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На основу члана 51. Статута ОС РС, Управни одбор ОС РС на сједници одржаној 

27.11.2022. године, донио је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ОДБОЈКАШКИМ СУДИЈАМА И КОНТРОЛОРИМА СУЂЕЊА У ОДБОЈКАШКОМ 

САВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником се регулише стицање услова, права, обавеза и одговорности и 

надлежности у провођењу одредби Закона о спорту Републике Српске које се односе 

на стручне послове суђења, контроле и унапређења суђења у одбојкашком спорту. 

 

Члан 2. 

Стручни послови суђења, контроле и унапређења суђења у одбојкашком спорту су 

послови судија, контролора суђења и стручних тијела Одбора одбојкашких судија 

Савеза која се баве тим пословима. 

 

 

II- СУДИЈСКА ЗВАЊА-РАНГОВИ У ОС РС 

Члан 3. 

(1) Одбојкашки судија је лице које посједује адекватно знање, способност и 

квалификације за суђење одбојкашких утакмица. 

(2)  Званичне одбојкашке утакмице у ОС РС, могу судити лица која су носиоци једног 

од судијских рангова, која имају лиценцу ОС РС и која се налазе на некој од 

судијских листа. 

 

Члан 4. 

У оквиру ОС РС утврђује се постојање 6 рангова (судијских звања) судија и то 3 

домаћа ранга (I, II, I) и 3 међународна ранга (IV, V, VI). Ови рангови су сљедећи: 

 

ДОМАЋИ 

- I : одбојкашкисудија 

- II : републички судија  

- III : савезни судија 

 МЕЂУНАРОДНИ 

- IV : кандидат за међународног судију 

- V : међународни судија 

- VI : FIVB судија 
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III- СТИЦАЊЕ СУДИЈСКИХ ЗВАЊА 

Члан 5. 

(1) Звање одбојкашког судије стиче се пред надлежном стручном комисијом за 

полагање судијских испита. Испит се састоји од теоретског и практичног дијела. 

(2) Кандидати могу приступити полагању практичног дијела испита само ако су 

претходно положили теоретски дио из познавања Правила игре. 

Практични дио испита обухвата: 

- Суђење утакмице као први судија, 

- Суђење утакмице као други судија, 

- Вођење утакмице као записничар и  

- Суђење утакмице као линијски судија. 

(3) Звање одбојкашког судије се не може стећи прије 16 (шеснаест) навршених година 

старости, док се теоретски дио испита може полагати и са навршених 14 (четрнаест) 

година старости. 

(4) За кандидате из одбојкашких средина у којима је формиран нови одбојкашки клуб, 

први испит је бесплатан, а трошкови полагања испита иду на терет ООС  Савеза за 

максимално 4 кандидата. 

 

Члан 6. 

(1) ООС Савеза формира Комисију за полагање судијских испита и доноси прописе 

којима утврђују административну процедуру, поступак и организацију полагања 

судијских испита, као и проглашење судија у судијска звања I, II и III ранга. 

(2) Два члана Kомисије за полагање судијских испита морају имати најмање ранг 

савезног судије. 

 

Члан 7. 

У складу са првилима FIVB кандидате за полагање судијског испита за судијско звање 

IV ранга утврђује надлежни орган ОС БиХ, а за судијско звање V и VI ранга надлежни 

орган FIVB. 

 

IV- ПРЕВОЂЕЊЕ У ДУЖНОСТ КОНТРОЛОРА СУЂЕЊА 

Члан 8. 

(1) Контролор суђења је лице које посједује адекватно знање, искуство и 

квалификације за оцјењивање суђења на одбојкашким утакмицама. 

(2) Контролу и оцјењивање суђења на званичним утакмицама може вршити само лице 

које се налази на некој од листа контролора суђења. 

  

Члан 9. 

Звање (статус) контролора суђења може стећи одбојкашки судија најмање трећег 

ранга, који ООС ОСРС поднесе захтјев за превођење у статус контролора и  који 

испуњава прописане услове. 
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Члан 10. 

(1) У дужност контролора може се превести судија који је најмање пет година 

успјешно судио утакмице највишег ранга такмичења у ОС БиХ или ОС РС. 

(2) Судија који је на крају такмичарске сезоне испао са листе сталних такмичења ОС 

БиХ или ОС РС, а испуњава прописане услове да буде преведен у контролора, може 

бити уврштен само на сљедећу нижу листу у односу на ону са које је испао, без 

обзира на ранг који има. 

