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На основу члана 95. Закона о спорту Републике Српске и члана 
29. Статута Одбојкашког савеза Републике Српске, Управни одбор 
Одбојкашког савеза Републике Српске на сједници одржаној 
19.05.2017, 08.06.2018, 11.10.2019, 20.02.2020. и 26.06.2020. године, 
донио је 

 

ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ 

У ОДБОЈКАШКОМ САВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Правилник прописује основне одредбе о организацији сталних 

одбојкашких такмичења Одбојкашког савеза Републике Српске ( у 
даљем тексту: Савеза) и примјењује се јединствено на цијелој 
територији Републике Српске. 

Члан 2. 
Правилник је обавезан за све чланове Савеза. 
Сви остали документи који се односе на систем или услове 

такмичења морају бити у складу са одредбама овог правилника. 

Члан 3. 
Одбојкашка такмичења могу бити стална и повремена. 
Стална такмичења су она која се организују у оквиру утврђеног 

система такмичења. 
Повремена такмичења су она која се организују повремено, 

поводом одређених празника, манифестација, јубилеја и слично. 

Члан 4. 
Учесници у такмичењима која организује Савез   обавезни  су 

да се  придржавају   општих  и посебних правила прописаних 
законима, међународних одбојкашких правила и одредаба овог 
правилника. 

Члан 5. 
Учешће у одбојкашким такмичењима је аматерско, а може да 

буде и професионално у складу са Законом о спорту Републике 
Српске. 

Члан 6. 
У такмичењима Савеза забрањено је коришћење недозвољених 

стимулативних средстава, насилног и недоличног понашања играча, 
гледалаца и осталих учесника у такмичењу. 

Обавезна је здравствена заштита свих учесника у такмичењу, а 
посебно играча и она се дефинише Правилником о здравственој 
заштити. 

Забрањено је играча излагати спортским активностима које 
могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање. 
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II СИСТЕМ И ПРОПОЗИЦИЈЕ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 7. 
Скупштина Савеза утврђује јединствен систем и оквирне 

одредбе сталних такмичења на цијелој територији Републике Српске. 

Члан 8. 
Систем такмичења највишег степена утврђује Скупштина 

Савеза, организује га Управни одбор, а спроводи директор 
такмичења Савеза. 

Члан 9. 
Систем такмичења као појам подразумијева: 
- степен и врсту такмичења, 
- број екипа - учесника, 
- вријеме спровођења у дијеловима и цјелини, - начин 
стицања и начин губљења права учествовања у такмичењу, 
- начин утврђивања и регистровања пласмана, 
- врсту објекта и игралишта на којем се игра 

(  отворени, хала и сл.  ) 

Члан 10. 

Приједлог измјена у највишем степену такмичења мора бити 

стављен на јавну расправу најмање 30 дана прије одржавања 

Скупштине Савеза. 

Приједлог измјена у највишем степену такмичења може 

поднијети најмање једна трећина клубова и Управни одбор Савеза. 

Нови систем такмичења примјењује се по истеку наступајуће 

такмичарске сезоне. 

Члан 11. 
За сва такмичења обавезне су пропозиције које доноси 

Управни одбор, најмање три мијесеца прије почетка такмичења. 
Пропозицијама се утврђују сви услови такмичења, укључујући 

и начин бодовања. 

У систему се спроводи један од следећих начина такмичења: 

- Лигашки са једноструким, двоструким, троструким или 

четвероструким бодовањем, 

- Турнирски по групама и у више степена 

(  комбинација бодовног и куп система), 

- Куп једноструки или двоструки систем бодовања, 

- Лигашки двоструки са завршним дијелом турнирски или Play 

off и Play out. 

Члан 12. 
Стална такмичења у Савезу су: 
- првенство за пионире и пионирке, 
- првенство за кадете и кадеткиње, 
- првенство за јуниоре и јуниорке, 
- првенство за сениоре и сениорке, 
- одбојкашки Куп Републике Српске. 

Сениорско првенство организује се у првој и другој лиги у 
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обије конкуренције. Пропозицијама такмичења утврђује се начин 

такмичења. 

III ОПШТИ УСЛОВИ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 13. 
Такмичарска година почиње 1. јула текуће године, а завршава 
се 

30 . јуна наредне године. 

