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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 

ЗА ОДБОЈКАШКА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  У 

МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА 
 

Члан 1. 

У циљу развоја и унапређења одбојкашког спорта и стварања основа за 

успјешан рад у одбојкашким клубовима Републике Српске  организују се 

сваке године јуниорска, кадетска и пионирска првенства Републике Српске у 

женској и мушкој конкуренцији (у даљем тексту: првенства). 
  

Члан 2. 

У првенствима учествује  неограничен број клубова који су удружени у 

Одбојкашки савез Републике Српске.  

Учешће у првенствима свих категорија обавезно је за све клубове који 

имају статус члана Премијер одбојкашке лиге БиХ и Прве одбојкашке лиге 

Републике Српске, а за клубове који имају друголигашки статус обавезно је 

учешће у пионирској женској и кадетској мушкој конкуренцији. 

Клубови који не узму учешће у такмичењу млађих категорија или 

одустану у току такмичења дужни су уплатити 300,00 КМ на име трошкова 

организације такмичења за сваку категорију у којој нису узели учешће, а 

били су обавезни у складу са ставом 2. овог члана. 

Одлуку о изрицању казне доноси директор такмичења ОС РС. 
 

Члан 3. 

Такмичење пионира, кадеткиња и јуниора-ки одвија се на турнирском 

принципу, као једнодневни турнири са максимално три клуба, осим финалног 

турнира на којем учествују четири клуба. Број кола и турнира утврдиће се 

након извршеног пријављивања клубова. Захтјев (са обрасцем за пријаву 

клубова)  клубовима  доставља директор такмичења ОСРС најкасније до 30. 

јула. Клубови су дужни да се изјасне по захтјеву директора такмичења 

најкасније до 25. августа.  Домаћине турнира (осим финалног који се 

одређује на основу Конкурса) и пропозиције турнира  одредиће директор 

такмичења ОС РС након извршених пријава клубова. Учесници турнира 

одређују се по географским регијама.  

Такмичење пионирки и кадета организује се на лигашком принципу по 

двокружном  бод систему. Начин такмичења и састав група утврдиће 

директор такмичења ОС РС након извршених пријава. По завршетку 

лигашког дијела такмичења (први круг) организује се други круг на 

лигашком принципу и двокружном бод систему, а након тога финални 

турнир са четири клуба. 

Распоред утакмица за финалне турнире одређују се жријебањем које 

врши директор такмичења, а игра свако са сваким по једнокружном бод 

систему. Бројеви који се добију жријебањем, на основу Бергерових таблица, 
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служиће за распоред по колима.  

Уколико клубови учесници Премијер лиге БиХ и Прве лиге РС у 

женској конкуренцији пријаве своје кадетске екипе за такмичење у Другој 

женској лиги исти се ослобађају од првог круга такмичења у кадетском 

првенству РС.  

Члан 4. 

За такмичења у млађим категоријама врши се пријава на обрасцу који 

прописује директор такмичења ОС РС. 

 

Члан 5. 

           Право наступа у млађим категоријама  у сезони 2022/2023. имају 

одбојкаши-це: 

 
 

КАТЕГОРИЈА 

 

ГОДИШТЕ 

ПИОНИРКЕ 2008. и млађи 
ПИОНИРИ 2007. и млађи 
КАДЕТКИЊЕ 2006. и млађи 
КАДЕТИ 2005. и млађи 
ЈУНИОРКЕ 2004. и млађи 
ЈУНИОРИ 2003. и млађи 

 

 

Висина одбојкашке мреже на такмичењима млађих категорија је: 
   

 

     КАТЕГОРИЈА 

 

ВИСИНА МРЕЖЕ 

први круг 

 

ВИСИНА МРЕЖЕ  

други круг и финални 

турнир 

ПИОНИРКЕ 215 цм 224 цм 
ПИОНИРИ 230 цм -1. и 2. круг 243 цм (финални турнир) 
КАДЕТКИЊЕ 224 цм 224  цм 
КАДЕТИ 243 цм 243 цм 
ЈУНИОРКЕ 224 цм 224 цм 
ЈУНИОРИ 243 цм 243 цм 

 

   

Члан 6. 