 

Члан 11. 

Година у којој судија испадне са листе, не броји се у збирне године потребне за 

превођење у контролора. 

 

Члан 12. 

(1) Судија који је два пута дисциплински кажњен у складу са правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности у ОС РС због тежих дисциплинских 

прекршаја, о чему на захтјев OОС Савеза своје мишљење мора дати УО ОСРС, не 

може бити преведен у дужност контролора. 

(2) Судија који два пута испадне са исте листе суђења, не може обављати дужност 

контролора на тој и вишој листи у наредних 5 година. 

 

Члан 13. 

(1) Контролор може вршити контролу суђења до 65 година старости. 

(2) Ако прије почетка такмичарске сезоне није навршио 65 година, контролу суђења 

може обављати до краја те сезоне. 

 

 

V- ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 

Члан 14. 

Службену дужност на званичним такмичењима у организацији ОС РС могу обављати 

судије и контролори који испуњавају прописане услове које одређују надлежни 

органи ООС Савеза. 

  

Члан 15. 

(1) Службену дужност на званичним такмичењима у организацији ОС РС могу обављати 

судије и контролори који се налазе на листама судија и контролора суђења сталних 

такмичења ОС РС. 

(2) Критерије за уврштавање судија и контролора на листе за стална такмичења у ОС РС 

доноси Управи одбор ОС РС. 
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Члан 16. 

На листама судија и контролора сталних такмичења ОС РС могу се налазити: 

 

(1)  на „А“ листи судија или контролора, судије или контролори који имају најмање 

ранг савезног судије, 

(2)  на „Б“ листи судија, судије који имају најмање ранг републичког судије, 

(3)  на „Ц“ листи судија, судије који имају најмање ранг одбојкашког судије. 

(4) Судије са „А“ и „Б“ листа и контролори за стална такмичења ОС РС морају 

испуњавати услове предвиђене Законом о спорту Републике Српске. 

 

Члан 17. 

(1) Листе судија и контролора за стална такмичења у ОС РС предлаже ООС Савеза, а 

УО ОСРС даје сагласност на приједлоге најкасније до 20. јуна за сваку такмичарску 

сезону. Заједно са листама Предсједништво ООС ОСРС доставља и Анализу суђења 

за протеклу сезону. 

(2) Приједлози листа судија и контролора за стална такмичења у ОС РС морају бити 

израз објективних потреба такмичења, клубова и службених лица. Листе судија и 

контролора морају одражавати квалитет, максимално могућу територијалну 

распрострањеност службених лица у односу на клубове који се такмиче, а бројчано 

могу бити увећане до 30 % у односу на потребан број судија и контролора по колу. 

(3) Судије које се први пут предлажу на листу сталних такмичења ОСБиХ не могу 

бити старији од 37 година.  

(4) Судије које се први пут предлажу на „А“ листу службених лица за стална 

такмичења у ОС РС морају провести најмање 2 (двије) године у звању савезни 

судија на „Б“ листи службених лица за стална такмичења у ОСРС. 

(5) Контролори који се први пут предлажу на „А“ листу службених лица за стална 

такмичења у ОС РС морају провести најмање 8 (осам) годинa у звању савезни 

судија и најмање 4 (четири)  године на „А“ листи службених лица за стална 

такмичења у ОСРС. 

(6) Приједлог се доставља на обрасцу којег утврђује ООС Савеза и који је саставни 

дио овог Правилника. 

  

Члан 18. 

(1) По завршетку такмичарске сезоне, ООС ОСРС на основу утврђених критеријума и 

приједлога Комисије за контролу и унапређење суђења сачињава коначну ранг 

листу судија са „А“ и „Б“ листе сталних такмичења у ОС РС. 

(2) Са коначне ранг листе „А“ и „Б“ судија сталних такмичења ОС РС испадају по три  

најлошије пласиране судије. 
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Члан 19. 

(1) По завршетку свих утакмица сталних такмичења у ОС РС, а најкасније у року од 15 

дана, Комисија за контролу и унапређење суђења на основу Критерија за рангирање 

контролора врши рангирање контролора са листе сталних такмичења у ОС РС и ранг 

листу доставља Предсједништву ООС Савеза. Након што Предсједништво ООС 

Савеза потврди достављену ранг листу исту доставља директору такмичења ОС РС.  

