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У складу са чланом 51. став 1. тачка 4. Статута Одбојкашког савеза Републике Српске, 

број: 01-457/21 од 23. октобра 2021. године, на сједници Управног одбора 

Одбојкашког савеза Републике Српске, одржаној 27.11.2022. године, донесен је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

о одбојкашким такмичењима у Републици Српској 

 

Предмет  

Члан 1. 

 

Предмет овог правилника је нормативно уређење, начин организације и руковођења 

одбојкашких такмичења Одбојкашког савеза Републике Српске, као и друге радње и 

надлежности које се односе на систем одбојкашких такмичења и опште услове 

такмичења. 

 

Употреба рода 

Члан 2. 

 

Граматички изрази употребљени у овом правилнику за означавање мушког и женског 

рода подразумијевају оба пола. 

 

Примјена  

Члан 3. 

 

(1) Овај правилник се јединствено примјењује на територији Републике Срспке и 

обавезан је за све одбојкашке субјекте дефинисане Статутом Одбојкашког савеза 

Републике Српске и Законом о спорту Републике Српске. 

(2) Одбојкашки субјекти из става 1. овог члана имају обавезу да се придржавају 

општих и посебних правила прописаних законом, као и међународних одбојкашких 

правила и одредби овог правилника. 

 

Усклађивање  

Члан 4. 

 

Сва општа акта која се односе на систем или услове одбојкашких такмичења морају 

бити усклађена са овим правилником. 
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Одбојкашка такмичења 

Члан 5. 

 

(1) У складу са спортским (међународним) правилима одбојкашког спорта на 

територији Републике Српске такмичења Одбојкашког савеза Републике Српске могу 

бити стална и повремена. 

(2) Стална одбојкашка такмичења подразумијевају организацију такмичења у оквиру 

утврђеног система такмичења. 

(3) Повремена одбојкашка такмичења подразумјевају организацију спортских 

манифестација поводом одређених празника, јубилеја и сл, и могу бити турнирског 

карактера. 

 

Утврђивање одбојкашких такмичења 

Члан 6. 

 

Управни одбор Одбојкашког савеза Републике Српске (у даљем тексту: Управни одбор) 

Одлуком о систему одбојкашких такмичења утврђује систем сталних одбојкашких 

такмичења, као и оквирне одреднице за организацију повремених одбојкашких 

такмичења. 

 

Одлука о систему одбојакшких такмичења 

Члан 7. 

 

(1) Одлука о систему одбојкашких такмичења обавезно садржи: 

1) начин такмичења: бод или куп систем, 

2) степен такмичења, 

3) начин спровођења степена такмичења, 

4) такмичарске лиге - групе у оквиру истог степена такмичења, 

5) број клубова у одређеном такмичарском систему и такмичарским групама, 

6) начин стицања права и губљења права на такмичење у одговарајућем степену 

такмичења и такмичарској групи, 

7) услове које морају испуњавати одбојкашких субјекти (клубови) у одређеном 

степену такмичења, 

8) услове за организацију повремених одбојкашких такмичења. 

(2) Одлуком о систему одбојкашких такмичења могу се регулисати друга такмичења, 

која нису обухваћена овим правилником. 

  

Примјена и ступање на снагу Одлуке о систему одбојакшких такмичења 

Члан 8. 

 

(1) Одлука о систему одбојкашких такмичења (у даљем тексту: Одлука) примјењује се 

на цијелој територији Републике Српске и доноси се најкасније годину дана прије 
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почетка такмичења и има да се овјери на првој редовној сједници Скупштине 

Одбојкашког савеза Репубилке Српске (у даљем тексту: Скупштина). 

(2) Уколико Скупштина у заданом року од годину дана не изврши овјеру Одлуке 

сматраће се да је Одлука овјерена и да ступа на снагу даном, доношења, односно 

утврђивања. 

(3) Скупштина може суспендовати или продужити рок примјене Одлуке. 

 

Измјена система одбојкашких такмичења 

Члан 9. 

 

(1)Приједлог измјена система одбојкашких такмичења ставља се на јавну расправу 

најмање 30 дана прије утврђивања Одлуке. 

(2) Приједлог измјена система одбојкашких такмичења може поднијети 1/3 активних 

клубова, Одбор одбојкашких тренера, као и 1/3 чланова Скупштине који се упућује 

Управном одбору на разматрање. 

  

Системи такмичења 

Члан 10. 

 

Одбојкашка такмичења се могу организовати по једноструком, дворструком, 

четвороструком или више бод систему, по једноструком или двоструком куп систему 

или комбинацији бод и куп систем, као и доигравањем (play-off или plaj-out / play-in), 

односно турнирским системом. 

 

Пропозиције такмичења 

Члан 11. 

 

(1) За свако утврђено такмичење прописују се пропозиције, које доноси Управни 

одбор. 

(2) Пропозицијама се ближе уређују правила за спровођење такмичења, начин 

бодовања, услови под којма се одвија такмичење, органи који воде такмичења, 

њихова права и обавезе, материјална и друга питања у вези са такмичењем, као и 

друга питања предвиђена овим правилником. 

(3) Пропозиције такмичења не могу бити у супротности са овим правилником, 

Одлуком и осталим општим актима Одбојкашког савеза Републике Српске (у даљем 

тексту: Савез). 

 

Стална одбојкашка такмичења 

Члан 12. 