IV КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 

Члан 14. 
Управни одбор Савеза најкасније до краја јуна сваке године за 

следећу такмичарску сезону утврђује оквирни календар такмичења и 
посебних приредби. 

Календар нижег степена такмичења мора бити у складу са 
календаром вишег степена такмичења. 

Члан 15. 
Календар такмичења се може измијенити само у оправданим 

случајевима. 
Одлуку о измјени календара такмичења доноси Управни одбор 

Савеза. 

Члан 16. 
Директора такмичења именује Управни одборСавеза. 
Директор такмичења: 
- врши регистрацију утакмица, 
- доноси одлуке о жалбама у првом степену, 
- прикупља доказе о извршеним дисциплинским преступима 

учесника такмичења и подноси пријаве дисциплинском 
органу, 

- одобрава измјену термина одигравања утакмица, 
- издаје недељна саопштења са резултатима, пласманом, 

одлукама и информацијама за које су заинтересовани 
учесници и јавност, 

- одлучује о терминима лигашких утакмица учесника 
међународног такмичења, 

- обавља делегирање делегата и делегата контролора, 
- координира рад и одговоран је за делегирање судија, 

- одлучује о суспензијама терена, клубова, играча, тренера, 

судија, делегата и делегата-контролора и осталих учесника у 

такмичењу, 

- изриче казне у складу са Пропозицијама, 
- рјешава сва питања из такмичења која нису регулисана 

актима Савеза. 

Сједиште директора такмичења је у канцеларији Савеза. 
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Члан 17. 
Посебне такмичарске комисије или други органи такмичења 

могу се оснивати по потреби за одређена такмичења зависно од 
заинтересованих организација, а у складу са пропозицијама тог 
такмичења и овог правилника. 

V РАСПОРЕД УТАКМИЦА 

Члан 18. 
Утврђивање распореда у складу са календаром такмичења 

прописује се пропозицијама такмичења. 

Члан 19. 
Распоред утакмица сталних такмичења мора бити објављен 

најкасније мјесец дана прије почетка такмичења, уколико за поједина 
стална такмичења није другачије предвиђено пропозицијама за то 
такмичење. 

Члан 20. 
Утврђени распоред првенствених и куп утакмица може се 

измијенити само на основу унапријед утврђених критеријума који су 
предвиђеним пропозицијама такмичења, с тим да помијерање 
одређене утакмице или одређеног кола такмичења не може ићи на 
штету других заинтересованих клубова, нити може давати 
такмичарску предност клубовима чија се утакмица одлаже на штету 
осталих учесника исте такмичарске групе. 

Члан 21. 
Ако клуб даје једног или више играча за репрезентацију Босне 

и Херцеговине или Републике Српске ради одигравања утакмице 
предвиђене календаром такмичења, онда се на захтјев клуба и 
надлежног органа мора измијенити распоред одигравања 
првенствене или куп утакмице. 

Одлуку о одлагању утакмице из претходног става, надлежни 
такмичарски орган мора донијети и о њој обавијестити 
заинтересоване клубове писмено, најкасније осам дана прије 
распоредом утврђене утакмице екипе из које долазе играчи за 
репрезентацију чији се термин помјера. 

 
VI ЧАС ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 

Члан 22. 
Час почетка утакмице одређује технички организатор у складу 

са пропозицијама такмичења. 
Уколико постоји споразум екипа о часу почетка утакмице 

сталног такмичења, надлежни орган по правилу ће потврдити тај 
споразум уколико не иде на штету других екипа. 
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VII ПРАВИЛА ИГРЕ, БОДОВАЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ 

ПЛАСМАНА 

Члан 23. 
Утакмице сталног такмичења играју се на основу Званичних 

правила одбојке Међународне одбојкашке федерације (ФИВБ). 

Члан 24. 
За сва такмичења начин бодовања и пласман утврђује се 

пропозицијама такмичења. 
У случају ванредног стања проглашеног од стране надлежних 

органа или у случају посебних околности које подразумијевају 
догађај или одређеног стања које се није могло предвидјети и на које 
се није могло утицати, а угрожава живот и здравље грађана, које 
траје у дужем временском периоду и не омогућује провођење и 
завршетак такмичења до краја такмичарске сезоне, предузеће се 
следеће мјере: 

- Прогласити  завршетак такмичења прихватањем тренутног 

стања на табели као коначан поредак, под условом да је 

одиграно више од половине утакмица предвиђених 

Пропозицијама у лиги-мини лиги и уз услов да су клубови 

одиграли исти број утакмица, а ако је започет play-off и не 

може бити окончан проглашење ће се обавити на основу 

лигашког поретка на табели. 