Организатор финалног турнира у млађим категоријама је Одбојкашки 

савез РС, који повјерава техничку организацију клубу, спортском центру, 

спортској организацији и на основу процјене општег интереса за развој и 

пропаганду одбојке и услова датих у понуди на основу расписаног конкурса. 

Конкурс за организацију финалних турнира у млађим категоријама 

директор такмичења расписује (два дана) након завршених полуфиналних 

турнира и утакмица. 

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

и вријеме отварања пријава, позив заинтересованим клубовима да 



4 

 

присуствују отварању пријава (уколико нико од представника клубова не  

присуствује, пријаве ће се отварати и у том случају). Пријава се доставља 

путем поште у коверти са видљивом назнаком: „Пријава на конкурс“. 

Коверат мора бити у канцеларији Савеза овјерен пријемним штамбиљом са 

уписаним тачним датумом пријема пријаве.  

Под испуњавањем услова из понуде подразумјева се да клуб има 

могућност и нуди организацију турнира у складу са актима Савеза, односно 

да испуњава све услове прописане актима, да сноси трошкове техничке 

организације, службених лица, да обезбиједи и плати пансионску услугу за 

представнике медија који ће вршити медијску промоцију финалних турнира 

такмичења млађих категорија, са којима ОС РС има уговорене обавезе 

(општи услови).  

Смјештај клубова је могућ на удаљености до 10 км од мјеста 

одигравања финалног турнира. Уколико на тој удаљености не постоји 

прописан смјештај клуб не може конкурисати за организацију финалног 

турнира. Ако је смјештај изван мјеста одигравања финалног турнира 

организатор-домаћин финалног турнира дужан је обезбједити превоз за 

клубове  учеснике и службена лица.Уколико пријава на конкурс не садржи 

напријед наведено, односно не прихвати опште услове, иста ће се одбијати из 

формалиних разлога и неће се узимати у разматрање. 

Клуб може бити домаћин само једног турнира у истој такмичарској 

сезони у  истој конкуренцији (мушкој или женској) ако се на конкурс пријави 

још неки од клубова учесника финалног турнира и испуни опште услове 

прописане Пропозицијама укључујући и прихватање услова из најбоље 

понуде. Уколико се на конкурс не пријаве други клубови домаћин турнира 

може бити и клуб  који је већ био домаћин турнира такмичења млађих 

категорија, а пријаву на конкурс је извршио у складу са Порпозицијама. 

  

Кандидат за техничку организацију турнира може понудити и додатне 

услове који се бодују на следећи начин: 

- највећа новчана награда клубу побједнику турнира       

 (бодују се награде од 500 КМ и више)                                30  бодова,  

- бесплатан пансион у мјесту одигравања турнира за гостујуће  

  клубове  (са ПДВ) у хотелу или мотелу најниже   категорије три  

  звјездице уз достављање доказа о категоризацији мотела или    

  хотела (за 15. особа по клубу учеснику)                             30  бодова,  

 - ако нема понуде за бесплатан пансион бодује се   

           најнижа цијена пансиона у мјесту одигравања турнира                            

  за гостујуће клубове  (са ПДВ) у хотелу или мотелу најниже  

  категорије три звјездице уз достављање доказа о категоризацији  

  мотела или   хотела,                                                          20  бодова, 

- највећа новчана награда за најбољег одбојкаша-ицу 

  (бодују се награде од 100 КМ и више)                                 20  бодова, 

    - ако клуб није био домаћин турнира у протекле 2 године  20  бодова, 
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          Клуб који се пријављује на конкурс мора доставити у посебним 

условима понуду за најнижу цијену пансиона са ПДВ-ом у хотелу или мотелу 

најниже категорије три звјездице који није удаљен више од 10 километара од 

мјеста одигравања турнира и доставити копију рјешења о категоризацији 

угоститељског објекта које издаје надлежни орган. 