 

(1) Стална одбојкашка такмичења су: 

1) првенство за пионире и пионирке, 
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2) првенство за кадете и кадеткиње, 

3) првенство за јуниоре и јуниорке, 

4) првенство за сениоре и сениорке, 

5) куп Републике Српске. 

(2) У стална одбојкашка такмичења убрајају се и квалификације за улазак у виши 

степен такмичења уколико је утврђен Одлуком. 

(3) На нивоу Савеза могу се организовати такмичења одбојке на пијеску. 

 

Директор такмичења 

Члан 13. 

 

(1) Директор такмичења спроводи стална одбојкашка такмичења, којег именује 

Управни одбора. 

(2) Надлежности директора такмичења: 

1) врши регистрацију утакмица, 

2) доноси одлуке о жалбама у вези такмичења као првостепени орган, 

3) прикупља доказе о извршеним дисциплинским преступима учесника такмичења 

и подноси пријаве дисциплинком судији, 

4) одобрава измјену термина одигравања утакмица у складу са посебним условима 

прописаним овим правилником и пропозицијама такмичења, 

5) издаје недјељна саопштења са резултатима, пласманом, одлукама и 

информацијама за које су заинтересовани учесници такмичења и јавност, 

6) одлучује о терминима лигашких утакмица учесника међународног такмичења, 

7) обавља делегирање делегата и делегата контролора, 

8) заједно са Одбором одбојкашких судија координира рад и одговоран је за 

делегирање судија, 

9) одлучује о суспензијама терена, клубова, играча, тренера, судија, делегата и 

делегата контролора, као и осталих учесника у такмичењу, 

10) изриче казне у складу са пропозицијама такмичења, 

11) рјешава и друга питања из домена такмичења уколико нису регулисана општим 

актима Савеза. 

(2) Сједиште директора такмичења је у канцеларији Савеза. 

 

Посебне такмичарке комисије 

Члан 14. 

 

Посебне такмичарске комисије или други органи такмичења могу се оснивати по 

потреби за одређена такмичења зависно од заинтересованих одбојкашких субјеката, у 

складу пропозицијама тог такмичења, овим правилником и Сатутом. 
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Такмичарска година 

Члан 15. 

 

(1) Такмичарска година почиње 1. јула текуће године, а завршава се 30. јуна наредне 

године. 

(2) Уколико такмичење за сљедећу такмичарску годину, из неког разлога, започне 

прије завршетка текуће такмичарске године, права и обавезе која су везана уз 

завршетак, односно почетак такмичарске године, почињу вриједити седам дана прије 

почетка такмичења. 

(3) Права из претходног става овог члана не односе се на права из прелазног рока. 

 

Календар такмичења 

Члан 16. 

 

(1) Календаром такмичења се утврђују термини за одигравање утакмица сталног 

одбојкшашког такмичења и других службених утакмица турнира и посебних приредби, 

односно повремених одбојкашких такмичења. 

(2) Календар такмичења доноси Управни одбор посебно за сваку такмичарску годину, 

најкасније  30 дана прије почетка такмичарске године. 

(3) Календар нижег степена тамичења мора бити у складу са календаром вишег 

степена такмичења. 

(4) Уколико надлежни орган није објавио календар такмичења у року предвиђеним у 

ставу 2. овог члана, руководство нижег степена такмичења ће саставити календар 

својих такмичења сагласно календару вишег степена такмичења из претходне године. 

(5) Сматра се да је календар такмичења усаглашен са календаром такмичења 

претходне године уколико почетак и завршетак одговарајућих такмичења (прве екипе, 

јуниори, кадети, пионири - првенство и куп) падају у исти дан у којем је почело, 

одосно у којем је завршило одговарајуће такмичење. 

 

Посебни услови измјене Календара такмичења 

Члан 17. 

 

(1) У правилу утврђени термини у календару такмичења не могу се мијењати. 

(2) Изузетно из претходног става овог члана, директор такмичења може извршити 

помјерање термина одређеног кола (или више кола), с тим да се за то коло (за та 

кола) одређује/у нови термини, а распоред осталих кола остаје у утврђеним 

терминима календара такмичења.  

(3) Посебни услови за измјену календара такмичења из става 2. овог члана се односе 

на: 

1) вишу силу, 

2) проглашења дана жалости,  

3) и други оправдани случајеви, које потврђује Одбор за хитна питања Савеза. 
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Суспензија Календара такмичења 

Члан 18. 

 

Суспензију утврђеног календара такмичења доноси Управни одбор у случају 
проглашења ванредне ситуације за Републику Српску или дио територије Републике 

Српске или у случају проглашења ванредног стања за Републику Српску или дио 

територије Републике Српске. 

 

Одређивање пласмана у случају проглашене ванредног стања или ситуације 

Члан 19. 

 

У случају суспензије календара такмичења на основу проглашења ванредне ситуације 

за Републику Српску или дио територије Републике Српске или у случају проглашења 

ванредног стања за Републику Српску или дио територије Републике Српске, које 

траје у дужем временском периоду и не омогућује спровођење и завршетак такмичења 

до краја такмичарске године, Управни одбор може предузети сљедеће мјере: 

1) прогласити завршетак такмичења прихватањем тренутног стања на табели као 

коначан поредак, под условом да је одиграно више од половине утакмица 

предвиђених пропозицијама одређеног степена такмичења, уз услов да су сви 

клубови одиграли исти број утакмица, а уколико је започет play-off и не може бити 

завршен, проглашење ће се обавити на основу лигашког поретка на табели, или  

2) прогласити такмичење завршеним без побједника, ако нису стечени услови 

наведени у претходној тачки. 

