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На основу члана 50. Пропозиција такмичења Одбојкашког савеза Републике 

Српске, директор такмичења ОС РС доноси 

 

У П У Т С Т В О 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБОЈКАШКИХ УТАКМИЦА 

 

Сва стална такмичења у ОС РС спроводе се на основу важећих нормативних 

аката у оквиру Одбојкашког савеза Републике Српске: 

1. Међународних правила одбојкашке игре, 

2. Правилника о регистрацији одбојкашких клубова и одбојкаша-ица , 

3. Правилника о такмичењу, 

4. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности, 

5. Пропозиција такмичења и Анекс пропозиција такмичења за сезону 

2022/2023. 

6. Правилника о техничким нормативима за одигравање утакмица у 

спортским дворанама, 

7. Међународног протокола за ЦЕВ такмичења, Протокола за утакмице 

одбојкашких такмичења у ОС РС и Протокола за организацију 

одбојкашких турнира, 

8. Закона о спорту РС. 

Ово упутство је објединило све оно што је неопходно да би се једна утакмица 

сталног такмичења Одбојкашког Савеза организовала и одиграла. 

Упутством се дају детаљнија објашњења појединих одредби важећих 

нормативних аката и одређене упуте за што успјешнију организацију 

утакмице. 

Обзиром да је Упутство саставни дио Пропозиција такмичења Одбојкашког 

савеза РС клубови су дужни да се са њим детаљно упознају и да примјењују 

његове одредбе. 
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1. ДУЖНОСТИ КЛУБА-ДОМАЋИНА 

1.1 Клуб-домаћин технички је организатор утакмице, одговоран за 

цјелокупну организацију прије, у току и послије одигране утакмице. 

1.2 За сваку утакмицу клуб-домаћин одређује свог представника који се 

стара о свим пословима организационе природе (дочек представника 

гостујућег клуба и службених лица, организација и одигравање утакмице, 

послови по завршетку утакмице и др.), сарађује са службеним лицима и 

гостујућим клубом. Делегат или делегат-контролор (у даљем тексту делегат) 

мора бити писаним документом упознат пред почетак утакмице о 

представнику домаћина. 

1.3 Представник клуба домаћина и делегат-контролор дужни су се састати 

60 минута прије термина одигравања утакмице ради припреме пред 

одигравање утакмице. 

1.4 Клуб домаћин обавезан је сачинити документацију са основним 

подацима о утакмици (назив клубова, имена, презимена и функције 

службених лица, мјесто одигравања утакмице, датум и вријеме почетка 

утакмице), те прилоге: 

1. Потврду о пријави утакмице органу унутрашњих послова или овјерену 

копију пријаве, 

2. Листу за пријаву одбојкаша-ица, тренера, љекара и масера (логотип 

ОСРС), 

3. Списак редара, брисача терена и скупљача лопти, 

4. Листиће за пријаву постава клуб 

5. Сертификат за спортску дворану - салу, 

6. Захтјев за делегирање линијских судија и записничара овјерен од 

стране надлежног судијског одбора, 

7. Образац за узимање изјаве од одстрањеног учесника утакмице. 

Клуб домаћин горе наведену документацију је дужан ставити на увид 

делегату и представнику гостујућег клуба. 

Документација је трајног карактера и клуб је дужан да је заведе у протокол и 

сачува у архиви. 

1.5 Утакмица мора бити пријављена органима унутрашњих послова, о 

чему се потврда или овјерена копија пријаве ставља на увид делегату. 
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1.6 Клубови домаћини утакмица Првих лига ОСРС  дужни су да камером 

сниме комплетну утакмицу.  

 На захтјев  делегата-контролора клуб је обавезан  снимак предати 

одмах након утакмице.  

 На захтјев Комисије за контролу и унапређење суђења УОС ОСРС, 

снимак доставити истој.  

 Снимке чувати у клупској архиви до завршетка текуће такмичарске 

сезоне. 

2. ТЕРМИН УТАКМИЦЕ 

2.1 Утакмице редовних кола играју се у складу са Календаром такмичења. 

2.2 Утакмице редовних кола играју се у терминима прописаним 

Пропозицијама и календаром такмичења. Уколико је уговорен директан 

телевизијски пренос мора се испоштовати уговорени термин почетка 

утакмице са телевизијом. 