(2) На основу Критерија за рангирање делегата-контролора, директор такмичења ОС РС 

објављује коначну јединствену ранг листу делегата-контролора са листе сталних 

такмичења у ОС РС. 

(3) Са коначне ранг листе делегата-контролора сталних такмичења ОС РС испада 

најлошије пласирани делегат-контролор, а најбоље пласирани делегат- контролор 

стиче право обављања службене дужности делегата-контролора на листи сталних 

такмичења у ОС БиХ уколико је испунио прописане услове из члана 21. овог 

Правилника. 

 

Члан 20. 

У приједлогу листа за наредну такмичарску сезону не могу се налазити делегати-

контролори и судије које су у предходној такмичарској сезони испали са листе или 

судије и делегати-контролори који нису испунили услове прописане чланом 21. овог 

Правилника. 

 

Члан 21. 

(1) На листу судија и контролора за наредну такмичарску сезону неће бити уврштене 

оне судије и контролори који не испуњавају прописане обавезе у  ООС Савеза 

(обавезна едукација, присуство семинарима судија и контролора, поштивање 

Кодекса понашања у ОС РС, поштивање аката ОС РС и ООС Савеза, извршавање 

финансијских обавеза и испољава неактивност у организацији и функционисању 

судијске и одбојкашке организације у цјелини), без обзира на чињеницу што су 

својим пласманом на коначној ранг листи судија и ранг листи контролора сталних 

такмичења ОС РС остварили то право. 

(2) Разлози из предходног става морају бити чињенично образложени и доказани уз 

приједлог листе. 

  

Члан 22. 

(1) Судијску дужност судија може обављати до навршених 55 година  живота. 

Ако прије почетка такмичарске сезоне није навршио 55 година суђење            може 

обављати до краја те сезоне. 

(2) Судије који се први први пут предлажу за листу судија сталних такмичења ОС РС 

не могу бити старији од 30  

(3) Одредба из претходног става се не односи на играче-ице (одбојкаши/одбојкашице) 

који-е су били-е активни играчи у такмичарским сезонама након навршених 30 година. 
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Члан 23. 

У истој такмичарској сезони судија не може истовремено обављати дужност судије и 

контролора на истим листама сталних такмичења ОС РС. 

 

Члан 24. 

Ако судија два пута испадне са листе службених лица за стална  такмичења ОС РС 

исти не може бити на тој листи. 

Члан 25. 

(1) Уколико у току такмичарске сезоне судија својом кривицом не испуни предвиђену 

квоту суђења, сматраће се да је испао са листе судија сталних такмичења ОС РС и 

у наредној сезони не може обављати дужност судије на судијској листи са које је 

испао. 

(2) Уколико судија не испуни предвиђену квоту суђења из објективних разлога, на 

крају сезоне остаје на листи као нерангиран. 

 

Члан 26. 

(1) Уколико судија или контролор затражи мировање стажа из оправданих разлога 

(трудноћа, порођај, болест, школовање, службени одлазак у иностранство и 

привремено пресељење у другу државу) задржава право да по престанку разлога за 

мировањем стажа буде враћен на листу сталних такмичења ОС РС. 

(2) Захтјев за мировање стажа подноси се Предсједништву ООС Савеза у писаном 

облику са приложеним документима који су доказ чињеница из става 1. овог члана. 

(3) Ако мировање стажа траје дуже од двије такмичарске сезоне, судија или контролор 

мора почети за један степен нижег ранга такмичења. 

(4) Ако мировање стажа траје дуже од три такмичарске сезоне, судија или контролор 

мора почети са најнижег ранга такмичења. 

(5) Изузетак од овог правила представља само мировање стажа усљед трудноће и 

порођаја. 

(6) Сагласност на одлуку о мировању стажа на приједлог  Предсједништва ООС Савеза 

(уз приложене документације) даје УО ОС РС. 

  

Члан 27. 

(1) Судија који судећи утакмицу направи такву повреду Правила игре због које се 

мора играти нова утакмица, аутоматски се скида са судијске листе сталних 

такмичења ОС РС. 

(2) Коначну оцјену повреде Правила игре из предходног става даје Комисија за 

контролу и унапређење суђења ООС Савеза искључиво на основу оствареног увида 

у видео запис са утакмице или неспорно утврђеног доказа у Записнику са одигране 

одбојкашке утакмице. 