- Прогласити такмичење завршеним без побједника, ако нису 

стечени услови наведени у претходном ставу. 
                   
 

VIII ДЕЛЕГАТИ И РУКОВОДСТВА ТАКМИЧЕЊА 

Члан 25. 
За све утакмице сталних такмичења, органи који спроводе 

такмичења могу, а за највиши степен такмичења морају, одредити 
свог делегате или делегате-контролора (у даљем тексту: делегате), 
чије се дужности регулишу посебним упуством. 

Делегат прије почетка утакмице утврђује да ли се на терену 

или у дворани налазе актима Савеза прописани органи и услови. 
Уколико на утакмици нема делегата, његове дужности и 

обавезе преузима први судија. 

Члан 26. 
Прије утакмице делегат је дужан да прегледа такмичарске 

легитимације и не дозволи наступ играчима који на то немају право у 
складу са актима Савеза. 

Ако делегат установи да неки  играч  нема легитимацију, може 
му се дозволити наступање под условом да му утврди идентитет 
путем личне карте или пасоша и узме писмену изјаву тренера и 
руководиоца екипе, а клуб је дужан да у року од 48 часова достави 
његову такмичарску легитимацију надлежном органу који спроводи 
такмичење на увид. 
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Члан 27. 
Прије утакмице делегат је дужан да прегледа и легитимације 

односно лиценце тренера, статистичара, љекара и физиотерапеута и 
не дозволи наступ ако у складу са Правилником о лиценцирању 
немају право. Уколико се догоди да не приложе прописана 
документа, поступак је исти као и за играча. 

Члан 28. 
Делегат прегледа све потребне уређаје и инсталације на терену 

да би утврдио да ли одговарају Правилима игре и одредбама овог 
правилника. 

Уколико организатор није извршио све техничке припреме, 
делегат ће одредити вријеме од 30 минута да се све доведе у ред. Ако 
ни после овог времена утакмица не може да почне, делегат, односно 
први судија када нема делегата, доноси одлуку о неодигравању 
утакмице и обавезно подноси извјештај надлежном органу. Исто тако 
делегат ће захтјевати од организатора да оспособи терен за игру и 
послије елементарних и других непогода. 

Члан 29. 
Делегат и први судија на првенственој утакмици овлашћени су 

да одлуче о одстрањењу појединаца, дијела или цијеле публике ако 
онемогућавају нормалан ток утакмице. 

Први судија у договору са делегатом прекида утакмицу у 
ненормалним условима играња. 

Сматраће се да је услед понашања публике онемогућен 
нормалан ток утакмице ако се чине непристојни и непрописани 
испади према играчима или судијама, ако се на терен бацају разни 
предмети, ако играчи, судије и делегат буду физички нападнути и 
због дугих околности које отежавају нормалан ток утакмице. 

Члан 30. 
Послије завршене утакмице односно турнира, делегат је дужан 

да поднесе писмени извјештај надлежном такмичарском органу. 

Члан 31. 
Уколико клуб у записнику најави жалбу на утакмицу, делегат 

је дужан да одмах прикупи потребан материјал за рјешавање жалбе, 
односно писмене изјаве свих званичних лица о наводима жалбе. 

Делегат посебно даје писмену изјаву и своје мишљење о жалби. 

Члан 32. 
Одстрањеног играча саслушава делегат и уноси његову изјаву 

у посебну рубрику протокола. Изјаву мора да потпише и одстрањени 
играч. 

Судија који је одстранио играча дужан је да у протокол стави 
свој извјештај о одстрањењу. 

Члан 33. 
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У циљу рационалности такмичења органи који спроводе 
такмичење и судијска организација могу постићи сагласност да 
делегате на утакмицама и турнирима поред дужности делегата, 
обављају и дужност контролора суђења. 

Делегати - контролори могу бити спортски радници који имају 
звање међународног или савезног судије, а престали су да суде због 
навршених година старости за суђење или одустали од суђења и 
особе које добију лиценцу по одлуци Управног одбора ОС РС. 

