавеза клубови не могу учествовати у 

такмичењу.  

Директор такмичења ОСРС, на основу оправданог и писано достављеног 

образложења захтјева клуба, може пролонгирати извршење уплате котизације 

за такмичење до два мјесеца од прописаног рока за извершење обавезе.Ако 

клуб до тог рока не изврши уплату, директор такмичења ОСРС дужан је изрећи 

мјеру забране наступа. 
 

Члан 7. 

Утакмице се могу играти само у дворанама које испуњавају услове за 

одигравање утакмица.  

Правилником о техничким нормативима за одигравање утакмица у 

спортским дворанама утврђују се услови које морају испунити довране.  

 

Члан 8. 

Утакмице редовних кола Прве лиге играју се суботом или недјељом (у 
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правилу суботом), а Друге лиге и млађих категорија суботом или недјељом (у 

правилу недјељом). Утакмице се могу играти радним даном уколико је то 

предвиђено Календаром такмичења.  

Утакмице које се играју недјељом морају започети између 10:00 и 15:00 

часова. Домаћин утакмице клубу госту који је удаљен више од 100 км од мјеста 

одигравања утакмице, не може заказати утакмицу прије 12.00 часова. 

Суботом и радним даном утакмице морају започети између 14:00 и 20:00 

часова.  

У случају дуплог програма, прва утакмица почиње најкасније недјељом у  

12:00, а суботом или радним даном најкасније у 17:00 часова, док се друга 

утакмица заказује три сатa касније у односу на прву утакмицу.  

Директор такмичења може одредити и друго вријеме за одигравање 

утакмице која је предвиђена за телевизијски пренос  или из других разлога који 

су у општем интересу одбојкашког спорта и одбојкашких клубова.  

 

Члан 9. 

Oсим рaзлoгa из члaнa 50. Прaвилникa o тaкмичeњу у OС РС, тeрмин 

утaкмицe сe мoжe прoмjeнити нa зaхтjeв oдбojкaшкoг клубa кojи учeствуje у 

звaничним мeђунaрoдним тaкмичeњимa или нa мeђунaрoдним утaкмицaмa и 

трaдициoнaлним турниримa рeвиjaлнoг кaрaктeрa, који су у календару 

одбојкашких догађаја ОСРС или ОС БиХ и зa чиje учeшћe пoстojи сaглaснoст 

нaдлeжнoг oргaнa, а термини се пoклaпajу сa тeрминимa рeдoвнoг кoлa лигe.  

Зaхтjeв зa прoмjeну тeрминa oдигрaвaњa утaкмицe пoднoси сe нajкaсниje 

10 дaнa приje утврђeнoг тeрминa oдигрaвaњa утaкмицe.  

У прeтхoдним случajeвимa утaкмицe звaничних тaкмичeњa OС РС игрajу 

сe у сриjeду кoja прeдхoди рeдoвнoм кoлу или у пoсeбнo oпрaвдaним рaзлoзимa 

нajкaсниje дo пoчeткa нaрeднoг кoлa.   

Ван предвиђених термина утакмице се могу играти у посебно 

оправданим условима са одобрењем директора такмичења ОС РС, уз обострану 

сагласност и писану потврду клубова. 

 
 

Члан 10. 

Ради регуларности такмичења, директор такмичења ОС РС ће одредити 

да се утакмице последња два кола лиге играју истога дана у исто вријеме ако 

њихов резултат може утицати на коначан поредак на табели или само оне 

утакмице које могу на то утицати. 
 

Члан 11. 

Пола часа прије почетка утакмице  терен мора бити спреман за 

одигравање утакмице. Делегат или делегат-контролор и први судија одлучују о 

способности терена на коме треба да се одигра утакмица.  

У случају више силе, делегат или делегат - контролор и први судија 

одлучују колико су сметње  објективне природе и о времену почетка утакмице.  
 

Члан 12. 

Ако је у дворани темпереатура нижа од +12 степени целзијусових или 
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свјетлост мања од 500 лукса, делегат или делегат-контролор оставља 30 минута 

времена домаћину да недостатке отклони и створи нормалне услове за 

одигравање утакмице.  