 

Распоред утакмица сталних одбојкашких такмичења 

Члан 20. 

 

(1) Распоред утакмица сталних одбојкашких такмичења утврђује директор такмичења. 

(2) Уколико пропозицијама такмичења није другачије уређено, распоред утакмица се 

одређује жријебом најкасније мјесец дана прије почетка такмичења. 

(3) Пропозицијама такмичења се ближе уређују рокови и начин саопштавања одлука у 

вези са распоредом одигравања утакмица, која се односе датум и мјесто играња, 

судије, игралиште, почетак утакмице, службена лица и др. 

 

Измјена распореда утакмица 

Члан 21. 

 

(1) Утврђени распоред првенствених и куп утакмица може се измијенити само на 

основу члана 17. овог правилника и пропозиција такмичења, с тим да помјерање 

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 шету осталих учесника исте такмичарске групе. 
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(2) Уколико клуб даје једног или више играча за репрезентацију Републике Српске 

или БиХ ради одигравања утакмица предвиђених календаром такмичења, онда се на 

основу писаног захтјева клуба и надлежног органа мјења распоред одигравања 

првенствене или куп утакмице. 

(3) Одлуку о одлагању утакмице, из претходног става, доноси директор такмичења и 

просљеђује је заинтересованим клубовима, најкасније осам (8) дана прије распореда 

утврђене утакмице екипе, из које долазе играчи за репрезентацију, чији се термин 

помјера. 

(4) Право наступа на одгођеној утакмици у новом термину имају само 

одбојкаши/одбојкашице који су били лиценцирани за клуб у првобитно одређеном 

термину Календаром такмичења. 

 

Час почетка утакмица 

Члан 22. 

 

(1) Час почетка утакмице одређује технички организатор у складу са пропозицијама 

такмичења, водећи рачуна о мјесним и временским приликама. 

(2) Уколико постоји споразум екипа о часу почетка утакмице сталног одбојкашког 

такмичења, директор такмичења ће потврдити тај споразум, ако не иде на штету 

других екипа. 

(3) Пропозицијама такмичења се може прописати да се утакмице појединих кола 

одређене такмичарске групе морају одиграти истог дана и у исто вријеме. 

 

Правила игре 

Члан 23. 

 

Утакмице сталног одбојкашког такмичења играју се на основу Званичних одбојкашких  

правила Свјетске одбојкашке федерације (FIVB - Official Volleyball Rules). 

 

Листа делегата и Листа делегата контролора  

Члан 24. 

 

(1) Листу делегата утврђује Управни одбора из реда афирмисаних одбојкашких 

радника. 

(2) Лису делегата контролора предлаже Одбор одбојкашких судија коју утврђује 

Управни одбор, из реда спортских радника који имају звање међународног или 

савезног судије, а престали су да суде због навршених година старости за суђење или 

су одустали од суђења, као и особе које добију лиценцу по одлуци Управног одбора. 

(3) Листе делегата и Листе делегата контролора требају се утврдити 30 дана прије 

почетка такмичења за сваки степен такмичења. 
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(4) По утврђивању Листе делегата контролора, изабрани делегати контролори 

обавезни су да за наредну такмичарску годину изврше провјеру знања код Комисија за 

контролу и унапређење суђења Одбора обојкашких судија. 

 

 

Делегирање делегата и делегата контролора  

Члан 25. 

 

За све утакмице сталних одбојкашких такмичења директор такмичења на основу 

утврђених листа делегата и делегата контролора може, а за највиши степен 

такмичења мора, делегирати делегате / делегате контролоре.  

 

Спајање функција делегат - делегат контролор  

Члан 26. 

 

У циљу рационалности такмичења органи који спроводе такмичења и Одбор 

одбојкашких судија могу постићи сагласност да делегате на утакмицама и турнирима, 

поред дужности делегата, обављају и дужност контролора суђења. 

 

Права и дужности делегата 

Члан 27. 

 

(1) Права и дужности делегата су: 

1) да утврди да ли се на терену или у дворани налазе прописани органи и услови,  

2) да у присуству представника клубова утврди идентитет играча, односно да 

прегледа такмичарске легитимације, 

3) да утврди да ли тренери, статистичари, љекари и физиотерапеути имају 

одварајуће лиценце у складу са општим актом о лиценцирању, 

4) да утврди право наступа пријављених играча,  

5) да скрене пажњу на представницима клубова на уочене неодостатке и пропусте, 

6) да прегледа све потребне уређаје и инсталације на терену да би утврдио да ли 

одговарају Правилима одбојкашке игре. 

7) да по завршетку утакмице уз сарадњу са судијама и представницима клубова 

састави записник утакмице, 

8) да своја запажања о утакмици изнесе у извјештају који заједно са записником и 

прилозима доставља у утврђеном року директору такмичења, односно орган који 

спроводи такмичења. 

(2) Додатна права и дужности делегата могу се регулисати посебним општим актом 

који прописује Одбор одбојкашких судија, а утврђује Управни одбор. 