Члан 34. 

Листе делегата и делегата-контролора утврђују се 30 дана прије 
почетка такмичења за сваки степен такмичења. 

Листу делегата-контролора утврђује Управни одбор Савеза на 
приједлог Предсједништва Удружења одбојкашких судија. 

Листу делегата утврђује Управни одбор Савеза из реда 

афирмисаних одбојкашких радника. 

Делегати-контролори обавезни су да по утврђењу листе за 

наредну такмичарску годину изврше провјеру знања код Комисије за 

унапређење и контролу суђења Удружења одбојкашких судија 

Републике Српске. 

IX СУДИЈЕ 

Члан 35. 
Листе судија утврђују се најкасније 30 дана прије почетка 

такмичења за сваки степен такмичења посебно. 

Све јавне утакмице могу судити само испитане одбојкашке 
судије који су чланови Удружења одбојкашких судија. 

Судије су обавезне да по утврђењу листе за наредну 
такмичарску сезону изврше провјеру свог занања код надлежне 
Комисије за контролу и унапређење суђења и уколико покажу 
недовољно познавање међународних правила одбојкашке игре, не 
могу судити у том рангу у тој такмичарској години. 

Члан 36. 
Судије су обавезне да на терен изађу у судијској опреми 30 

минута прије заказаног почетка утакмице и да се јаве делегату и 
представницима екипа. 

Уколико на утакмицу дође само један од делегираних судија, 
утакмицу ће судити тај судија и судија са одговарајућом 
квалификацијом који се у том тренутку затекао у спотској дворани, 
што се констатује у записнику и потписује од стране оба капитена 
прије почетка утакмице. 

Члан 37. 

Свим судијама припада накнада за превоз, дневнице за 

службено путовање и такса за суђење у складу са актима Савеза. 
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X ЗАПИСНИК И ПРОТОКОЛ О ОДИГРАНОЈ УТАКМИЦИ 

 

Члан 38. 
На свим јавним утакмицама се води прописани међународни 

записник. 
Делегат је дужан да у року утврђеном пропозицијама достави 

надлежном такмичарском органу оригинални примјерак записника са 
извјештајем са утакмице. 

XI ИГРАЛИШТА И ОЦЈЕНЕ СПОСОБНОСТИ ТЕРЕНА ЗА 

ИГРУ 

Члан 39. 
Свака дворана у којој се одигравају утакмице мора испуњавати 

услове предвиђене Правилником о техничким нормативима за 
одигравање одбојкашких утакмица у спортским дворанама, а клуб 
мора посједовати сертификат надлежног органа такмичења којим се 
потврђује да спортска дворана испуњава услове за одигравање 
одбојкашке утакмице. 

Члан 40. 
Одредбе о организацији и раду на утакмицама у дворанама 

доносе надлежни органи који руководе такмичењем и оне морају 
јасно утврђивати мјере за осигурање безбиједности свих учесника 
одбојкашке утакмице. 

Члан 41. 
Утакмице се могу играти само у дворани која одговара 

правилима игре. 
Домаћи клуб је обавезан да дворану припреми за игру тако да 

буде потпуно способна за одигравање утакмице сталног такмичења. 
Да ли је терен способан за игру у случају више силе, одлучује 

делегат и први судија који је одређен да води утакмицу. 
Делегат и судија обавезни су да у записник унесу донијету 

одлуку о неспособности терена и да записник доставе такмичарском 
органу у року од 48 часова уз претходно телефонско и телефакс 
обавјештење. 

Није допуштена жалба послије утакмице на неиспуњење 
услова везаних за техничку организацију утакмице. 

XII ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА НА УТАКМИЦАМА 

 

Члан 42. 
Право учешћа на првенственим и куп утакмицама имају само 

играчи који су то право стекли на основу Правилника о регистрацији 
одбојкашких клубова и играча. 
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На једној првенственој и куп утакмици могу наступити 
највише два играча страна држављанина. 

Члан 43. 
Право наступа у такмичењима за млађе категорије одређује се 

за сваку такмичарску годину, тако да се помијера за једну годину у 
односу на претходну. 

Поједини играчи млађих категорија могу наступити у старијим 
категоријама, али у току једног дана не могу наступити за двије 
категорије. 