Одлуку о повјеравању техничке организације финалног турнира 

такмичења млађих категорија доноси директор такмичења ОС РС, водећи 

рачуна о испуњавању основних услова и бодовањем према предходним 

критеријима. 

Уколико по основу додатних услова клубови буду изједначени 

организатор турнира биће клуб  који  је домаћин био мањи број пута. 

Уколико су клубови изједначени и по том основу организатор ће бити клуб  

који није био домаћин у последње двије године. 

У случају да се нико не пријави на конкурс, о мјесту одигравања 

финалног турнира одлучује директор такмичења ОС РС, а трошкове 

организације турнира и службених лица се равномјерно дијеле на клубове 

учеснике. 

Да би могао конкурисати за организацију финалног турнира клуб мора 

у потпуности измирити финансијске обавезе према ОС РС и обавезно 

учествовати у такмичењу у свим млађим категоријама у складу са чланом 2. 

ових Пропозиција.   

 

Члан 7. 

Протоколом о отварању и затварању финалног турнира утврђују се сви 

детаљи тока церемоније са графичким прилозима. Протокол утврђује 

директор такмичења ОС РС и он је саставни дио ових пропозиција. 
 

Члан 8. 

Побједници финалних турнира стичу назив првака Републике Српске у 

појединим категоријама. 

Два првопласирана клуба  првенства стичу право учешћа на финалном 

турниру појединих категорија на првенству Босне и Херцеговине. 
 

Члан 9. 

Турнири се, осим финалног играју суботом или недјељом, у правилу 

недјељом, а сатнице одигравања  утакмицa одредиће директор такмичења уз 

договор са организатором турнира. 

Финални турнири играју се суботом поподне и настављају недељом 

прије подне.  
 

 

Члан 10. 

Турнири првенстава у млађим категоријама третирају се као 

јединствена такмичења у оквиру једног круга: тренери, љекари, масери  и 

играчи, односно играчице пријављују се на почетку турнира.  

Сви учесници првенстава морају имати одговарајућу документацију 

прописану актима Савеза.  
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    У пионирској конкуренцији идентитет и право наступа може се 

остварити на основу путне исправе (пасоша), ђачке књижице (са 

фотографијом) и од стране ОС РС овјереног евиденционог картона или 

такмичарске легитимације за одбојкаше-ице са навршених 14 година.  

 

Члан 11. 

Уколико клуб одустане од такмичења, а остварио је пласман на финални 

турнир, право наступа на финалном турниру има најбољи другопласирани 

клуб из група из последњег круга такмичења прије финлног турнира. 
 

Члан 12. 

У такмичењима млађих категорија за сваку добијену утакмицу са 3:0 и 

3:1 клуб  добија три бода,  за утакмицу добијену са 3:2 побједник добија два 

бода, а поражени један бод. Клуб  који изгуби утакмицу резултатом 3:0 и 3:1 

не добија бодове.  

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.  

 

    Члан 13. 

Клуб домаћин сноси трошкове организације турнира и исплаћује 

надокнаде службеним лицима, док гостујући клубови  сносе своје трошкове 

боравка и пута. 
 

    Члан 14. 

Службена лица за турнире, осим финалног турнира су троје судија, од 

којих је један судија из мјеста одржавања турнира и записничар. 

Службена лица за финалне турнире су делегат или делегат-контролор, 

троје судија, од којих је један судија из мјеста одржавања турнира. 

Минимално два записничара и четверо линијских судија су дио 

судијског колегија, на финалним турнирима. Уколико у мјесту одржавања 

турнира нема довољан број записничара и линијских судија исти се 

делегирају из најближег мјеста, а организатор турнира им  у том случају 

сноси трошкове таксe, пута и дневница у складу са актима Савеза. 

Уколико се такмичење одвија по лигашком принципу службена лица су 

двоје  судија, један од њих  најнижег звања републички судија и записничар.  