 

Члан 13. 
 

Дужности домаћина су:  

13.1. Да истакне  заставу Републике Српске, а клуб из Брчког у    

складу са важећим прописима у Дистрикту.  

13.2. Да организује редарску службу на утакмицама полуфинала   

Купа, финала Купа, финалних турнира такмичења млађих 

категорија и Прве лиге Републике Српске најмање 4 редара 

од којих је један именован као лице задужено за безбједност 

у дворани, а на осталим утакмицама најмање 3 редара од 

којих је један именован као лице задужено за безбједност у 

дворани. Један од редара мора стално контролисати улаз у 

дворану. Редари морају бити пунољетне особе, означени 

видном ознаком "РЕДАР". 

13.3. Да обезб(и)једи одговарајућу конструкцију за намјештање 

мреже  

и антена као и заштиту исте због спречавања повреде играча. 

13.4. Да обезбиједи 12 исправних лопти “ГАЛА Про-Лине  

          БВ5591С” или „МIKASA V200W“,  

           за загријавање клубова (једна лопта на два одбојкаша-ице) и  

          3 лопте за одигравање утакмице.  

13.5. Да обезбиједи најмање 5 скупљача лопти (у једнообразној 

          спортској опреми), на утакмицама: полуфинала Купа, финала 

          Купа, финалних турнира такмичења млађих категорија и   

          Прве лиге Републике Српске, а на осталим утакмицама  

          најмање 3 скупљача.  

13.6.  Да обезбиједи брисање терена са најмање  2 брза брисача  

           (у једнообразној спортској опреми),  

13.7. Да обезбиједи ручни семафор који мора задовољавати  

 одговарајуће спортске стандарде (бројеви од 0-48). 

 13.8. Да обезбиједи важећи међународни записник.  

 13.9. Да постави сто и столице за службена лица предвиђене  

 чланом 21. oвих пропозиција,  

            13.10. Да постави посебне клупе или столице за резервне 

           одбојкаше-ице,  тренере, љекара и физиотерапеута 

            13.11. Да обезбиједи судијску столицу са платформом. 

            13.12. Да обезбиједи листу за пријаву одбојкаша-ица и листиће за 

           поставу. 

             13.13.  Да обезбиједи  2 односно 4 једнообразне заставице  

 за линијске судије, висиномјер, термометар, манометар и   

 луксометар. 

 



8 

 

             13.14.  Да обезбиједи дежурно возило видно означено (ДЕЖУРНО  

 ВОЗИЛО - ВОЗАЧ_______ТЕЛЕФОН_______) и дежурног   

 љекара са приручном апотеком за пружање прве помоћи. 

             13.15. Да пријави утакмицу органу унутрашњих послова и о томе  

 прибави потврду или овјеру на копији пријаве. 

            13.16. Да примјењује прописе којима је регулисано питање јавног   

реда и мира и спречавање насиља и недоличног понашања    

на спортским приредбама (одбојкашким утакмицама). 

            13.17. Да обезбиједи неопходне хигијенско-санитарне услове у   

   дворани и осталим службеним просторијама. 

             13.18. Да обезбиједи разглас и службеног спикера (за утакмице                                

                          Прве лиге, Play-out-а,  квалификација за првака Друге лиге,     

полуфинала Купа, финала Купа и финалних турнира    

првенства млађих категорија). 

             13.19. Да омогући телевизијски пренос, а представнику гостујућег  

клуба  снимање утакмице ако то званично затражи 3  дана 

прије одигравања утакмице. 

 

Члан 14. 

У дворанама-салама гдје je поред терена за игру простор ван слободне 

зоне ограничен , делегат или делегат-контролор и први судија могу да одлуче 

да се утакмица игра са једном лоптом и без или са потребним бројем скупљача 

лопти два скупљача лопти. 

 

Члан 15. 

Уколико  организатор није извршио све техничке припреме, делегат или 

делегат-контролор и први судија утакмице одредиће вријеме од 15 минута да 

се уочени пропусти отклоне. 