(2) Уколико на утакмици нема делегата, његова сва права и дужности, прописана овим 

правилниом и пропозицијама такмичења, преузима први судија. 
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Поступање по уоченим недостатцима прије утакмице 

Члан 28. 

 

(1) Уколико делегат установи да неки играч нема легитимацију, може му дозволити 

наступање под условом да му утврди идентитет путем личне карте или пасоша и узме 

писану изјаву тренера и руководиоца екипе, а клуб је дужан, у року од 48 часова 

директору такмичења, доставити на увид такмичарску легитимацију за играча којем је 

установљено да је нема. 

(2) Уколико организатор утакмице није извршио све техничке припреме, делегат ће 

одредити вријеме од 30 минута да се све доведе у ред. Ако се и послије додатног 

времена за рјешавање уочених недостатака не стекну услови за одигравање утакмице, 

делегат доноси одлуку о неодигравању утакмице и обавезно подноси извјештај 

директору такмичења. 

(3) Послије престанка елементарних и других непогода делегат од организатора 

захтјева да оспособи терен за игру, уколико сматра да се могу стећи услови за 

одигравање утакмице. 

 

Овлашћења делегата и првог судије 

Члан 29. 

 

(1) Делегат и први судија овлашћени су да на првенственој утакмици одлуче о 

одстрањењу појединца, дијела или цијеле публике ако онемогућавају норамалан ток 

утакмице. 

(2) Први судија у договору са делегатом прекида утакмицу у условима који 

онемогућавају норамалан ток утакмице. 

(3) За онемогућен норамалан ток утакмице подразумјева се понашање публике: 

1) ако се чини непристојни и непрописани испади према играчима или судијама, 

2) ако се на терен бацају разни предмети који на било који начин могу угрозити 

безбједност играча, судија, делегата и осталих службених лица, 

3) ако играчи, судије, делегат или службено лице буду вербално или физички 

нападнути,  

4) и других околности које отежавају нормалан ток утакмице  

(4) Исправност одлуке о прекиду код других околности из тачке 4. став 3. овог члана 

доноси се у сагласју са директором такмичења. 

 

Извјештај делегата 

Члан 30. 

 

(1) Послије завшрене утакмице, односно турнира делегат је дужан да поднесе писани 

извјештај директору такмичења. 
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(2) Уколико клуб у записник најави жалбу на утакмицу, делегат је дужан да одмах 

прикупи потребан материјал за рјешавање жалбе, односно писане изјаве свих 

званичних лица о наводима желбе, које доставља уз извјештај. 

(3) Уз извјештај, делегат посебно даје писану изјаву и своје мишљење о жалби. 

 

 

Протокол у случају одстрањеног играча 

Члан 31. 

 

(1) Одстрањеног играча саслушава делегат и његову изјаву уноси у посебну рубрику 

протокола. 

(2) Изјаву мора да потпише и одстрањени играч. 

(3) Судија који је одстранио играча дужан је да у протокол стави свој извјештај о 

острањењу. 

 

Суђење сталних и повремених одбојкашких такмичења 

Члан 32. 

 

Све утакмице сталних одбојкашких такмичења, као и утакмице повремених 

одбојкашких такмичења суде само активне и испитане одбојкашке судије, чланови 

Одбора одбојкашких судија.  

 

Листе судија 

Члан 33. 

 

Листе судија утврђује се најкасније 30 дана прије почетка такмичења за сваки степен 

такмичења посебно у складу са правилима и надлежностима прописаних општим 

актима Одбора одбојкашких судија и Савеза. 

 

Права и дужности судија 

Члан 34. 

 

(1) Права и дужности судија: 

1) да по утврђењу листе за наредну такмичарску годину изврше провјеру свог 

знања код надлежне Комисије за контролу и унапређење суђења Одбора одбојкашких 

судија, и уколико покажу недовољно познавање међународних правила одбојкашке 

игре, не могу судити у том рангу у такмичарској години, 

2) да на терен изађу у судијској опреми 30 минута прије заказаног почетка 

утакмице и да се јаве делегату и представницима клубова, 

3) уколико се деси да на утакмицу дође само један од делегираних судија, 

утакмицу ће судити тај судија и судија са одговарајућом квалификацијом који се у 
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том тренутку затекао у спортској дворани, што се констатује у записнику и потписује 

од стране оба капитена прије почетка утакмице, 

4) припада им накнада за превоз, дневнице за службено путовање и такса за 

суђење у складу са општим актима Савеза. 

(2) Додатна права и дужности судија могу се реглисати посебним општим актом који 

прописује Одбор одбојкашких судија, а утврђује Управни одбор. 

 

Услови за обављање дужности тренера на утакмици 

Члан 35. 

 

(1) Тренер може обављати своју дужности на сталним одбојкашким такмичењима само 

ако има одговорајућу лиценцу издату у складу са одредбама одговарајућег 

правилника или општег акта Савеза. 

(2) Ако делегат установи да тренер нема одговарајућу лиценцу издату у складу са 

ставом 1. овог члана, неће му бити дозвољен улазак на терен предвиђен за резервне 

играче и службена лица. 

 

Тренер/играч 

Члан 36. 

 

(1) У складу са пропозицијама такмичењима и уколико се испуне услови 

лиценцирања тренер може бити и играч екипе коју води. 

