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На основу члана 51. Статута Одбојкашког савеза Републике Српске 

Управни одбор Одбојкашког савеза Републике Српске на сједници одржаној дана 

20.05.2022. године, донио је 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 

ТАКМИЧЕЊА ЗА КУП РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Члан 1. 

 Куп Републике Српске је стално и масовно такмичење одбојкашких 

клубова и других одбојкашких екипа на територији Републике Српске, које се 

одржава сваке године у женској и мушкој сениорској конкуренцији. 

 

Члан 2. 

 У Купу РС учествује неограничен број регистрованих клубова и других 

одбојкашких екипа које нису регистроване у Савезу. 

 Екипе које нису регистроване у Савезу, за такмичење у Купу РС, посебним 

актом лиценцира директор такмичења ОС РС. 

 Клубови, који су регистровани у Савезу, обавезни су да учествују у 

такмичењу за Куп РС. 

Члан 3. 

 Такмичење за Куп РС одвија се по куп систему, у пет кругова, по важећим 

међународним правилима игре, овим пропозицијама и другим актима Савеза. 

 Такмичење у свим круговима се игра у једну добијену утакмицу. 

У случају да се за такмичење пријави већи број клубова и екипа, директор 

такмичења организује квалификације тако да се након њих дође до оног броја 

клубова или екипа који је потребан за даљи ток Куп такмичења узимајући у 

обзир и премијерлигаше који се у Куп такмичење укључују од трећег круга. 

 У квалификацијама учествују екипе које нису регистроване у Савезу, 

регистровани клубови који не учествују у сталним такмичењима Савеза и 

клубови са најслабијим пласманом у најнижем степену такмичења у  текућој 

такмичарској сезони. 

Такмичење у квалификацијама првом и другом кругу одвија се на 

територијалном принципу, односно жријебање се врши унутар географских 

регија. 

У квалификацијама и прва три круга утакмице се играју на терену клуба 

или екипе која има лошији пласман у лигашком такмичењу или у претходној 

такмичарској сезони. 

У квалификацијама и прва три круга, колико слабије пласирани клуб 

елиминише боље пласирани клуб он заузима његову  позицију за наставак 

такмичења.  

 

Члан 4. 

 Први круг је шеснаестина финала Купа. У првом кругу учествују сви 

пријављени клубови и екипе, изузев клубова који се такмиче у Премијер лиги 

БиХ. 
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Број парова у првом кругу зависиће од броја клубова  који се такмиче у 

Премијер лиги БиХ. 

 У случају да се за Куп такмичење пријави мањи број клубова и екипа у 

други круг се директно пласира потребан број клубова са бољим пласманом у 

лигашком такмичењу из текуће такмичарске сезоне. 

 

Члан 5. 

Други круг је осмина финала Купа. У другом кругу учествују побједници 

првог круга. 

Парови се одређују жријебом. 

 

Члан 6. 

 Трећи круг је четвртина финала Купа. У трећем кругу учествују 

побједници другог круга и клубови  који су се такмичили у Премијер лиги БиХ у 

претходној такмичарској сезони. 

 Парови се одређују жријебом. Жријеб се организује на начин да се 

формирају два „шешира“. У провом шеширу се налазе четири клуба која су 

имали  најбољи пласман у лигашком такмичењу у предходној такмичарској 

сезону укључујући и Премијер лигу Босне и Херцеговине, док се у другом  

„шеширу“ налазе клубови  са лошијим пласманом у лигашком такмичењу из 

предходне такмичарске сезоне укључујући и Премијер лигу Босне и 

Херцеговине. 

Члан 7. 

Четврти круг је полуфинале Купа. У четвртом кругу учествују побједници 

трећег круга. 

 Парови  и домаћини утакмица одређују се жријебом.  

 

Члан 8. 

Пети круг је финале Купа. У петом кругу учествују побједници четвртог 

круга. 

Директор такмичења два дана након завршених полуфиналних утакмица 

расписује јавни конкурс за организацију финала Купа.  

Директор такмичења ОС РС приликом расписивања јавног конкурса 

одређује опште услове који се не бодују и посебне услове који се бодују у 

одређивању домаћина финалних утакмица.  

Под општим условима подразумјева се да је клуб који конкурише у 

могућности: 

- у потпуности испоштовати Пропозиције такмичења за Куп   

  Републике  Српске, 

- у потпуности испоштовати Правилник о техничким нормативима за    

  одигравање одбојкашких утакмица у спортским дворанама, 

- сносити комплетне трошкове организације утакмице и  

  службених лица, 

- у цијелости измирити финансијске обавезе према ОС РС, 

- обезбједити превоз гостијућих екипа до дворане уколико у   
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  мјесту одигравања утакмице не постоји хотел или мотел   

  најниже категорије три звјездице и ако исти није удаљенији  

  више од 10 километара од мјеста одигравања финалне утакмице, 

- обезбиједити и платити пансионску услугу за представнике медија 

који ће вршити медијску промоцију финалних утакмица Купа РС, са 

којима ОС РС има уговорене обавезе. 