У сталним такмичењима, могу наступати за сениоре пионири и 
пионирке послије навршених 14 година старости. 

Члан 44. 
Играч може наступити на пријатељским утакмицама за други 

клуб само уз писмену сагласност свога клуба. 
Против играча и клуба, који поступе супротно овим одредбама, 

биће покренут дисциплински поступак према одредбама Правилника 
о дисциплинској и материјалној одговорности. 

Члан 45. 
Играчи из екипе која се такмичи у првенственим такмичењима 

вишег степена не могу учествовати у првенственим такмичењима за 
другу екипу свог клуба који се такмичи у нижем степену, изузев 
играча који имају право наступа по основу посебне лиценце. 

Члан 46. 
Играчима клубова Премијер лиге БиХ и Прве лиге РС који на 

15 дана прије почетка званичног такмичења нису напунили 20 година 
старости може се издати посебна лиценца која им омогућава право 
наступа за клуб нижег степена такмичења. 

За клуб се могу на овај начн лиценцирати највише два играча. 
Ово ограничење се не односи на клуб чија се друга екипа такмичи у 
нижем степену такмичења. 

Играч губи право на посебну лиценцу издату у смислу става 1. 
овог члана на обостране сагласности клубова у полусезони или по 
завршетку такмичења у сениорској конкуренцији. 

XIII ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ИГРАЧА 

 

Члан 47. 
Сваки учесник такмичења мора да има такмичарску 

легитимацију са уписаним љекарским прегледом. 
Љекарски преглед важи најдуже 12 мјесеци за одбојкаше –ице 

са навршених 18 и више година, а за млађе од пуних 18 година 
љекарски преглед важи најдуже 6 мјесеци. 

Љекарски преглед одбојкаша-ица обавља се у Заводу за 
медицину рада и спорта Републике Српске (у подручним центрима 
Завода). 
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Члан 48. 
Клуб је обавезан да осигура чланове клуба учеснике у 

такмичењу код надлежног осигуравајућег друштва. У случају да не 
изврши осигурање све последице због неосигуравања чланова клуба 
сноси клуб. 

XIV НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ СТАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 49. 
Гостујућа екипа дужна је да у мјесто такмичења стигне 

најкасније један час прије заказаног времена за почетак утакмице. 
Ако у року од 15 минута од времена заказаног за почетак 

утакмице једна екипа не наступи, први судија ће то констатовати у 
записник утакмице, а орган који спроводи такмичење регистроваће 
утакмицу по службеној дужности са 3:0 (25:0, 25:0, 25:0), уколико 
утврди да је недолазак екипе на утакмицу неоправдан. 

Члан 50. 
Објективним разлозима за недолазак на утакмицу сматрају се 

сметње изазване елементарним непогодама које су у складу са 
прописима проглашене од надлежног органа (невријеме, пожари, 
поплаве, земљотреси и сл.) и болести играча-ица због епидемије која 
је на подручију општине, регије или Републике Српске проглашена 
од стране надлежног органа. 

XV ПРЕКИД УТАКМИЦЕ 

 

Члан 51. 
Ако се на сталним такмичењима започета утакмица не може 

завршити из објективних разлога, први судија прекида утакмицу и 
заједно са делегатом и капитенима екипа у записнику констатује 
постигнути резултат у моменту прекида утакмице. 

Када се утакмица наставља на истом терену послије једног или 
више прекида у укупном трајању мањем од 4 часа, резултат 
прекинутог сета остаје у важности, а утакмица ће се наставити гдје је 
прекинута. 

Када се утакмица наставља на другом терену или другој 
дворани, резултат прекинутог сета се поништава, а резултати 
одиграних сетова признају се. Утакмица ће се наставити под истим 
условима као у поништеном сету. 

Када су прекиди у укупном трајању дужи од 4 часа, утакмица 
се мора поновити у року од 24 сата без обзира на постигнути 
резултат и на коме ће се терену одиграти. 
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Право наступа у наставку утакмице имају само играчи који су 
уведени у записник прије почетка прекинуте утакмице. 

