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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 
 

КРИТЕРИЈЕ 

ЗА РАНГИРАЊЕ ДЕЛЕГАТА-КОНТРОЛОРА 
 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим критеријима утврђују се основни критерији према којима се врши 

рангирање делегата у току такмичарске сезоне. 

Овим критеријима утврђени су такође врсте грешака, начин бодовања, начин 

вођења евиденције, начин суспензије и скидања  са листе делегата. 
 

Члан 2. 

Рангирање делегата вршиће директор такмичења на крају такмичарске сезоне. 

 

Члан 3. 

Директор такмичења је обавезан, у циљу перманентног и стручног 

усавршавања,  на бази анализе грешака, да организује  у току такмичарске сезоне 

најмање један семинар за делегате. 

 

II.  Начин бодовања и евиденција 

Члан 4. 

Врсте грешака и казнени бодови подјељени су у осам група и то од нула до 

двадесет казнених бодова. 

Члан 5. 

Директор такмичења на бази приспјелих делегатских извјештаја врши анализу 

и утврђује казнене бодове. 

Члан 6. 

Коначна табела рангирања утврђује се на начин што се збир негативних 

казнених бодова дијели са бројем обављених службених дужности  и на тај начин 

добија број просјечних казнених бодова. 
 

Члан 7. 

Евиденција казнених бодова врши се табеларно за свако одиграно коло 

првенства. 

Члан 8. 

Евиденција (табеле) садржи: редни број, такмичарску сезону, редни број 

делегата, број казнених бодова по колу првенства, број обављених службених 

дужности делегата, просјечан број казнених поена, број коначног ранг мјеста, 

датум израде и потпис директора такмичења. 
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III. Врста грешака и казнени бодови 
 

Члан 9. 

Делегат не добија казнене бодове у случају: 

– Када се јави представнику клуба-домаћина најкасније један сат прије   

   одређеног термина за почетак утакмице. 

– Када са представником клуба-домаћина врши увид у припремљеност  

   дворане за нормално одигравање утакмице, захтјевајући од домаћина да се   

   уочени недостаци отклоне. 

– Уредног и тачно попуњеног, одмах после утакмице, достављеног у  

   канцеларију Савеза, делегатског извјештаја са детаљним описом  

   организације утакмице, категоризације исте, оцјене суђења и осталих   

   примједби уколико их има. 

– Тачно назначи пропусте у ораганизацији утакмице прије, у току и након  

   завршетка  и по потреби о томе сачини допунски извјештај. 

             Када СМС порука буде послата одмах послије утакмице и садржи све  

   елементе који су потребни за објављивање у Службеном билтену. 

– Превентивног дјеловања да не би дошло до ексцесних ситуација или  

   нереда на утакмици. 
 

Члан 10. 

       Jeдан казнени бод делегат добије у случају: 

- Када делегатски извјештај не садржи један од обавезних описа из 

упутства о попуњавању истог. 

–  Због недовољно читко попуњеног делегатског извјештаја, а исти је на  

    вријеме доставио канцеларији Савеза. 

  

                                                              Члан 11. 

Два казнена бода делегат добија у случају: 

– Када делегатски извјештај не садржи све из Упутства о попуњавању истог, 

   а када је то што је написано кратко и штуро без икаквог осврта на 

   пропусте који су били у организацији утакмице 

– Ако се није осврнуо на све пропусте који су се догодили прије, у току и  

   након  утакмице. 

    

 

Члан 12. 

      Четири казнена бода делегат добија у случају:   

– Када делегатски извјештај није на вријеме достављен у канцеларију  

   Савеза, електронском поштом. 

   Када  порука не садржи све податке о одиграној    утакмици, који су 

   потребни за објављивање у  Службеном билтену. 

   Ако порука не буде достављена одмах након утакмице 

   (турнира) и због закашњења резултати не буду објављени у  

   Службеном билтену.     
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Члан 13. 

Шест казнених бодова делегат добија у случају: 

– Уколико на утакмици буде пропуста које није навео у делегатском  

      извјештају, или нису довољно описани, а клубови или службена лица    

      укажу на исте. 

– Када делегатски извјештај није на вријеме достављен у канцеларију   

   Савеза. 
 