Ако се пропусти не отклоне у заданом року, утакмица се неће одиграти и 

регистроваће се службеним резултатом.  

Одлука о неодигравању утакмице и разлози  уносе се у записник, који 

потписује делегат или делегат-контролор, први судија и капитени оба клуба.  
 

Члан 16. 

Клуб домаћин технички је организатор утакмице  одговоран за 

цјелокупну организацију прије, у току, и послије одигране утакмице. 

 

Члан 17. 

Клуб домаћин обавезан је да писаним путем обавијести службена лица, 

клуб са којим игра утакмицу, директора такмичења, надлежни судијски одбор 

који одређује записничара и линијске судије о термину одигравања утакмице, 

најкасније 5 дана прије одигравања утакмице.  

Клуб домаћин дужан је у обавјештењу из претходног става назначити 

основну боју спортске опреме у којој ће наступити на утакмици.  
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Члан 18. 

За сваку утакмицу клуб домаћин писаним путем одређује свог 

представника (лице старије од 18 година) који се стара о свим пословима 

организационе природе и сарађује са службеним лицима и гостујућим клубом.  

 

Члан 19. 

Клуб домаћин је обавезан: 
 

19.1. Да најкасније један сат прије почетка утакмице, стави на  

располагање нормално загријане свлачионице за гостујући 

клуб и судијску екипу, а са тушевима и топлом водом за 

гостујући клуб.  

19.2. Да по одиграној утакмици обезбиједи посебну просторију за  

обављање административних послова везаних за утакмицу  

(писање протокола, узимање  изјаве, најаве жалбе, итд.). 

 

Члан 20. 

На утакмицама одбојкашких лига могу наступити лиценцирани 

одбојкаши-ице, са важећим љекарским прегледом према Правилнику о 

здравственој заштити у ОС РС. 
 

Члан 21. 

За вријеме трајања утакмице за записничким столом могу сједити само 

делегат или делегат-контролор, записничар,  руковаоц семафора, дежурни 

љекар и званични спикер. Представник клуба домаћина може да сједи поред 

записничког стола само ако делегату-контролору покаже писмено овлаштење 

клуба.  

За вријеме трајања утакмице на клупи за резервне одбојкаше-ице  могу се 

налазити само у записнику пријављени одбојкаши-ице,  тренер и максимално 

два помоћника тренера, љекар и физиотерапеут-масер, лиценцирани у складу 

са Правилником о лиценцирању.  

Клуб је обавезан, на свакој утакмици наступити са најмање 10 (десет) 

одбојкаша-ица и једним тренером на клупи. 

Забрањено је кориштење мобилних телефона за записничким столом и 

исти морају бити искључени. Мобилни телефон може бити кориштен од стране 

званичног представника клуба и дежурног љекара само у случају хитне 

потребе да контактирају надлежне службе (здравствена установа, ватрогасна 

јединица, полицијска станица и сл.). Делегат-контролор је дужан лично да 

испоштује ову одредбу и обезбједи да је испоштују и друге особе. 

Без обзира на величину простора око терена за игру, у том простору осим 

учесника у такмичењу из става 1. и 2. овог члана не може се налазити нико. 

Сва остала лица морају се налазити у простору за гледаоце.  
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Члан 22. 

Опрема одбојкаша-ица мора да одговара захтјевима Међународних 

правила игре и сви одбојкаши-ице  морају да имају једнообразну опрему. 

Стезници (помоћна средства за заштиту од повреда) морају бити исте 

боје као и одговарајући дио опреме. Црна, бијела и неутрална боја такође могу 

бити кориштене. Сви чланови клуба морају користити исту боју стезника. 

Tренер, помоћни тренери и представник клуба на утакмици морају бити 

прикладно одјевени у сакоу, панталонама и кошуљи (џинс није прихватљив). 

Љекар и физиотерапеут-масер клуба могу бити у спортској опреми клуба. 

Уколико клубу то одговара, тренер и помоћни тренери клуба могу бити у 

спортској опреми клуба. 

На утакмицама прве лиге клубови  морају наступити у спортској опреми 

чија је основна боја различита.  