Ако се наставак утакмице не може одиграти по одредби става 

2. овог члана, и не може поновити (сходно ставу 4.) у року од 24 

часа, такмичарски орган ће одредити датум и мјесто одигравања нове 

утакмице, водећи рачуна да се нова утакмица по правилу треба 

одиграти прије почетка наредног кола. На поновљеној утакмици 

могу наступити само играчи који су имали право наступа на дан 

првобитно заказане утакмице. 

За настале трошкове у вези прекида, наставка и понављања 

утакмице одговоран је клуб домаћин-организатор утакмице. 

Члан 52. 
Објективним разлозима за прекид утакмице из става 1. 

претходног члана сматрају се сметње изазване елементарним 
непогодама (невријеме, пожари, поплаве), уништење или оштећење 
инсталације у дворани, нестанак електричне енергије на ширем 
подручју одигравања утакмице. 

XVI НЕУЧЕСТВОВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКИПА 

Члан 53. 
Неучествовање на сталним такмичењима пријављених екипа 

повлачи за собом одговорност предвиђену Правилником о 
дисциплинској и материјалног одговорности и надокнаду 
материјалних издатака проузрокованих отказом. 

 

XVII УЧЕШЋЕ ЕКИПЕ У ОСТАЛИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Члан 54. 
Екипа која се први пут такмичи почиње у најнижем степену 

такмичења. 

Члан 55. 
У сениорској конкуренцији истог степена такмичења један 

клуб може наступити само са једном екипом. 

Члан 56. 
У масовним куп и пропагандним такмичењима могу 

учествовати одбојкашке екипе других организација за физичку 
културу, школских друштава за физичку културу, предузећа и др. 

Учешће у сталним такмичењима дозвољено је само 
регистрованим клубовима по одредбама Правилника о регистрацији 
одбојкшких клубова и играча. 

Одбојкашки клубови регистровани у Савезу немају право 
учешћа у другим такмичењима без сагласности Управног одбора ОС 
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РС. Ни у ком случају немају право учешћа у такмичењима 
(утакмице, турнири и сл.) са клубовима који нису регистровани у ОС 
РС или другим признатим одбојкашким савезима. 

Клубови немају право учешћа у такмичењима са клубовима 
члановима другог савеза која се одвијају по лигашком и куп систему, 
по посебном календару такмичења, изузев сталних такмичења 
регулисаних актима ОС БиХ и ОС РС. 

Клубови могу (и пожељно је) да играју повремене пријатељске 
и тренинг  утакмице  и да учествују на повременим турнирима на 
којим учествују регистровани клубови из било ког признатог 
одбојкашког савеза. 

XVIII НЕНАСТУПАЊЕ ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ 

 

Члан 57. 
Уколико се екипа налази под суспензијом, не може наступити, 

а одлуку о регистрацији утакмице доноси надлежни такмичарски 
орган по доношењу одлуке дисциплинског органа. 

Уколико дисциплински орган обустави поступак или укине 
суспензију екипи, утакмице које по распореду та екипа није 
одиграла, сматрају се одложеним и о њиховом одигравању одлучује 
надлежни орган за такмичење. 

Члан 58. 
На одложеним утакмицама могу наступити само играчи који су 

имали право наступа на дан првобитно утврђеног термина за ту 
утакмицу. 

XIX РАСФОРМИРАЊЕ КЛУБА И ОДУСТАЈАЊЕ ОД 

УТАКМИЦА 

Члан 59. 
У случају да се клуб расформира и одустане од такмичења, а 

није одиграо 50% утакмица, сви резултати његових утакмица се 
бришу. 

Уколико је клуб одиграо 50% утакмица, постигнути резултати 
се признају, а остале утакмице противници добијају без одигравања 
утакмице. 

Сматрат ће се да је клуб одустао од такмичења ако својом 
кривицом није одиграо двије утакмице у току такмичења и против 
њега ће се покренути дисциплински поступак. 

Клуб који се пријави па одустане од такмичења, аутоматски се 
суспендује и покреће се дисциплински поступак. 

Клуб, који у току такмичења напусти такмичење или буде 
искључен из такмичења, враћа се у најнижи степен такмичења и 
против њега се покраће дисциплински поступак. 
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XX ФУЗИЈА КЛУБОВА 

 

Члан 60. 
Фузија се врши по одлуци заинтересованих клубова који су се 

претходно на одвојеним скупштинама изјаснили за фузију. 
Фузија се може вршити између клубова који се налазе на 

територији исте општине или града. 
Фузија клубова мора да се изврши најкасније 90 дана прије 

почетка такмичења у коме ће наступити новоосновани клуб. 
Чланови клуба, који се не слажу са фузијом и о томе се 

приликом одлучивања о фузији изјасне, што се записнички мора 
констатовати, имају право да приступе другом клубу као слободни 
играчи. 