(2) Тренер/играч не може бити играч другог клуба у истом степену такмичења. 

 

Представник клуба 

Члан 37. 

 

(1) Сваки клуб учесник сталних одбојкашких такмичења мора одредити лице које ће 

представљати клуб на утакмици, који има обавезу да се региструје у Канцеларији 

савеза. 

(2) На утакмици сталног одбојкашког такмичења клубови морају имати регистрованог 

представника клуба. 

 

Права и дужности представника клуба 

Члан 38. 

 

Представник клуба на утакмици сталног одбојкашког такмичења има права и 

дужности: 

1) да се јави делегату и судијама утакмице најкасније 60 минута прије почетка 

утакмице, уколико пропозицијама такмичења није другачије одређено, 

2) да одмах по пријави преда делегату састав екипе и легитимације играча 

наведених у пријави, 
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3) да учествује у утврђују идентитета играча и провјери исправност такмичарских 

легитимација, 

4) да прије почетка утакмице својим потписом потврди састав своје екипе, а по 

завршетку утакмице да учествује у састављању записника и уношењу евентуалних 

примједби и приговора, ако је тако пропозицијама предвиђено, 

5) представник клуба домаћина је дужан да за вријеме трајања утакмице буде у 

непосредној близини делегата ради пружања помоћи у погледу отклањања 

евентуалних недостатака који су сметња за нормално одигравање утакмице, 

6) да обавља и друге послове предвиђене општим актима Савеза и пропозицијама 

такмичења. 

 

Записник утакмице 

Члан 39. 

 

(1) На свим одбојкашким такмичењима обавезно се саставља записник утакмице. 

(2) Записник утакмице је истовјетан међународном записнику утакмице у складу са 

Званичним међународним одбојкашким правилима и обавезно садржи:  

1) врсту такмичења – утакмице, 

2) датум, мјесто и вријеме одигравања утакмице, 

3) терен – игралиште, 

4) називе екипе, 

5) састав екипа, 

6) имена службених лица, 

7) остварени резултат – крајњи и по сетовима, 

8) изјаве судија о изреченим мјерама и разлозима, 

9) изјаву о инциденту и другим неправилностима на утакмици уколико их је било. 

(3) Пропозицијама такмичења може се предвидјети обавеза да се у записник унесу и 

други подаци. 

  

Састављање записника утакмице 

Члан 40. 

 

(1) Записник утакмице сталних одбојкашких такмичења саставља (води) записничар са 

звањем најмање „одбојкашког судије“, члана Одбора одбојкашких судија. 

(2) Записник утакмице се саставља по један примјерак за клубове и потребан број 

примјерака за орган који спроводи такмичење. 

(3) Делегат је дужан да у року утврђеним пропозицијама такмичења достави органу 

који спроводи такмичење оригинални примјерак записника утакмице са његовим 

извјештајем са утакмице.  
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Потписивање записника утакмице 

Члан 41. 

 

Записник утакмице сталних одбојкашких такмичења обавезно потписују регистровани 

представници клубова, на почетку утакмице капитени и тренери, на крају утакмице 

капитени клубова судија, а записник утакмице повремних одбојкашких утакмица 

представници клубова и судије. 

Јавност записника утакмице 

Члан 42. 

 

(1) Записник утакмице је јавни документ. 

(2) Подаци унесени у записник утакмице сматрају се вјеродостоним и тачним, све док 

се не докаже супротно. 

 

Захтјев за провјеру података унесених у записник утакмице 

Члан 43. 

 

(1) Захтјев за провјеру података унесених у записник утакмице може поднијети: 

1) по службеној дужности – директор такмичења, 

2) клуб учесник утакмице. 

(2) Уколико се по служебној дужности у поступку усклађивања података утврди да су 

подаци унесени у записник утакмице нетачни, директор такмичења ће извршити 

исправак тако да записник утакмице одговара чињеничном стању, и о томе 

обавјештава потписнике записника. 

(3) Клуб учесник утакмице улаже захтјев за провјеру података унесених у записник 

утакмице ради исправака нетачних података унијетих у записник утакмице, 

регистрованом електронском поштом или препорученим дописом најкасније 48 

часова по завршетку одигране утакмице, а копију захтјева, у истом року и на исти 

начин, доставља другом клубу учеснику утакмице. 

(4) Директор такмичења је дужан да о захтјеву за провјеру података унесених у 

записник утакмице одлучи прије наредног кола, и о његовој одлуци на исти начин 

обавијести учеснике утакмице. 

(5) На одлуку директора такмичења по захтјеву за провјеру података унесених у 

записник утакмице не може се изјавити жалба. 

 

Терен за одигравање одбојкашке утакмиице 

Члан 44. 

 

(1) Сваки спортски објекат у којем се одигравају утакмице сталних одбојкашких 

такмичења мора испуњавати услове предвиђене Правилником о техничким 

норамтивима за одигравање одбојкашких утакмица у спортским дворанама, а клуб 
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мора посједовати сертификат органа који руководи такмичењем ради потврђивања 

испуњености услова спортског објекта за одигравање одбојкашке утакмице. 

(2) Управни одбор доноси општи акти којим се прописују одредбе о организацији и 

раду на утакмицама и спортским објектима, које морају јасно утврђивати мјере за 

осигурање безбједности свих учесника одбојкашке утакмице. 