Члан 14. 

Осам казнених бодова делегат добија у случају: 

– Када примјећене недостатке у организацији утакмице не отклања и не  

       упозорава домаћина да исте отклони. 

– У случају да је делегатски извјештај кратак и нечитак, без осврта на  

       пропусте који су се догодили прије, у току и после  утакмице, а на њих су  

       указали клубови или службена лица. 

– Када делегатски извјештај није на вријеме достављен у канцеларију    

   Савеза. 
 

Члан 15. 

Десет казнених бодова делегат добија у случају: 

– Када достави делегатски извјештај из кога се не да закључити каква је   

   била организација утакмице, категорија исте, суђење и без осталих   

   запажања. 

– Нејављања резултата утакмице, одмах након одигравања исте    

   директору такмичења. 

– Неблаговременог достављања допунског извјештаја, када је то било  

   потребно. 

– Да делегатски извјештај има нетачне податке, ако није завршен или су  

   погрешно уписани подаци. 

– Да доведе до прекида, напуштања и поништења утакмице због  

   непредузимања одговарајућих мјера од стране делегата. 
 

Члан 16. 

Двадесет казнених бодова делегат добија у случају: 

– Када делегат из неоправданих разлога није дошао на утакмицу или није    

   доставио извјештај са утакмице. 
 

 

IV. Суспензија и скидање са листе 
 

Члан 17. 

Директор такмичења може у оквиру својих права да суспендује делегата и то: 

– Са једним  колом необављања дужности за добијање  десет казнених   

   бодова.  

– Са два кола необављања дужности за добијање двадесет казнених бодова. 

      Свака казна од стране дисциплинског судије ОС РС и директора такмичења 

ОС РС носи  четири  казнена бода у коначном бодовању за ранг листу делегата. 



 

5 

 

 

Члан 18. 

Најслабије пласирани делегат по аутоматизму се скида са листе делегата, или 

прелази на нижу листу за наредну сезону. 

Након што Комисија за контролу и унапређење суђења утврди ранг листу 

контролора, формира се коначна листа делегата-контролора. Бодови за пласман 

делегата и контролора се утврђују тако што се посебно бодује коначна листа 

делегата, а посебно листа контролора и то на следећи начин: 

 
 

  1. мјесто     12 бодова, 

  2. мјесто      11 бодова, 

  3. мјесто      10 бодова, 

  4. мјесто      9 бодова, 

  5. мјесто      8 бодова, 

  6. мјесто      7 бодова, 

  7. мјесто      6 бодова, 

  8. мјесто      5 бодова, 

  9. мјесто      4 бодова, 

         10. мјесто      3 бода, 

         11. мјесто      2 бода, 

         12. мјесто      1 бод, 

 

Коначна ранг листа се утврђује тако што се збрајају бодови за пласман 

делегата и контролора. У случају истог броја бодова одлучује бољи пласман на 

листи делегата. 

 

Члан 19. 

Са листе делегата-контролора, осим најслабије рангираног, испадају и сви 

други делегати-контролори који пет и више пута нису поступили у складу са 

одредбама Упутства о раду делегата-контролора. 

Током такмичарске сезоне са листе се брише делегат који учини 5 (пет) или 

више пропуста о чему саопштење издаје директор такмичења ОС РС. 

 
 

V. Завршне и прелазне одредбе 

 

Члан 20. 

Управни одбор Одбојкашког савеза Републике Српске рјешава у другом 

степену о евентуалним примједбама и приговорима делегата на начин бодовања. 

 

Члан 21. 

Коначна табела рангирања делегата је пуноважна након усвајања исте од 

стране Управног одбора Одбојкашког савеза Републике Српске. 
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Члан 22. 

Тумачење одредаба Критерија за рангирање делегата даје Управни одбор 

Одбојкашког савеза Републике Српске. 
 

 

Члан 23. 

Критерији ступају на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 

такмичарске  2022/2023. сезоне. 
 

Члан 24. 

   Ступањем на снагу ових Критерија престају да важе Критерији број 01-

291/21 од 30.06.2021. године. 

 

 

Број: 01-119/22                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

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