 

Члан 23. 

За утакмице, делегата или делегата-контролора делегира директор 

такмичења и контролише њихов рад.  

Ако директор такмичења делегира делегате са листе коју утврђује УО 

ОС РС, исти имају све обавезе и одговорности делегата-контролора изузев 

оцјењивања судија.  

  У току такмичарске сезоне директор такмичења ОС РС оцјењује рад 

делегата-контролора  на основу утврђених критерија. 

 На крају такмичарске сезоне са листе делегата-контролора и делегата 

испадају они који према утврђеним критеријима нису задовољили својим 

радом, а обавезно последњепласирани на ранг листи.  

Првог и другог судију и евентуално резерву одређује врховни судија. 

Директор такмичења ОС РС одговоран је за делегирање, а врховни судија ОС 

РС и предсједници судијских одбора дужни су поштовати упуте и одлуке 

директора такмичења ОС РС у вези са делегирањем.   

Записничара и линијске судије делегирају надлежне територијалне 

судијске организације, односно предсједници судијских одбора. 

Службену дужност на утакмицама сталних такмичења у ОС РС могу 

обављати службена лица која имају важећу лиценцу.  

Службена лица стичу право на лиценцу стављањем на одређену листу 

службених лица за такмичарску сезону.  

Сваки клуб који изрази жељу да му се поједине судије не делегирају 

(највише двоје), обавезан је писано са образложењем, наводећи конкретне 

чињенице, затражити изузеће 15 дана прије почетка званичног такмичења.  

У току такмичарске сезоне  овакви захтјеви се не морају узимати у обзир. 

О томе одлучује директор  такмичења ОС РС уз прибављено мишљење 

врховног судије.  
 

Члан 24. 

Судијски колегиј (први и други судија, записничар и линијске судије) је 

обавезан да се појави у дворани и јави делегату 60 минута прије почетка 

утакмице, а да на терен изађу у судијској опреми 30 минута прије заказаног 
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почетка утакмице. Записничар на утакмици обавезан је изаћи на терен 45 

минута прије заказаног почетка утакмице. 

Уколико делегирани први судија не дође на утакмицу, замијениће га 

други судија, а другог судију може да замијени судија са одговарајућим звањем 

присутан у сали и то само уз обострану сагласност клубова која се констатује 

прије почетка утакмице, потписом оба капитена у записнику. 

Уколико на утакмицу не дође делегирани записничар и линијске судије, 

делегат-контролор ће обавити дужност вођења записника, ако у дворани није 

присутан ниједан судија са одговарајућим звањем.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Члан 25. 

Први судија утакмице обавиће све дужности делегата, уколико одређени 

делегат или делегат-контролор не приступи утакмици.  

На турнирима, ако није делегиран делегат, његову дужност обавља 

врховни судија турнира или првоименовани судија означен на налогу за 

делегирање.  

 

Члан 26. 

Послије завршетка утакмице капитени оба клуба обавезни су да потпишу 

записник. Записник се води у три примјерка, од којих се оригинал шаље 

директору такмичења ОС РС. 

На захтјев новинара или службених представника клубова  записник се 

може водити и у више примјерака о чему одлучује делегат или делегат-

контролор.  
 

 

Члан 27. 

На утакмицу и резултат утакмице, због сумње на повреду Званичних 

правила одбојкашке игре, допуштена је жалба Комисији за контролу и 

унапређење суђења УОС РС. Подносилац жалбе дужан је  доставити потребне 

податке којима поткрепљује чињенице из жалбе. 

Жалба мора бити најављена у записнику са одигране утакмице и 

образложена основним мотивима одмах по завршетку утакмице прије 

потписивања-овјере записника. 

          Такса за жалбе утврђује се Анексом Пропозиција сталних такмичења ОС 

РС. 

Жалбе које не испуњавају наведене услове неће се узимати у поступак, о 

чему се обавјештава подносилац.  

 

Члан 28. 

Писано образложење жалбе мора се упутити Комисији најкасније 48 

часова по одиграној утакмици. 