 

 

Способности спортског објекта за одигравање одбојкашке утакмиице 

Члан 45. 

 

(1) Утакмице се могу играти само у спортским објектима који одговарају правилима 

одбојкашке игре. 

(2) Клуб домаћин утакмице је обавезан да спортски објекат, у којем се одиграва 

утакмица, припреми за игру тако да буде потпуно способан за одигравање утакмице 

сталног обојкашког такмичења. 

(3) Да ли је спортски објекат способан за игру због нечега што спада у вишу силу, 

одлучује искључиво делегат и први судија који је одређен да води утакмицу. 

 

Утврђивање способности спортског објекта за одигравање одбојкашке утакмице 

Члан 46. 

 

(1) Утврђивање способности спортског објекта за одигравање одбојкашке утакмице 

мора бити извшено уз присуство капитена оба заинтересована клуба и то у тренутку 

који је службено одређено за почетак утакмице. 

(2) Изузетно, преглед може бити извршен и раније, али истог дана и то под условом 

да то буде обављено у присуству оба капитена и судије. 

 (4) Делегат и први судија обавезни су да у записник утакмице унесу одлуку о 

неспособности терена за одигравање одбојкашке утакмице у складу са важешим 

правилима, и у року од 48 часова достави записник утакмице органу који руководи 

такмичењем уз претходно обавјештење пуем телефона, телефакса или регистроване 

електронске поште. 

(5) На неиспуњавање услова везаних за техничку организацију утакмице, послије 

одигране утакмице, није допуштена жалба. 

 

Услови за почетак утакмице 

Члан 47. 

 

Судија неће дати знак за почетак утакмице ако: 

1) терен за игру није правилно и видљиво обиљежен у складу са пропозицијама 

такмичења, 

2) не испуњава услове прописане пропозицијама такмичења, 
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3) сви спортски реквизити и справе неопходни за одигравање утакмице нису 

правилно и исправно постављене, 

4) се на терену за игру налазе предмети и ствари који нису дио одбојкашке игре, 

5) терен за игру није очишћен тако да може угрозити безбједности играча на 

терену, 

6) температура у спортском објетку, односно на терену није у складу са 

минималним условима прописаним пропозицијама такмичења. 

 

Организатор такмичења 

Члан 48. 

 

(1) Организатор сталног одбојкашког такмичења је дужан организовати одржавање 

такмичења у складу са пропозицијама такмичења, званичним правилима одбојкашке 

игре, овим правилником, Законом о спорту Републике Српске и Законом о јавном 

окупљању Републике Српске.  

(2) За организацију сталног одбојкашког такмичења одговоран је клуб домаћин. 

(3) За организатора повременог одбојкашког такмичења примјењују се одредбе ст. 1. и 

2. овог члана. 

 

Дужности организатора утакмице сталног одбојкашког такмичења 

Члан 49. 

 

(1) Душности организатора утакмице сталног одбојкашког такмичења: 

1) да гостојућу екипу, судије, делегате и такмичарски орган обавијести о мјесту и 

времену одигравања утакмице најмање пет (5) дана прије заказаног термина, 

2) да обезбиједи гостујућој екипи, судијама и делегатима смјештај и исхрану о 

њиховом трошку уколико они то писмено затраже три (3) дана прије заказане 

утакмице, а истима не припада у складу са општим актима Савеза, 

3) да утакмицу пријави надлежном органу за јавни ред и мир у складу са 

пропиписима, 

4) да у складу са званичним одбојкашким правилима и одлукама органа Савеза 

осигура у потпуно исправном стању све уређаје, одговарајући терен за игру, 

конструкције са мрежом, ручни семафор, судијску платформу, књигу записника, 

луксометар, термометар за мјерење температуре ваздуха, монометар за 

мјерење притиска у лопти, хигијенско-санитарне уређаје, свлачионице за 

екипе и судије, тушеве са топлом и хладном водом, 

5) да обезбиједи вјештачку расвјету предвиђену пропозицијама одговарајућег 

такмичења, 

6) да осигура потребну докторску службу или доктора са прописаном докторском 

торбом, 

7) да осигура потребну редарску службу, 
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8) да преузме све мјере како би обезбиједио нормалан ток утакмице, као и 

заштиту у сваком погледу за играче, судије, делегате и остале учеснике на 

утакмици. 

9) да одреди свог званичног дежурног представника за сваку утакмицу. 

(2) Пропозицијама такмичења се може ближе одредити начин извршења обавеза из 

претходног става и прописати додатне обавезе за организатора утакмице. 

 

Повремено одбојкашко такмичење 

Члан 50. 

 

Повремено одбојкашко такмичење подразумјева организацију спортских 

манифестација које се организују на територији Републике Српске, и то: 

1) пријатељске одбојкашке утакмице, 

2) одбојкашки турнири или манифестације у којима се реализују одбојкашке 

активности са учешћем више екипа из Републике Српске, БиХ или иностранства. 

  

Пријатељска одбојкашка утакмица 

Члан 51. 

 

(1) Свака пријатељска одбојкашка утакмица мора бити пријављена Савезу најмање 72 

сати прије одражвања исте. 

(2) Само пријављене пријатељске одбојкашке утакмице се могу организовати на 

територији Републике Српске. 