Службена лица за лигашки дио такмичења одређују се из мјеста 

одигравања утакмице или из најближег мјеста ако из мјеста одигравања 

утакмице нема службених лица. 

 

Члан 15. 

Управни одбор ОС РС утврђује посебном одлуком  висину такси и 

осталих надокнада  за суђење у такмичењима млађих категорија.  
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Члан 16. 

На финалним турнирима о жалбама одлучује Такмичарска комисија 

која се формира прије почетка  турнира од представника клубова-учесника и 

делегата или делегата-контролора на турниру.  

Такмичарска комисија је дужна да се у току турнира најмање 3  пута 

састане ( на почетку, током трајања и на крају турнира). 

Комисија има право и обавезу да: 

      -    руководи и надгледа техничку припрему и одигравање утакмица, 

-   доноси одлуке и приједлоге везане за отклањање техничких  

    проблема у току турнира, 

-  врши регистрацију постигнутих резултата на турниру, 

-  осигурава да се ток утакмица и све предходне активности проведу у 

складу са званичним актима ОС РС. 

Предсједник комисије (делегат или делегат-контролор) дужан је да 

директора такмичења писано обавијести о одржаним састанцима.  

Жалба на утакмицу улаже се одмах по завршетку утакмице. Писмено 

образложење доставља се делегату или делегату-контролору турнира који је 

предсједник Такмичарске комисије, у року од 1 часа уз уплату таксе на жалбу 

од 50 КМ. Одлуку о жалби доноси Такмичарска комисија одмах по 

испуњавању наведених услова и она је коначна.  

Такмичарска комисија одлучује већином гласова. У случајевима када је 

паран број чланова Такмичарске комисије и резултат гласања буде 50%-50% 

глас предсједника Такмичарске комисије је одлучујући. 

Најава жалбе и рјешавање по жалби у лигашком такмичењу врши се у 

складу са Правилником о такмичењу и Пропозицијама такмичења ОС РС.  
 

Члан 17. 

Резултате постигнуте у такмичењу млађих категорија Службеним 

билтеном региструје директор такмичења.   

Члан 18. 

  Одбојкашки савез Републике Српске додјељује пехар прваку РС у 

такмичењу млађих категорија, медаље за три првопласирана клуба, признање 

за најбољег-у одбојкаша-ицу финалног турнира, и признања (плакете) за 

службена лица.   

  Најбољег одбојкаша-ицу  финалног турнира проглашава комисија коју 

чине први тренери клубова учесника финалног турнира. 

Учесници у проглашењу попуњавају обаразац на коме уносе име и 

презиме најбољег одбојкаша-ице  (делегат-контролор дужан је да обезбиједи 

образац за проглашење најбољег-е). У случају изједначеног броја гласова, 

глас тренера побједничког клуба је одлучујући. 
 

Члан 19. 

Клубови-домаћини турнира који не организују турнир у складу са 

актима Савеза  или учине пропусте у организацији неће моћи конкурисати за 

организацију турнира у млађим категоријама у наредне 4 (четири) године. 

Ова мјера не искључује дисциплински поступак у складу са Правилником о 



8 

 

дисциплинској и материјалној одговорности у ОС РС. 
 

Члан 20. 

За све што није предвиђено овим пропозицијама важе одредбе 

Правилника о регистрацији клубова и играча, Правилника о такмичењу, 

Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности, Пропозиције 

такмичења и остали акти у зависности од питања које се третира. 
 

Члан 21. 

Тумачење Пропозиција за одбојкашка првенства РС у млађим 

категоријама  даје Управни одбор Савеза.  

 

Члан 22. 

Пропозиције ступају на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 

такмичарске 2022/2023. сезоне.   

 

Члан 23. 

Ступањем на снагу ових Пропозиција престају да важе Пропозиције 

број 01-286/21 од 30.06.2021. године.  

 
 

Број: 01-114/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

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