 

Члан 28. 

(1) Судије и контролори са листе за стална такмичења ОС РС могу обављати службену 

дужност у другим спортовима и савезима само у оним колима редовних такмичења 
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у којима нису делегирани од стране врховног судије ОС РС или директора 

такмичења ОС РС. 

(2) Изузетно судије и контролори могу обављати службену дужност у истом колу, у 

нижем рангу такмичења када је обављање дужности повезано на истом путном 

правцу или је то у складу са финансијским интересом клуба, ако их делегирају 

директор такмичења или врховни судија. 

 

VI-ДЕЛЕГИРАЊЕ СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА-КОНТРОЛОРА 

Члан 29. 

(1) Делегирање судија врши врховни судија ОС РС. 

(2) Записничара и линијске судије делегирају надлежне територијалне судијске 

организације, односно предсједници судијских одбора. 

(3) За записничаре и линијске судије не могу се делегирати делегати – контролори, и 

судије са „А“ листе и листе службених лица за стална такмичења ОС БиХ, изузев 

ако је то питање другачије регулисано пропозицијама такмичења. Директор 

такмичења ОС РС одговоран је за делегирање, а врховни судија ОС РС и 

предсједници судијских одбора дужни су поштовати упуте и одлуке директора 

такмичења ОС РС у вези са делегирањем. 

 

Члан 30. 

(1) Врховни судија ОС РС врши делегирање судија за: 

- стална такмичења у организацији ОС РС 

- званична пријатељска такмичења у организацији клубова чланова ОС РС, 

- званична пријатељска такмичења репрезентација ОС БиХ и званична међународна 

пријатељска такмичења клубова који се играју на територији на којој дјелује ОС РС, а 

на захтјев врховног судије ОС БиХ (линијске судије, записничара и помоћника 

записничара). 

(2) Врховни судија Извјештај о обављеном делегирању (са потребним прилозима) 

доставља ООС ОСРС и Управном одбору ОСРС најкасније до 30. маја. 

 

Члан 31. 

(1) Директор такмичења ОС РС врши делегирање контролора за сва стална такмичења у 

организацији ОС РС. 

(2) Директор такмичења ОС РС може вршити делегирање контролора који се налазе на 

судијским листама ОС РС и ОС БиХ. 

 

Члан 32. 

(1) Судије и контролори прије почетка такмичења, након објављивања Календара 

такмичења могу писменим путем захтјевати од врховног судије ОС РС (судије) и 

директора такмичења ОС РС (контролори) да буду ослобођени обављања службене 

дужности у појединим колима ради обављања приватних послова. 



Правилник о одбојкашким судијама и конт ролорима суђења  у ОС РС 
                                                                                                                                         

9 

(2) У току такмичарске сезоне, а након обављеног делегирања овим захтјевима ће се 

удовољити само у случајевима болести, ванредних пословних обавеза и других 

оправданих разлога који су правдани документацијом. 

 

 

VII-СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ЛИЦЕНЦУ 

Члан 33. 

Одбојкашке судије и контролори су стручна лица у одбојкашком спорту у Републици 

Српској, која морају имати лиценцу за обављање службених дужности издату од 

надлежног органа ОС РС. 

 

Члан 34. 

(1) Да би судија или контролор добио лиценцу ОС РС за обављање службене дужности 

на такмичењима у организацији ОС РС, неопходно је да испуњава и сљедеће опште 

услове: 

- да има одговарајуће судијско звање-ранг, 

- да је од стране надлежног органа ОС РС уврштен на листу судија или контролора, 

- да је присуствовао семинару за судије и контролоре у организацији ООС ОСРС, 

- да је успјешно задовољио стручну провјеру знања на почетку такмичарске сезоне, 

- да је измирио годишњу чланарину ООС Савеза, 

- да има важеће љекарско увјерење по Правилнику о здравственој заштити, 

- да је у циљу свог кондицирања обављао једну од дужности на двије тренинг, 

пријатељске или друге утакмице у припреми за такмичарску сезону и по једну 

утакмицу мјесечно у периоду октобар-април. 

(2) Одлуком о стављању на листу, судије и конотролори стичу право на лиценцу. 

 

Члан 35. 

