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На основу члана 49. Пропозиција такмичења Одбојкашког савеза 

Републике Српске Управни одбор Одбојкашког савеза на сједници одржаној 

дана 20.05.2022. године, донио је 

 
 

ПРАВИЛНИК 

О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ОДИГРАВАЊЕ ОДБОЈКАШКИХ 

УТАКМИЦА У СПОРТСКИМ ДВОРАНАМА 

 

Члан 1. 

Одбојкашке утакмице могу се играти само у дворанама које добију 

сертификат од такмичарског органа ОС РС. 

Сертификат за дворане издаје се до 15. септембра. 

Клуб може у редовном року добити сертификат за више дворана које 

испуњавају услове. 

Клуб може наступати само у дворани (дворанама) за које је добио 

сертификат. 

Изузетно ако због ванредних околности дође до немогућности одигравања 

утакмица у сертификованим дворанама сертификат се може издати накнадно и за 

другу дворану која испуњава услове. 

Сертификат је трајан и важи све док не дође до промјене техничких услова 

у дворани. Изузетно за такмичарску 2022/2023. годину извршиће се обнова свих 

сертификата по стандардима ЦЕВ-а. 

Такмичарски орган који издаје сертификате за спортске дворане, обавезан 

је израдити каталог лиценцираних спортских дворана, са свим подацима који 

указују за који степен такмичења спортска дворана испуњава услове, а све у 

складу са стандардима ЦЕВ-a. 

 

Члан 2. 

Спортска дворана мора да одговара свим нормама из Правила игре 

Међународне одбојкашке федерације (ФИВБ), Закона о спорту Републике 

Српске и овом правилнику. 
 

Члан 3. 

Терен-простор за игру је правоугаоник димензије 18х9 метара, окружен 

слободном зоном. Минимална дужина слободног простора од бочних линија 

мора бити најмање широка 3 метра, док минимална дужина слободног простора 

иза основних линија мора бити најмање 5 м за прволигашка такмичења и 3 м за 

друголигашка и такмичења млађих категорија, а максимална дужина слободног 

простора иза основних линија може да износи 6,5 метара. 

Клубови организатори утакмица који своје утакмице играју у дворанама 

које задовољавају ФИВБ стандарде (слободна зона 5 метара од бочних линија и 

6,5 метара од основних линија) морају обезбједити те стандарде. 

Ако се у дворани у сврху обавезног ограничења простора за игру у складу 

са ставом 1. овог члана или неког другог разлога постављају банери, они морају 
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бити димензија које одговарају правилима ЦЕВ-а (панели величине 3х1 метар),  

од материјала који не рефлектује свјетлост и не угрожава безбиједност учесника, 

односно да спољне баријере и заштитна ограда не представљају опасност и 

сметњу за учеснике такмичења.  

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

нема никаквих препрека. 

Простор за игру мора бити слободан најмање 7 метара у висину изнад 

подлоге за игру. 

За утакмице првих и других женских и мушких лига мора бити обиљежен 

простор за загријавање 3х3 метра који се налази иза или са стране клупа за 

резервне одбојкаше-ице  и изван простора за игру, простор за кажњене чланове 

клуба (казнени простор), величине 1х1 метар са двије столице, који се налази иза 

клупа за резервне одбојкаше-ице у продужетку основних линија.  

На утакмицама првих лига ОС РС у дворанама мора бити истакнут  банер 

ОС РС димензија 3х1 метар, на видљивом мјесту у водоравном положају. Као 

основ за поставку банера може се користити панел који се употребљава за 

ограничење простора за игру иза основних линија. 

 

Члан 4. 

Простор за игру-под мора бити од дрвета или синтетичког материјала, али 

не храпав (нераван) и мора бити издвојен од гледалишта. 
 

Члан 5. 

Линије терена треба да су свијетле и једнообразне. 

Линије осталих спортова треба да буду одсјечене на свакој тачки 

укрштања са линијама одбојкашког терена. 