 

 Посебни услову су: 

 

- највећа новчана награда клубу побједнику Купа,   

  (бодују се награде од 500 КМ и више) 

                                                                                           30 бодова, 

  - изјава о прихватању обавеза стварања техничких услова за ТВ   

                     пренос од стране јавног емитера и прихватању трошкова    

                     пансионског смјештаја телевизијске екипе,        

                                                                                                               20 бодова, 

                 -   бесплатан пансион (18 чланова) у мјесту одигравања 

                     утакмице за гостујући  клуб у хотелу или мотелу    

                     минимално категорије три звјездице                             30 бодова, 

                  -  ако нема понуде за бесплатан пансионски смјештај бодује се 

    најнижа цијена пансиона у мјесту одигравања утакмице  

                     за гостујуће  клубове (са ПДВ-ом) у хотелу или мотелу  

                     минимално категорије три звјездице    

                                                                                                               20 бодова,  

- највећа новчана награда за најбољег одбојкаша-ицу, 

(најбољег одбојкаша-ицу финала прогласиће први тренери   

клубова учесника финалних утакмица и ТВ коментатор  

уколико је обезбјеђен ТВ пренос. У случајевима када није   

обезбјеђен ТВ пренос, умјесто ТВ коментатора делегат- 

контролор учествује у проглашењу најбољег одбојкаша-ице) 

(бодују се награде од 100 КМ и више) 

                     20  бодова, 

  - ако клуб није био домаћин финалне утакмице  Купа у  

                     протекле 2 године,                  20  бодова, 

 

 Ради испуњавања посебних услова, Одбојкашки савез Републике Српске 

се, када је обезбјеђен ТВ пренос путем јавног емитера, одриче у корист клуба 

организатора утакмице свих права кориштења рекламе у договору са емитером. 

 Ако јавни емитер не прихвати ТВ пренос, клуб домаћин утакмице може 

уговорити ТВ пренос са регионалним и локалним емитерима и у том случају 

припадају му сва права и обавезе из ТВ преноса. 

 Домаћин и технички организатор финалне утакмице биће онај клуб  који 

прихвати опште услове и који сакупи више бодова по основу посебних услова из 

конкурса. Пријаве на конкурс у којима нису прихваћени сви општи услови 

одбациваће се из формалних разлога и неће се узимати у разматрање. 
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Клуб који се пријављује на конкурс мора понудити цијену пансиона са 

ПДВ-еом у хотелу или мотелу најниже категорије три звјездице, који није 

удаљен више од 10 километара од мјеста одигравања финалне утакмице и 

доставити копију рјешења о категоризацији угоститељског објекта које издаје 

надлежни орган. Уколико на удаљености до 10 километара од мјеста одигравања 

финалне утакмице не постоји прописан смјештај клуб не може конкурисати за 

организацију финалне утакмице.  

Конкурс обавезно мора да садржи крајњи рок за доставу понуде, датум и 

вријеме отварања пријава, позив заинтересованим клубовима да присуствују 

отварању пријава (уколико нико од представника клубова не дође пријаве ће се 

отварати и у том случају). Пријава се доставља искључиво путем поште, у 

коверти са видљивом назнаком: „Пријава на конкурс“. Коверат мора бити у 

канцеларији Савеза овјерен пријемним штамбиљом са уписаним тачним датумом 

и сатницом пријема пријаве.  

          Понуда у којој нису обухваћени сви елементи основних и посебних услова  

из конкурса неће се  узимати у разматрање.  

          Уколико се за домаћина финала Купа кандидује клуб који има све основне 

услове и понуди да обезбједи трошкове организације финала Купа у истом дану 

на истом мјесту у мушкој и женској конкуренцији уз понуду следећих услова: 

трошкове службених лица, трошкове дворане и цјелокупне техничке 

организације, постављање тарафлекс подлоге, трошкове ТВ преноса јавног 

емитера укључујући и емитера спортклуб који покрива подручје ОС РС; и 

награду најбољем одбојкашу-ици у износу од минимално 100 КМ, бесплатан 

пансионски смјештај за клубове који су удаљени више од 200 км од мјеста 

одигравања финалне утакмице, организација финалне утакмице ће се додијелити 

без бодовања.   

Ако се за организацију са горе понуђеним условима пријави два или више 

клубова, предност ће добити клуб који у цјелини има бољу понуду, ако су понуде 

исте организација ће се додијелити клубу који није био задњи домаћин финала 

Купа.  

Уколико се на конкурс не пријави ниједан клуб, директор такмичења ОС 

РС ће одредити домаћина, а трошкове организације и службених лица клубови 

учесници финала дијеле равномјерно. 

 
 

Члан 9. 

 По завршетку финалне утакмице обавезно је свечано проглашење 

побједника Купа РС у присуству постројених клубова и судијског колегијума. 