(1) Одузимање лиценце, односно скидање са листе судија или контролора у току 

такмичарске сезоне могуће је само у случајевима грубог кршења Правила игре 

због којих се игра нова  утакмица, Кодекса понашања у ОСРС и неиспуњавања 

једног од општих услова прописаних у члану 33. овог Правилника. 

(2) Доношење такве одлуке је обавезно, а доносе је органи који су лиценцу издали. 

 

Члан 36. 

По жалби на одлуку из претходног члана, одлучује Управни одбор ОС РС. 

 

VIII– НАКНАДЕ СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА 

Члан 37. 

(1) Одбојкашке судије и делегати-контролори (службена лица) за обављање својих 

дужности на званичним утакмицама, имају право на новчану накнаду- таксу, путне и 

друге трошкове и дневнице, на основу пропозиција одређеног такмичења. 

(2) У току једног дана, судије не могу судити више од двије званичне (првенствене 

или Куп) утакмице. 
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Члан 38. 

Организатор утакмице обавезан је да службеним лицима исплати судијске таксе и 

друге трошкове у складу са важећим актима. 

 

Члан 39. 

Висина такси  службеним лицима на утакмицама сталних такмичења утврђује се 

Одлуком Управног одбора ОСРС. 

  

Члан 40. 

Висина таксе за званична пријатељска такмичења на којима учествују домаће или 

иностране екипе утврђује се посебном Одлуком УО ОСРС. 

 

Члан 41. 

За званичне и пријатељске утакмице репрезентација БиХ и ОС РС и све утакмице на 

званичним и пријатељским међународним турнирима које организује ОС РС службена 

лица обављају послове волонтерски уз обавезу ОС БиХ, ОС РС или техничког 

организатора да обезбједи превоз, а у просторијама дворане освјежавајуће напитке и 

исхрану у складу са регулацијама CEV-а и Одлуком о накнадама службеним лицима. 

 

Члан 42. 

(1) Ако се утакмица не одигра из било ког разлога, а службена лица дођу на утакмицу, 

огранизатор је дужан исплатити све трошкове предвиђене пропозицијама, као и 

50% предвиђене таксе. 

(2) За утакмицу која је започета и из било ког разлога прекинута, службеним лицима 

припада пуни износ предвиђене таксе. 

 

 

IX- ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 

Члан 43. 

(1) Финансијске обавезе службених лица (судија и контролора) са листа за стална 

такмичења у организацији ОС РС утврђује ООС Савеза. 

(2) Средства из предходног става користе се за трошкове унапређење суђења и рад 

УОС ОСРС. 

 

Члан 44. 

(1) Наделжни орган може утврдити обавезу службених лица (судије и контролори) 

својих чланови да уплаћују чланарину на годишњем нивоу до износа једне таксе за 

суђење у рангу такмичења у коме обављају дужност и до 10% од наплаћене таксе. 

(2) Ова средстава користе се за рад  ООС Савеза, унапређење суђења и трошкова рада 

канцеларије ОС РС у обиму у коме опслужује ООС Савеза. 
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X– ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан 45. 

(1) Одбор одбојкашких судија Савеза за потребе евиденција о ранг листама службених 

лица устројава Регистар судија и контролора у који се уносе подаци за сваку 

такмичарску сезону посебно. 

(2) Регистар мора да садржи следеће податке: редни број, име и презиме, дужност 

(судија или контролор), листа на којој је обављао службену дужност, број 

обављања службених дужности, коначно мјесто на ранг листи, судијско звање и 

напомену. 

(3) Рубрика „коначно мјесто на ранг листи“ попуњава се након што директор 

такмичења објави коначну једниствену ранг листу делегата-контролора, а 

Предсједништво УОС коначну ранг листу судија. 

(4) Поред Регистра судија и контролора, ООС Савеза за потребе евиденција устројава 

Регистар судија којима мирује стаж и Регистар о вођењу дисциплинских поступака 

у који се уносе подаци за сваку такмичарску сезону посебно. 

 

 

XI- ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 46. 

Тумачење овог Правилника даје Управни одбор ОС РС. 

 

 

Члан 47. 

Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Члан 48. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о провођењу правила 

у одбојкашком спорту, правима и дужностим судија и контролора у ОС РС број: 01-

185/17 усвојен 22.05.2017.године. 

 

 

Број: 01-315/22                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум, 28.11.2022. године                                                             Милутин Поповић 

 

 

 