Приликом фузије клубова новоосновани клуб задржава право 
боље пласираног клуба (сениори, јуниори, кадети, пионири), а 
посебно за сваку категорију у којој су се такмичили. 

XXI РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА СА ПОСТИГНУТИМ 

РЕЗУЛТАТОМ 

Члан 61. 
Ако на одиграној утакмици није уложена жалба, а не постоји 

основ за регистрацију утакмице по службеној дужности 3:0 ( 
парфорфе), утакмица се региструје постигнутим резултатом. 

Орган, који спроводи такмичење,региструје одигране 
утакмице у року предвиђеном пропозицијама такмичења. 

XXII РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА РЕЗУЛТАТОМ 3:0 

Члан 62. 
Утакмица се региструје у корист противника резултатом 3:0 

(25:00, 25:00   , 25:00) у следећим случајевима   : 
- ако екипа из неоправданих разлога није 

наступила, 
- ако терен није способан за игру или нису 

испуњени услови (температура, свјетло и 
сл.) кривицом домаћина, 

- ако екипа одбије да одигра утакмицу, 
- ако екипа наступи са играчем или тренером 

који није правилно регистрован или нису 
имали право наступа по основу Правилника 
о такмичењу и Пропозицијама таккмичења, 

- ако екипа наступи са играчем или тренером 
који се налази под казном   или суспензијом, 

- ако екипа наступи са играчем који је на 
љекарском прегледу проглашен 
неспособним за такмичење или ако нема 
уредан љекарски преглед; 
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- ако екипа наступи са играчем који је тога 
дана већ наступио у другој категорији; и ако 
је екипа кажњена забраном наступа. 

Регистрацију утакмица у складу са претходним ставом обавља 
директор такмичења ОС РС по службеној дужности, на основу увида 
у записник са утакмице и на основу накнадно добијених обавјештења 
или приговора других учесника у такмичењу која доставе писаним 
путем у року од 8 дана од термина одигране утакмице (ако се 
провјером документације утврди да су обавјештења или приговори 
оправдани). 

О другим сучајевима који нису предвиђени овим чланом 
рјешава надлежни орган такмичења. 

Против клуба која учини прекршај из овог члана покреће се 
дисциплински поступак. 

Члан 63. 
На утакмицу и њен резултат, примјену правила игре и 

правилника допуштена је жалба. 
Жалба на ток утакмице, уколико пропозицијама такмичења 

није друкчије предвиђено, мора се најавити и образложити у 
записнику и протоколу са одигране утакмице одмах послије 
одигране утакмице, а образложења и уплаћена такса, мора се 
доставити препорученим писмом надлежном такмичарском органу у 
року од три дана оддана одигране утакмице. 

Жалба по другим основама мора бити најављена у року од два 
дана по одиграној утакмици, а образложење са уплаћеном таксом 
мора се доставиити у року од три дана од одигране утакмице. 

Неблаговремено најављена, необразложена, нетаксирана или 
недовољно таксирана жалба неће се узимати у обзир за поступак и 
одбацује се као неуредна. 

Члан 64. 
Поступак улагања жалбе на турнирима одредиће се 

пропозицијама такмичења. 

Члан 65. 
Жалбе, које се подносе због неисправности терена или уређаја, 

односно у вези са тереном или урађајима, или у вези температуре 
ваздуха, свијетла или наступа играча, могу се подносити само прије 
почетка утакмице. 

Члан 66. 
Свака жалба по правилу мора бити ријешена у року од 15 дана 

од њеног пријема, уколико пропозицијама тог такмичења није 
предвиђен другачији рок. 

Уколико се жалба усвоји и утакмица поништи, а да се при том 
утврди чињеница да ни један од клубова није крив, као и да се 
кривац не може идентификовати са појединцима или клубом, већ је 
то одговарајући стицај околности, игра се нова утакмица, а расходи и 
приходи се дијеле по пола. 
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Члан 67. 
Жалбе у првом степену рјешавају, за сва такмичења, органи 

који спроводе односна такмичења. 
Жалбе у другом степену рјешава орган који руководи 

такмичењем. 
Против другостепене одлуке нема мјеста жалби и она је 

коначна. 