 Као трећепласирани клуб у Купу РС сматраће се поражени клуб из 

полуфиналних утакмица који је остварио бољи сет количник, односно поен 

количник уколико је сет количник исти. Уколико су два напријед наведена 

критерија иста трећепласирани клуб биће онај који је у полуфиналној утакмици 

поражен од побједника Купа РС. 

       Савез додјељује пехар  освајачу КУП-а РС, златне медаље побједнику и 

сребрене медаљe другопласираном, признање најбољем-ој одбојкашу-ици на 

финалној утакмици и признања за учешће службеним лицима.   
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          Најбољег одбојкаша-ицу финала прогласиће први тренери клубова 

учесника финалних утакмица и ТВ коментатор уколико је обезбјеђен ТВ пренос. 

У случајевима када није обезбјеђен ТВ пренос, умјесто ТВ коментатора делегат-

контролор учествује у проглашењу најбољег одбојкаша-ице. 

 Учесници у проглашењу попуњавају обаразац на коме уносе име и презиме 

најбољег одбојкаша-ице (делегат-контролор дужан је да обезбједи образац за 

проглашење најбољег-е). 

 

Члан 10. 

 За финалне утакмице Купа обавезно се издаје Билтен. Билтен се издаје у 

електронској форми, поставља на интернет страницу ОС РС и доставља свим 

одбојкашким субјектима. Састави клубова и остали подаци штампани у Билтену 

морају бити исти и у пријави клубова за финалну утакмицу. 

 

Члан 11. 

 Домаћин финалне утакмице Купа РС обавезан је организовати 

конференцију за штампу најкасније 2 дана прије одржавања финалне утакмице. 

На конференцију за штампу организатор финалних утакмица обавезан је 

позвати представнике медија, представнике клубова учесника финалних 

утакмица и представнике ОС РС.  

 

Члан 12. 

 Утакмице такмичења за Куп РС играју се у складу са утврђеним 

Календаром такмичења ОС РС. 

 Директор такмичења има право да одреди термине и сатницу одигравања 

утакмица  у консултацији са клубовима, водећи рачуна о општим интересима 

одбојкашког спорта. 

 Уколико је обезбјеђен ТВ пренос финалних утакмица термини и сатница 

одигравања ће се одредити у договору са телевизијом која врши ТВ пренос. 

 

Члан 13. 

 О жалбама на финалним утакмицама одлучује орган који проводи 

такмичење.  

 

Члан 14. 

 У квалификацијама  службена лица на утакмицама су први и други судија 

и записничар. 

 У свим круговима службена лица за утакмице су први и други судија, 

делегат или делегат-контролор, записничар, линијске судије. 

 На финалним утакмицама обавезно се делегира четворо линијских судија 

најнижег звања републички судија из мјеста одигравања утакмице или најближег 

мјеста. Записничар може бити нижег судијског звања.  
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Члан 15. 

 Трошкове техничке организације утакмице и накнаде службеним лицима 

сноси клуб домаћин у свим круговима такмичења. 

Висину судијских такси и осталих накнада за суђење у такмичењу за Куп 

Републике Српске утврђује Управни одбор ОС РС Одлуком о накнадама 

сужбеним лицима. 

 

Члан 16. 

 Клуб који не испоштује одредбе члана 2. став 3. ових пропозиција или 

одустане у току такмичења  казниће се са 500 КМ.  

Одлуку о изрицању казне доноси директор такмичења ОС РС. 

 

Члан 17. 

Утакмице такмичења за Куп РС службеним актом региструје директор 

такмичења ОС РС. 

 

Члан 18. 

 Клуб домаћин који не организује утакмицу у складу са актима Савеза или 

учини пропусте у организацији, биће санкционисан  у складу са Правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности и Пропозицијама такмичења ОС РС. 

Ако се финалне утакмице Купа РС не организују у складу са актима 

Савеза, осим дисциплинске одговорности тај клуб не може бити домаћин 

финалне утакмица у наредне четири године.  

Клуб који на финалној утакмици наступи без тренера и 12 (дванаест) 

одбојкаша-ица биће санкционисан по члану 39. тачке „39.7.“ и „39.8.“ 

Пропозиција такмичења ОСРС. 

 

Члан 19. 

За све што није предвиђено овим пропозицијама примјењиваће се одредбе 

Правилника о регистрацији клубова и играча, Правилника о такмичењу, 

Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности, Пропозиција 

такмичења ОС РС и остала акта  у зависности од питања које се третира. 

 

Члан 20. 

Тумачење ових пропозиција даје Управни одбор Савеза. 

 

Члан 21. 

Пропозиције ступају на снагу даном доношења. 

 

Члан 22. 

Ступањем на снагу ових пропозиција  престају да важе Пропозиције 

такмичења за Куп РС број 01-285/21од 30.06.2021. године. 

 

Број: 01-113/22                         ПРЕДСЈЕДНИК                                            

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