Уколико клуб одустане од предходно најављене жалбе, дужан је да о 

томе писаним актом извјести Комисију у року од 24 часа по одиграној 

утакмици.  
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Члан 29. 

Жалбе које се односе на право наступа учесника у такмичењу, 

неисправност терена или уређаја, температуру ваздуха или освјетљење подносе 

се прије почетка утакмице.  

 

Члан 30. 

Комисија за контролу и унапређење суђења  ОС РС доноси одлуку по 

жалби најкасније 10 дана од пријема жалбе.  
 

Члан 31. 

На одлуку Комисије за контролу и унапређење суђења УОС РС може се 

уложити жалба у року од 3 дана од дана пријема Предсједништву УОС ОС РС. 

Другостепена одлука по жалби мора бити донешена у року од 10 дана од 

дана пријема жалбе и у року од три дана по одржавању сједнице упућена 

жалиоцу.  

Неблаговремене и непотпуне жалбе неће се узимати у поступак, о чему 

предсједник УОС ОС РС обавјештава подносиоца жалбе. 

 

                                                             Члан 32. 

Мимо жалби из члана 27. клуб може директору такмичења ОС РС 

најавити преко делегата званичан приговор на поступке и понашања учесника 

у такмичењу. Ова врста приговора мора бити најављена у записнику са 

одигране утакмице и образложена основним мотивима, одмах по завршетку 

утакмице, прије потписивања-овјере записника. Најављени приговор са 

писаним образложењем уз навођење  свих чињеница доставља се подносиоцу у 

року од 48 сати од завршетка утакмице.  

 Директор такмичења ОС РС или Комисија за контролу и унапрђење 

суђења УОС РС (зависно од надлежности),  поступиће по приговору у року од 

10 дана (прегледати снимак утакмице, прибавити допунски извјештај делегата-

контролора и друге битне податке). Након проведене процедуре  директор 

такмичења ОС РС или Комисија ће јавно саопштити свој став и изрећи 

евентуалне санкције. 

 Такса на приговор утврђује се Анексом пропозиција сталних такмичења 

ОС РС. 

          Приговори који не испуњавају предходне услове и уз које није приложен 

видео снимак утакмице неће се узимати у поступак, о чему се обавјештава 

подносилац.  
 

                                                              Члан 33. 

Од уплата котизација клубова учесника такмичења, формира са Фонд 

заједничких трошкова, који служе за покриће трошкова такмичења:  

33.1. Трошкова издавања Билтена. 

33.2. Трошкова одласка специјалних посматрача на одређене   

         утакмице у циљу заштите регуларности такмичења.  

33.3. Трошкове набаве пехара и медаља за такмичења,  

33.4. Трошкове телефона, телеграма и свих поштанских трошкова    
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         у вези са такмичењем.  

33.5. Личних примања радника који обављају послове за потребе  

         такмичења.  

33.6. Трошкове канцеларијског материјала и биротехничких услуга   

         за све послове и потребе такмичења,  

33.7. Осталих трошкова везаних за такмичења.  

 

 Члан 34. 

Службеним  лицима на утакмицама припада такса за обављену дужност, 

дневнице и путни трошкови за путовање у одласку и повратку до мјеста 

сталног боравка, односно у складу са одлуком о накнадама службеним лицима.  

Уколико се утакмица не одигра, службеним лицима припада 50% од 

прописане таксе и сви други трошкови из претходног става. Ово право не 

припада службеним лицима ако су истог дана на дуплом програму или турниру 

наплатили таксу за једну од утакмица.  

Посебном одлуком утврђује се висина такси за суђење и других права 

службених лица у такмичарској сезони.  

 

 Члан 35. 

Надокнаде службеним лицима на утакмицама клуб исплаћује на следећи 

начин:  

   - Таксе на жиро рачун службених лица најкасније дан прије   

     одигравања утакмице за коју су делегирани, а ако клуб жели,  

  може то учинити и готовински прије почетка утакмице.  

- Путни трошкови и дневнице исплаћују се у готовини прије    

  одигравања утакмице.  