Члан 68. 
На основу поднијете жалбе оштећеног клуба, орган који 

спроводи такмичење поништиће утакмицу и одредити да се игра 
нова, у случају да је приликом суђења утакмице дошло до 
материјалне повреде Правила игре која је имала битан утицај на ток 
и резултат утакмице, а није било кривице од оштећене екипе за 
овакву повреду. 

Трошкове организације нове утакмице сноси организатор 
такмичења. 

Члан 69. 
Одлука по жалби мора бити донесена у року од 8  дана од дана 

пријема жалбе, уколико пропозицијама такмичења није предвиђен 
други рок. 

Члан 70. 
Таксе на жалбе се утврђују и уплаћују према пропозицијама 

односног такмичења. 

Члан 71. 
Против коначног рјешења или одлуке у поступку жалбе, на 

приједлог заинтересоване странке, може се покренути поступак за 
заштиту законитости пред Скупштином Савеза, ако се сматра да су 
рјешењем повријеђени прописи о такмичењу. 

Приједлог се може поднијети у року од мјесец дана од дана 
достављања коначног рјешења или одлуке. 

 

XXIII ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ 

Члан 72. 

Организатор такмичења - утакмице дужан је да цјелокупну 
организацију спроведе према Правилима игре, Законом о спорту РС, 
овим правилником и пропозицијама такмичења. 

Члан 73. 

Гостујућу екипу, судије, делегате и такмичарски орган 

организатор мора обавијестити о мјесту и времену одигравања 

утакмице најмање 5 дана прије заказаног термина. 

Организатор такмичења - утакмице дужан је да обезбиједи 

гостујућој екипи, судијама и делегатима смјештај и исхрану о 
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њиховом трошку уколико они то писмено затраже 3 дана раније, а 

истима не припада у складу са актима Савеза. 

 

 

Члан 74. 

Организатор такмичења - утакмице обавезан је да организује 

редарску службу и такмичење - утакмицу пријави органима 

унутрашњих послова. 

Члан 75. 
Дужност је организатора да преузме све мјере како би 

обезбиједио нормални ток утакмице, као и заштиту у сваком погледу 
за играче, судије, делегата и остале учеснике на утакмици. 

Организатор одређује свог званичног дежурног представника 
за сваку утамицу. 

Члан 76. 
Свакој утакмици мора да присуствује љекар са прописаном 

љекарском торбом. 

Члан 77. 
Организатор утакмице сноси пуну одговорност за све 

прекршаје и инциденте који се догоде на самој утакмици или 
непосредно у вези с њом. 

Члан 78. 
Организатор је дужан да има у потпуно исправном стању све 

уређаје: спортско игралиште, конструкције са мрежом, ручни 
семафор, судијску платформу, књигу записника, луксометар, 
термометар замјерење температуре ваздуха, монометар за мјерење 
притиска лопте, хигијенско - санитарне уређаје, свлачионице за 
екипе и судије, тушеве са топлом и хладном водом. Организатор је 
дужан да обезбиједи вјештачку расвјету предвиђену пропозицијама 
одговарајућег такмичења. 

 

XXIV ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 79. 
Прекршаји учињени против одредаба овог правилника 

подлијежу дисциплинској одговорности према Правилнику о 
дисциплинској и материјалној одговорности Савеза. 

XV ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 80. 
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У погледу правних лијекова и других елемената поступка, 
примјењиваће се одредбе Закона о општем управном поступку и 
Закона о спорту Републике Српске, уколико овим правилником и 
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности то није 
регулисано. 

 

Члан 81. 
Тумачење   одредаба   овог   правилника   даје Управни одбор 

Савеза. 

Члан 82. 
Овај правилник   ступа   на   снагу   даном објављивања од 

стране Савеза. 

Члан 83. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о такмичењу у ОС РС објављен под бројем: 01-71/20 од 
04.03.2020. године.   

Број: 01-293/20                                                               ПРЕДСЈЕДНИК                         

Датум, 29.06.2020. године                                           Милутин Поповић  
 