 

Члан 6. 

Стубови за мрежу морају бити обли и усађени у под, а удаљеност између 

стубова и бочне линије мора бити 50-100 цм. 

Стубови морају бити обложени сунђером (одговарајуће дебљине) да би се 

избјегле повреде. 
 

Члан 7. 

Освјетљење у дворани, изнад простора за игру, мора да буде јачине 

најмање 500 лукса, а температура не смије бити мања од +12 степени Целзијуса. 

Ако у дворани из оправданих (техничких) разлога не постоји могућност за 

јачину свјетла од 500 лукса, онда морају бити исправна и у функцији сва 

расвјетна тијела. 

 
 

Члан 8. 

Судијска платформа мора дозвољавати да судија стоји тако да његов 

поглед буде око 50 цм изнад горње ивице мреже. Судијска платформа мора бити 

обложена сунђером (одговарајуће дебљине) да би се избјегле повреде одбојкаша-

ица. 
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Члан 9. 

Семафор за регистрацију резултата је обавезан. 

Уз електронски-зидни, ако постоји, обавезан је и ручни семафор који мора 

бити на записничком столу. 

Електронски семафори морају имати техничке услове да у сваком тренутку 

показују тачан резултат утакмице (поени и сетови). 

          Семафор мора имати бројеве за поене од 0 до 48 са обје стране. Величина 

бројева не смије бити мања од 20 цм. Поред тих бројева морају се по правилу 

налазити бројеви за показивање сетова. 

Финалне утакмице Купа РС не могу се играти у дворанама које не 

посједују електронски семафор. 
 

Члан 10. 

Сто за записничара поставља се на супротној страни од судијске 

платформе на удаљености најмање 3 метра од бочних линија терена. 

 

Члан 11. 

Клупе или столице за резервне одбојкаше-ице и тренере, љекаре, масере-

физиотерапеуте једног и другог клуба, налазе се лијево и десно од записничког 

стола, изван слободне зоне. 
 

Члан 12. 

У саставу објекта, дворане, мора да се налазе: двије свлачионице за 

клубове учеснике такмичења, једна свлачионица за судије, канцеларија за 

сачињавање протокола послије утакмице и два купатила са WC-ом. Купатила 

морају имати топлу и хладну воду, а све ове просторије морају бити адекватно 

загријане и хигијенски уредне. 
 

Члан 13. 

Изузетно у такмичарској  2022/2023. сезони одбојкашке утакмице у 

прволигашком и друголигашком такмичењу могу се играти и у спортским 

дворанама које не испуњавају услове из члана 3. и 10.  овог правилника. 

Због посебних интереса одбојкашког спорта у ОС РС, утакмице се могу 

играти и у дворани која добије лиценцу од директора такмичења ОС РС без 

обзира на услове из предходних ставки. 

Директор такмичења ће у Упутству о организацији утакмица за дворане 

које не испуњавају услове из члана 3. и 10. овог правилника, утврдити посебне 

услове за организацију и одигравање утакмица Прве и Друге лиге у тим 

дворанама. При томе се на утакмицама Прве лиге мора обезбиједити да на 

терену за игру постоји слободна зона до 3 метра без присуства гледалаца, а на 

утакмицама Друге лиге до 1,5 метара. 

Утакмице Прве лиге, финала Купа РС и финалних турнира такмичења 

млађих категорија морају се играти у спортским дворанама које задовољавају све 

одредбе овог правилника.  
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Члан 14. 

По свим питањима која нису регулисана овим правилником примјењују се 

Званична правила одбојке и Пропозиције такмичења. 
 

 

Члан 15. 

Одредбе овог правилника примјењиваће се од такмичарске 2021/2022. 

сезоне. 
 

Члан 16. 

Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза. 
 

 

Члан 17. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник број: 01-

287/21 од 30.06.2021. године. 
 

 

 

Број: 01-115/22                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

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

 

 

 