- У случају потребног ноћења или дневног боравка неког од  

  службених лица, клуб је дужан да обезбиједи и плати смјештај у  

  хотелу у граду у коме се игра утакмица.  

Клуб који на наведени начин не изврши обавезу према службеним 

лицима,  неће моћи одиграти утакмицу.  

Утакмице неодигране из наведених разлога региструју се службеним 

резултатом, а против клуба се покреће дисциплински поступак.  

 

                                                Члан 36. 

Сваки клуб учесник такмичења у ОС РС, дужан је на захтјев Агенције за 

Антидопинг контролу Босне и Херцеговине обезбједити следеће: 

- Услове за несметано узимање узорака за допинг контролу (током   

  и ван такмичења). 

- Услове за одржавање годишњих предавања у оквиру едукације   

  клубова о свим питањима везаним за допинг у спорту. 

Присуство предавањима и приступ давању узорака обавезно је за све 

одбојкаше-ице, тренерско и љекарско особље сваког одбојкашког клуба 

учесника сталних такмичења ОС РС. 

Свако одбијање подвргавања контроли и у случају да се утврди 

кориштење недозвољених средстава и метода (током и ван такмичења) биће 
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санкционисано у складу са правилима и одредбама Свјетске антидопинг 

агенције (Свјетски антидопинг кодекс за 2015.годину, члан 10.-казне за 

појединце). Инструкције за провођење и примјену Свјетског антидопинг 

кодекса за 2015. годину и Правилника за борбу против допинга у спорту у БиХ. 

 

Члан 37. 

Прекршаји учињени против одредби Правилника о такмичењу ОС РС, 

ових пропозиција и других аката Савеза која регулишу такмичење подлијежу 

дисциплинској и материјалној одговорности. 

Директор такмичења ОС РС прикупља потребне доказе и  покреће 

дисциплински поступак, а поступак води дисциплински судија ОС РС. 

Директор такмичења има право и обавезу да за пропусте који нису 

санкционисани Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности, 

казни службено лице забраном обављања дужности од 1-4 утакмице, а због 

неспортског понашања одбојкаша-ице, тренера или другог учесника у 

такмичењу забраном наступа од 1-4 утакмице.  

         За пропусте које учини званични представник клуба на утакмици сталних 

такмичења, клуб ће бити санкционисан новчаном казном  200,00 -1.000,00 КМ.   

 

Члан 38. 

Одбојкашки субјект дужан је сарађивати са средствима информисања на 

коректан начин и у обостраној сарадњи доприносити популаризацији и развоју 

одбојкашког спорта.  

Забрањено је у јавним наступима давати изјаве које су неистините и 

изјаве којима се на неспортски начин, супротно Кодексу понашања у ОС РС, 

вријеђају други одбојкашки субјекти или трећа лица, те наноси штета угледу и 

интересу Савеза.  

Директор такмичења обавезан је за изјаву из претходног члана, лицу  

које је дало изјаву изрећи забрану наступа од 1-4 утакмице, а клуб чији је члан 

дао изјаву казнити новчано са 100,00-500,00 КМ.  

 

Члан 39. 

За повреду Међународних правила игре, Правилника о такмичењу и 

осталних нормативних аката Савеза и одредби Пропозиција и Анекса 

пропозиција такмичења, директор такмичења изриче мандатне казне за 

прекршаје и пропусте у свим сталним такмичењима ОСРС, који нису 

санкционисани Правилиником о материјалној и дисциплинској одговорности, у 

висини од 50,00- (1.000,00) КМ и то: 

 

 

Став МАНДАТНА КАЗНА ИЗНОС/КМ 

39.1. Непоштивање рокова административне природе   50,00-300,00 

39.2. Непрописна опрема учесника у такмичењу            50,00-300,00 

39.3. Неиспуњавање услова терена и дворане, те 

пропусти у  организацији утакмица који нису 

 

100,00-500,00 
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санкционисани  Правилником о дисциплинској и 

материјалној одговорности   

39.4. Неспортско понашање навијача и других учесника 

у  такмичењу                                                     

100,00-600,00 

39.5. Инцидент на утакмици изазван од стране 

одбојкаша-ице, тренера, другог званичног лица или 

навијача и других учесника у такмичењу                                            

 