(3) Пријатељске одбојкашке утакмице суде судије Одбора одбојкашких судија и 

организатор је дужан најмање осам (8) дана прије организације пријатељске 

одбојкашке утакмице, а у изузетним случајевим 48 часова, поднијети захтјев за 

делегирање судија, гдје оправданост изузетног захтјева оцјењује Одбор одбојкашких 

судија. 

(4) Поред обавезе пријављивања из става 1. овог члана, дужности организатора 

пријатељске одбојкашке утакмице су: 

1) да утакмицу пријави надлежном органу за јавни ред и мир у складу са 

пропиписима,  

2) да осигура потребну докторску службу, 

3) да осигура потребну редарску службу. 

(5) Савез може општим актом обавезати организатора пријатељске одбојкашке 

утакмице на поштовање одредби дефинисаних пропозицијама сталних одбојкашких 

такмичења и прописати му додатне обавезе. 
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Међународна пријатељска одбојкашка утакмица 

Члан 52. 

 

Поред одредби из члана 51. овог правилника, за организацију међународних 

пријатељских утакмица Савез ће посебним општим актом поближе уредити услове за 

одигравање таквих утакмица. 

 

Одбојкашки турнири или манифестације  

у којима се реализују одбојкашке ативности  

Члан 53. 

 

(1) Организатор повремног одбојкашког такмичења, који подразумјева организацију 

одбојкашог турнира или манифестације у којима се реализују одбојкашке активности 

(у даљем тексту: одбојкашки турнир / манифестација) на територији Републике 

Српске, може бити спортска организција регистрована у складу са Законом о спорту 

Републике Српске и да има сагласност Савеза за организцију одбојкашког турнира / 

манифестације. 

(2) Организатор одбојкашког турнира / манифестације из става 1. овог члана дужан је 

најкасније 30 дана од дана одржавања, а у изузетним случајевима 15 дана, поднијети 

захтјев Савезу путем Канцеларије савеза за издвање сагласности из става 1. овог 

члана, гдје оправданост изузетног захтјева одлучује директор такмичења.  

(3) Утакмице одбојкашког турнира / манифестације суде судије Одбора одбојкашких 

судија и организатор је дужан најмање осам (8) дана прије организације одбојкашког 

турнира / манифестације поднијети захтјев Одбору одбојкашких судија за 

делегирање судија. 

(4) Термин организације одбојкашког турнира / манифестације мора бити у 

сагласности са календаром такмичења и не смије се организовати у вријеме утакмица 

сталног одбојкашког такмичења. 

(5) Организатор одбојкашког турнира / манифестације може Савезу поднијети 

захтјева за уврштавање одбојкашког турнира / манифестације у календар такмичења, 

гдје оправданост захтјева утврђује Управни одбор.  

(6)Поред обавезе добијања сагласнот из става 1. овог члана, дужности организатора 

одбојкашког турнира / манифестације су: 

1) да одбојкашки турнир / манифестација пријави надлежном органу за јавни ред 

и мир у складу са пропиписима,  

2) да осигура потребну докторску службу, 

3) да осигура потребну редарску службу. 

(7) Савез може општим актом обавезати организатора одбојкашког турнира / 

манифестације на поштовање одредби дефинасиних пропозицијама сталних 

одбојкашких такмичења и прописати му додатне обавезе.  
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Обавеза поступања организатора повременог одбојкашог такмичења  

Члан 54. 

 

(1) Организатор повременог одбојкашког такмичења дужан је придржавати се одредби 

овог правилника. 

(2) Уколико организатор повременог одбојкашког такмичења поступи супротно 

одредбама овог правилника против њега ће се покренути дициплински поступак и 

други поступци у складу са Законом о спорту Републике Српске. 

Право наступа играча 

Члан 55. 

 

Право учешћа на сталним одбојкашким такмичењима имају само играчи који су то 

право стекли по основу општег акта којим се регулише регистрација клубова и 

играча, односно ако имају одговарајуће легитимације. 

 

Право наступа страних држављанина - играча 

Члан 56. 

 

На једној утакмици сталног одбојкашког такмичења, у сениорској конкуренцији, могу 

наступити највише два страна држављнина-играча. 

 

Право наступа у такмичењима млађих категорија 

Члан 57. 

 

(1) Право наступа у такмичењима за млађе узрасне категорије одређује се за сваку 

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

(2) Поједини играчи млађих узрасних категорија могу наступати у старијим 

категоријама истог клуба, али у току једног дана не могу наступати за двије 

категорије. 

(3) У сталним одбојкашким такмичењима млађе узрасне категорије могу наступати за 

сениоре, уколико имају навршених 14 година старости. 

 

Наступ играча у пријатељским утакмица 

Члан 58. 

 

Играч може наступати на пријатељској утакмици за други клуб само уз писану 

сагласност свог клуба. 
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Посебна лиценца за такмичење у нижем степену такмичења 

Члан 59. 

 

(1) Играчи из екипе која се такмичи у сталним одбојкашким такмичењима вишег 

степена не могу учествовати у сталним одбојкашким такмичењима другу екипу свог 

клуба који се такмичи у нижем степену, изузев играча који имају право наступа по 

основу посебне лиценце. 

(2) Изграчима клубова у Премијер лиги БиХ и Првој лиги Републике Српске, а који, 

прије почетка званичног такмичења (15 дана прије званичног почетка), нису напунили 

20 година старости може се издати посебна лиценца која им омогућава право наступа 

за клуб нижег степена такмичења. 