2.3 Термин утакмице ван прописаног може дозволити само директор 

такмичења ОСРС, ако за то постоје оправдани разлози. 

2.4 Уколико клуб има стални термин одигравања утакмица, пријављује га 

директору такмичења ОСРС 15 дана прије почетка првенства и исти се 

објављује у распореду утакмица по колима, кога се клубови придржавају. 

2.5 Уколико клуб нема стални термин одигравања утакмица, о термину 

сваке утакмице обавјештава директора такмичења ОСРС, противнички клуб, 

службена лица и предсједника надлежног судијског одбора најкасније 5 дана 

прије одигравања утакмице. Поступак у случају да клуб мијења стални 

термин одигравања подноси се 10 дана прије почетка утакмице. 

2.6 Клуб-домаћин дужан је да на захтјев службених лица делегираних за 

утакмицу обезбиједи преноћиште, о њиховом или трошку клуба, ако су за то 

стечени прописани услови те да покаже доказ о уплати таксе на жиро рачун 

ако је то учинио. 

2.7 Предсједник надлежне судијске организације или надлежног судијског 

одбора дужан је да на писани захтјев клуба домаћина обезбиједи присуство 

записничара и потребног броја линијских судија који морају бити испитане 

судије и у прописаној опреми. 
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3. УСЛОВИ У СПОРТСКОЈ ДВОРАНИ 

3.1 Спортска дворана за одигравање утакмице мора да одговара условима 

из Међународних правила одбојкашке игре, Правилника о такмичењу, 

Пропозицијама такмичења и Правилника о техничким нормативима за 

одигравање одбојкашких утакмица у спортским дворанама. 

3.2 Клуб-домаћин је дужан да обезбиједи најмање 10 одговарајућих мјеста 

за најављене госте испред Савеза. 

3.3 Минимална температура у спортској дворани мора бити +12 степени 

Целзијуса, а минимална јачина свјетлости 500 лукса 

3.4 У дворанама мора бити истакнута застава Републике Српске.  

3.5 Морају бити истакнута на видно мјесто у односу на публику обиљежја 

генералних спонзора клубова и Одбојкашког савеза Републике Српске. Иста 

морају бити у видокругу ТВ-камера уколико се врши директан ТВ-пренос 

или снима утакмица. 

3.6 Мора бити организована редарска служба - најмање 4 пунољетних 

редара са видљивим ознакама. На захтјев делегата клуб-домаћин је дужан да 

појача редарску службу уколико је процијењено да минималан број истих 

није довољан за безбиједан ток утакмице. Обавеза је клубовима да 

предуприједе овакве случајеве и благовремено обезбиједе одговарајући број 

редара сходно очекиваном броју гледаца на утакмици. Обавезна је контрола 

уласка и изласка у дворану од стране редарске службе. 

3.7 Мора бити присутан дежурни љекар са прописаном љекарском торбом. 

Дежурни љекар сједи поред записничког стола, или на другом мјесту у 

дворани (уз договор са делегатом), али не може истовремено обављати и 

функцију клупског љекара. Дежурни љекар у дворани обавезан је да се јави 

делегату најкасније до почетка званичног загријавања. 

Лиценцирани љекари дужни су да за вријеме одигравања утакмица сталних 

такмичења ОСРС носе званичну акредитацију ОСРС. 

Клуб домаћин је обавезан да делегату или делегату-контролору пријави 

дежурно возило и регистарски број истог. Дежурно возило мора бити 

означено са видљивом ознаком испред предњег вјетробрана „ДЕЖУРНО 

ВОЗИЛО“-„ВОЗАЧ   ТЕЛЕФОН “. 
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3.8 У дворанама за одигравање утакмица сталних такмичења Савеза 

најстрожије се забрањује пушење, уношење и конзумирање алкохола. 

3.9 На утакмицама Прве лиге, трећег, четвртог и петог круга Куп 

такмичења, завршног турнира Друге лиге и финалних турнира млађих 

категорија, клуб домаћин је обавезан обезбиједити разглас и спикера. Спикер 

у дворани је дужан да се уздржи од било каквог испољавања навијачких 

страсти и да свој рад усресреди на пружање потребних информација 

гледаоцима. Спикер је обавезан да гледаоце обавијести о спонзорима клубова 

и Савеза. Потребно је да у припреми пред утакмицу прикупи информације о 

клубовима учесницима како би исте пружио гледаоцима у току одигравања 

утакмице. 