100,00-800,00 

39.6. Прекид утакмице                                                  200,00-1000,00 

39.7. Наступ без тренера                                               200,00-1000,00 

39.8. Наступ са мање од 12 (дванаест) одбојкаша-ица  у 

финалу Купа 

200,00-1000,00 

39.9. Наступ са мање од 10 одбојкаша-ица  на утакмици   

Прве  лиге, 1-4 круга Купа и  финалних турнира 

млађих категорија, односно 9  одбојкаша-ица, на  

осталим   утакмицама, за сваког недостајућег 

одбојкаша-ицу 

 

100,00 

39.10. Неуредно извршавање финансијских обавеза 100,00-500,00 

39.11. Пропусти судија и делегата-контролора и других 

службених и званичних лица организационо-

техничке и административне природе                             

 

50,00-500,00 

39.12. Ометање рада делегата-контролора, судија и 

записничког стола                                                                        

100,00-500,00 

39.13. Игубљена утакмица службеним резултатом због 

неизвршених обавеза у складу са актима ОС РС 

(без  важећих љекарских прегледа и слично.) 

 

300,00-1000,00 

39.14. Изгубљена утакмица службеним резултатом због 

неоправданог недоласка на утакмицу или 

неприпремљених услова за одигравање утакмице 

 

500,00-1000,00 

39.15. Иступи представника или чланова клуба на 

друштвеним мрежама или анимирање других 

одбојкашких субјеката, спортске и друштвене 

јавности коментарима или приговорима на рад 

органа и службених лица  прије поступања по 

приговору или жалби       

 

 

300,00-1000,00 

39.16. Одустајање од такмичења у вишем рангу, након 

оствареног права                                                                             

1000,00 

 

            Ове санкције односе се на сва стална такмичења ОС РС. 
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Члан 40. 

 На одлуке директора такмичења на изречене санцкије  у складу са 

Пропозицијама може се упутити жалба Одбору за хитна питања  ОС РС. 

 Такса на жалбу утврђује се Анексом пропозиција сталних такмичења у 

ОСРС. 

 Жалбе које не испуњавају услове неће се узимати у поступак, о чему се 

обавјештава подносилац. 

Члан 41. 

Делегат или  делегат-контролор обавезан је у случају неспортског 

понашања навијача (насилно, вулгарно и увредљиво), ношења непримјерних 

обиљежја и порука, да од домаћина утакмице затражи да навијачи престану са 

таквим навијањем и да уклони поруке и обиљежја.  

Уколико не дође до прекида неспортског навијања и понашања или се 

оно понови, делегат или делегат-контролор је обавезан тражити од домаћина 

утакмице да удаљи тај дио навијача из спортске дворане, ако домаћин не 

испуни налог делегата о удаљењу дијела публике или комплетне публике, 

утакмица се неће наставити,  а против клуба се покреће  дисциплински 

поступак.  
 

Члан 42. 

Сви одбојкашки субјекти, учесници у сталним такмичењима 

Одбојкашког савеза Републике Српске, дужни су строго проводити одредбе 

Закона о спречавању насиља на спортским приредбама.  
 

Члан 43. 

Такмичарски органи ОС РС дужни су сваки вид насиља на одбојкашким 

утакмицама дефинисан чланом 3. Закона о спречавању насиља на спортским 

приредбама строго санкционисати у складу са одредбама Правилника о 

материјалној и дисциплинској одговорности у ОС РС и другим актима Савеза.  
 

 

Члан 44. 

Такмичарски органи ОС РС и организатор одбојкашких утакмица дужни 

су пружити  помоћ Министарству унутрашњих послова Републике Српске у 

спречавању настанка назначених појава, а дефинисаних законом као спортско 

насиље.  

Члан  45. 

Приликом изрицања казни директор такмичења је дужан водити рачуна о 

тежини учињеног преступа и о чињеници да ли  су одбојкашки  субјекти за 

исте пропусте већ кажњавани у текућој сезони. 