3.10 Технички услови у дворани морају бити испуњени за одигравање 

утакмице најкасније пола часа прије заказаног почетка утакмице. 

3.11 Најкасније један час прије заказаног почетка утакмице стављају се на 

располагање нормално загријане свлачионице за судије, а са тушевима и 

топлом водом за гостујући клуб. 

3.12 Мора се омогућити представнику гостујућег клуба, на његов захтјев, 

снимање утакмице (мјесто за камеру са прикључком електричне енергије). 

Гостујући клуб дужан је захтјев доставити домаћину најмање три дана прије 

почетка утакмице. 

3.13 Клуб домаћин дужан је обезбиједити одговарајуће хигијенско-

санитарне услове у спортској дворани, (исправне хигијенско-санитарне 

уређаје, исправне и чисте мокре чворове, уређене свлачионице и просторије 

за службена лица). 

3.14 Након одигране утакмице мора се обезбиједити посебна просторија за 

обављање административних послова везаних за утакмицу. 
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4. УСЛОВИ ТЕРЕНА - ПРОСТОРА ЗА ИГРУ 

4.1 Клуб-домаћин дужан је да обезбиједи све услове из члана 13. 

Пропозиција такмичења ОСРС. 

4.2   Терен-простор за игру мора да одговара Правилнику о техничким 

нормативима за одигравање одбојкашких утакмица.  

4.3 Слободни простори мора бити у складу са чланом 3. Правилника о 

техничким нормативима за одигравање одбојкашких утакмица у спортским 

дворанама. 

4.4 Слободан простор за игру је простор изнад терена и слободне зоне у 

коме нема никаквих препрека које могу повриједити учеснике утакмице. 

4.5 Обезбиједити одговарајућу конструкцију за намјештање мреже и 

антена, судијску платформу као и заштиту   истих због спречавања повреда 

одбојкаша-ица која се налази на стубовима за мрежу односно судијској 

платформи (сунђер одговарајуће дебљине).  

5. ОПРЕМА ОДБОЈКАША-ИЦА И ТРЕНЕРА 

Опрема одбојкаша-ица мора одговарати захтјевима из Међународних 

правила одбојкашке игре. 

5.1 Сви одбојкаши-ице морају имати једнообразне дресове и шорцеве, 

осим либера. 

5.2 Бројеви (напријед и позади) морају бити контрасно обојени и видљиви 

у односу на дрес и морају бити прописане величине, а презимена ако су 

исписана на дресовима морају одговрати званичној пријави одбојкаша-ица у 

записнку. 

5.3 Капитени клубова морају имати предвиђену ознаку на дресу. 

5.4 Чарапе свих одбојкаша-ица морају имати исту основну боју. 

Тренери и помоћници тренера дужни су да за вријеме одигравања утакмица 

сталних такмичења ОСРС носе званичну акредитацију ОСРС. 

5.5 Уколико   клуб има сталну основну боју дресова, пријављује је 

директору такмичења ОСРС 15 дана прије почетка првенства. Уколико клуб 

нема сталну основну боју дреса, за сваку утакмицу када је домаћин клуб 

пријављује основну боју дресова противничком клубу најкасније 5 дана прије 
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одигравања утакмице. Гостујући клуб је обавезан да наступи у дресовима 

чија је основна боја различита од основне боје дресова домаћег клуба, ако је 

гостујући клуб обавијештен од домаћина. У супротном домаћин мора носити 

другачију опрему у односу на гостујући клуб. Утакмице се не могу играти 

ако клубови имају основну боју дресова исту. Одговорност је на клубу који 

није поступио на дефинисани начин. 

5.6 Стезници (постављена заштитна средства за заштиту од повреда) се 

могу носити као заштита и подршка, ова помоћна средства морају бити у 

основној боји дреса. Црна, бијела или неутрална боја такође могу бити 

кориштене. Сви чланови тима морају носити стезнике са истом бојом. 