 

Члан 46. 

За сваки казнени картон, клуб је дужан уплатити у року од 5 дана 

сљедећи износ:  

 50,00 КМ    -црвени картон,  

            100,00 КМ    -жути и црвени заједно,  

                   150,00 КМ  -жути и црвени одвојено.  
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Учесник такмичења који у току такмичарске сезоне добије: 

- трећи црвени картон,  

- један црвени и један жуто-црвени картон заједно, 

- два црвена и један жуто-црвени картон заједно, 

- два жуто-црвена картона заједно 

          аутоматски нема право наступа за клуб  у првој наредној утакмици 

сталних такмичења ОС РС.  

Учесник такмичења који добије жути и црвени картон одвојено, нема 

право наступа на двије наредне утакмице сталних такмичења ОС РС.  

Клуб је одговоран за наступ учесника у такмичењу који нема право 

наступа због добијених казнених картона.  

Директор такмичења води евиденцију казнених картона са подацима о 

врсти такмичења, учеснику такмичења, утакмици, датуму, врсти картона, 

износу новчане казне, датуму уплате казне и др.  

 

Члан 47. 

Одбојкашки субјекат који не уплати казну у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема саопштења о изреченој мандатној казни нема право наступа у 

такмичењу док казну не уплати.  

Уколико се ради о одбојкашком клубу, због изгубљеног права наступа на 

утакмици по основу неизвршених финансијских обавеза, утакмица се 

региструје службеним резултатом 3:0 за противнички клуб.  

Неизвршавање финансијских обавеза (неплаћање годишње чланарине, 

котизације за такмичење, казни из надлежности директора такмичења ОС РС и 

дисциплинског судије ОС РС) повлачи покретање дисциплинског поступка и 

казну за преступ према Правилнику о дисциплинској и материјалној 

одговорности.  

 

Члан 48. 

Спортска организација је дужна да закључи уговор о осигурању свог 

спортисте и лица које обављају стручне послове у спорту од посљедица 

несрећног случаја за вријеме обављања спортске активности. 

Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по 

једном спортисти из става 1. овог члана не може бити нижа од 3.000,00 КМ за 

случај смрти спортисте и 6.000,00 КМ за случај трајног губитка опште радне 

способности спортисте, или способности да се бави спортским активностима. 

У случају да спортска организација није закључила уговор из става 1. 

овог члана, дужна је да надокнади штету коју претрпи спортиста који није 

осигуран и лице које није осигурано, а које обавља стручне послове у спорту. 

 

                                               Члан 49. 

Од дана почетка такмичења (првог кола), не могу се вршити допуне и 

измјене Пропозиција такмичења.  
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Члан 50. 

Одредбе Правилника о регистрацији одбојкашких клубова и играча, 

Правилника о такмичењу, Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности, Анекса пропозиција такмичења и остала акта, примјењиваће се 

код свих питања која нису регулисана овим пропозицијама.  

 
 

Члан 51. 

Саставни дио Пропозиција чине: Анекс пропозиција, Правилник о 

техничким нормативима за одигравање утакмица  у спортским дворанама, 

Одлука о накнадама службеним лицима у такмичарској 2022/2023. сезони које 

доноси Управни одбор ОС РС, затим Упутство о организовању утакмица,  

Упутство за вршење дужности делегата или делегата-контролора и Упутство за 

рад брисача терена и скупљача лопти, које доноси директор такмичења ОС РС, 

најкасније до 15. јуна у години у којој почиње такмичарска сезона.  

Анексом пропозиција се утврђују клубови који су стекли право 

такмичења у првим и другим лигама за такмичарску сезону, таксе на жалбе, 

котизација за фонд заједничких трошкова такмичења.  

 

Члан 52. 

Тумачење ових пропозиција даје Управни одбор Савеза.  

 

Члан 53. 

Пропозиције ступају на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 

такмичарске  2022/2023. сезоне. 
 

Члан 54. 

   Ступањем на снагу ових Пропозиција престају да важе Пропозиције број 

01-401/21од 09.09.2021. године. 

 
 

Број: 01-112/22                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

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