5.7 Тренери, помоћници тренера и представник клуба на утакмици морају 

бити прикладно одјевени у сакоу, панталонама и кошуљи. Љекар и 

физиотарапеут-масер клуба могу бити у спортској опреми клуба. Уколико 

клубу то одговара, тренер и помоћници тренера могу бити у спортској 

опреми клуба. 

6. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И СУГЕСТИЈЕ 

6.1 Најаву утакмице клуб треба да спроведе путем плаката и преко 

средстава јавног информисања. Посебно је корисно што већа заступљеност у 

локалним средствима јавног информисања. 

6.2 Сваки клуб треба да коректно и брижно дочека гостујући клуб и 

службена лица. 

6.3 Треба учинити све да се максимално побољша комфор гледалаца у 

дворанама. 

6.4 Предузети све потребно да се привуче што већи број гледалаца 

адекватним пратећим садржајима на свакој утакмици: 

 озвучењем у дворани (анимација гледалаца професионалним 

вођењем утакмице), 

 лецима са саставима клубова, попустима за годишње претплатне 

карте, 

 организовањем навијача у складу са Kодексом понашања,  

 



9 

 

 организовањем наградних игара са подјелом клубских реквизита 

(мајица, лопти, итд.) путем друштвених мрежа прије утакмице 

(избор најзанимљивије фотографије са претходне утакмице, 

извлачење броја улазнице, итд.), 

 ангажовањем плесних или фолклорних група (Финале Купа, 

завршни турнири млађих категорија, завршни турнир Друге лиге). 

6.5  Клубови су дужни да се ангажују на обезбеђивању задовољавајућег броја 

гледалаца са основним циљем да се обезбиједи : 

 Прва лига просјечно минимум 200 гледалаца по утакмици,  

 Друга лига просјечно минимум 100 гледалаца по утакмици. 

6.6 Преко система Малих олимпијских игара Републике Српске (директора 

школа, наставника и професора физичког васпитања) позивати дјецу и 

родитеље на утакмице. 

6.7 Сваки клуб је одговоран за понашање својих навијача, како на домаћем 

тако и на гостујућем терену. 

Навијачи у спортску дворану као спортске реквизите могу унијети клубска и 

обиљежја спонзора (заставе без дршки, шалове, капе, дресове. мајице, 

балоне, транспаренти спортског садржаја). 

Ако навијачи користе бубњеве, трубе и друга средства за стварање звука 

(изузев пиштаљки које су забрањене), домаћин утакмице је обавезан да 

обезбједи   смјештај у гледалишту тако да не ометају остале учеснике у 

такмичењу (клупа са резервним одбојкашима-ицама, записнички сто, простор 

за загријавање и слично). 

6.8 Клубови су одговорни за произвољне и неодмјерене изјаве у 

средствима јавнога информисања својих чланова (најчешћи случај са 

оваквим изјавама је непосредно послије утакмице, када пораз на спортском 

пољу тренери или одбојкаши-ице правдају углавно лошим суђењем). Да би се 

претходно избјегло, сугерише се клубовима организација прес-конференција 

послије утакмице, гдје ће сви учесници на утакмици имати могућност да 

званично изнесу своје виђење утакмице. На прес коференцији и мимо прес 

коференције (по завршетку утакмице), представници клубова, тренери и 

капитени обавезни су дати изјаву на тражење новинара. 
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6.9 Обавезе руководстава клуба и клупских функционера да се спортски и 

достојанствено понашају у складу са Кодексом понашања спортиста и 

спортских радника, јер су они примјери који најчешће слиједе гледаоци. 

6.10 Обавеза клубова је да осигура чланове клуба од посљедица несретног 

случаја (повреда и смрт) за вријеме припрема, тренинга, утакмица и 

путовања на утакмице. 

6.11 Било који члан органа Савеза или клуба, ни на једној одбојкашкој 

утакмици не може се сматрати обичним гледаоцем, те ће се било какав испад 

наведених лица санкционисати много строжије него да је у питању обичан 

гледалац. 

Ступањем на снагу овог Упуства, престаје да важи Упутство број 01/3- 

362/20 од 01.08.2020. године. 

 

Број: 01/3-167/22     ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА 

Датум, 23.05. 2022. године    Славиша Кузмановић 

 