(3) За клуб се на овај начин може лиценцирати највише два играча и ово ограничење 

се не односи на клуб чија се друга екипа такмичи у нижем степену такмичења. 

(4) Играч губи право на посебну лиценцу издату у складу са овим чланом на обостране 

сагласности клубова у полусезони или по завршетку такмичења у сениорској 

конкуренцији. 

 

Здравствена способност  

Члан 60. 

 

(1) На сталним и повременим одбојкашким такмичењима могу учествовати само они 

играчи, тренери, судије и делегати-контролори који су проглашени здравствено 

способним за обављање спортских активности и дјелатности. 

(2) Сваки учесник у сталном одбојкашком такмичењу мора имати такмичарску 

легитимацију са уписаним систематским прегледом. 

 

Здравствена заштита 

Члан 61. 

 

Здравствена заштита, односно утврђивање здравствене способности учесника у 

сталним и повременим одбојкашким такмичењима детаљније се прописује 

Правилником о здравственој заштити и одговорности Савеза. 

 

Установа за обављање систематских прегледа 

Члан 62. 

 

Систематски преглед играча обавља се у ЈЗУ Заводу за медицину рада и спорта 

Републике Српске, и у њиховим подручним центрима, ако Законом о спорту Републике 

Српске и Правилником о здравстеној заштити спортиста Републике Српске није 

другачије прописано. 
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Осигурање чланова 

Члан 63. 

 

(1) Клуб је дужан да закључки уговор о осигурању свог играча и лица које обавља 

стручне послове у спорту од посљедица несрећног случаја за вријеме обављања 

спортске активности. 

(2) У случају да клуб није закључио уговор из става 1. овог члана, дужан је да 

надокнади штету коју претрпи играч кјој није осигуран и лице које није осигурано, а 

које обавља стручне послове у спорту. 

 

 

 

Недозвољена средства - допинг средства 

Члан 64. 

 

Играчи и други чланови клуба не смију давати, нити они смију узимати недопуштена 

стимулативна средства - допинг средства са Листе забрањених средстава, нити 

примјењивати поступке које су у супротности са правилима надлежне агенције за 

антидопинг контролу, Међународног антидопинг кодекса и прописима ЦЕВ-а и ФИВБ-

а.  

 

Антидопинг контрола 

Члан 65. 

 

(1) Сваки учесник у систему такмичења мора поступати према антидопинг правилима 

и процедурама тестирања надлежене агенције за антидопинг контролу. 

(2) Играч, тренер или други учесници утакмица, на захтјев надлежне особе Савеза и 

надлежене агенције за антидопинг контролу, обавезан је дозволити обављање допинг 

контроле. 

 

Недолазак на утакмицу сталног одбојкашког такмичења 

Члан 66. 

 

(1) Гостујућа екипа дужна је да у мјесто такмичења стигне најкасније један час прије 

заказаног времена за почетак утакмице. 

(2) Уколико у року од 15 минута од времена заказаног за почетак утакмице једна екипа 

не наступи, први судија ће то констатовати у записник утакмице. 

(3) Изузетно, у случају да екипа није могла наступити усљед више силе, судија ће 

причекати и нешто више, али ће водити рачуна о томе да ли утакмица може завршити 

на вријеме, гдје у овом конкретном случају оправданост више силе оцјењујуе први 

судија.   
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(4) Објеткивним разлозима за недолазак на утакмицу сматрају се сметње изазване 

елементарним непогодама, које су у складу са прописима проглашене од стране 

надлежног органа (невријеме, пожари, поплаве, зељотреси и сл.), и болести играча 

због епидемије која је на подручју јединице локалне самоуправе, регије или 

Републике Српске проглашена од стране надлежног органа. 

 

Неучествовање пријављених екипа 

Члан 67. 

 

Неучествовање на сталним одбојкашким такмичењима пријављених екипа повлачи са 

собом одговорност предвиђену Првилником о дисциплинској и материјланој 

одговорности. 

 

Накнада за неоправдан недолазак 

Члан 68. 

 

(1) Клуб који неоправдано не дође на уредно заказану утакмицу сталног одбојкашог 

такмичења дужан је надокнадити штету другом клубу. 

(2) Висину штете, на основу документованог захтјева клубу који је оштећен, утврђује 

орган који води такмичење. 

 

Прекид утакмице 

Члан 69. 

 

(1) Уколико се на сталнм одбојкашким такмичењима започета утакмица не може 

завршити из објективних разлога први судија прекида утакмицу и заједно са 

делегатом и капитенима екипа у записнику утакмице констатује постигнут резултат у 

моменту прекида утакмице. 

(2) Објективни разлози за прекид утакмице, у смислу претходног става, сматрају се 

сметње изазване елементарним непогодама (невријеме, поплаве, пожар, земљотрес), 

уништење или оштећење инсталација у спортској дворани, нестанак електричне 

енергије на ширем подручју одигравања утакмице. 

 

Наставак прекинуте утакмице 

Члан 70. 

 

(1) Када се утакмица наставља на истом терену послије једног или више прекида у 

укупном трајању од четири (4) часа, резултат преикунутог сета остаје у важности, а 

утакмица ће се наставити гдје је прекинута. 

(2) Када се утакмица наставља на другом терену или другој спортској дворани, 

резултат прекунутог сета се поништава, а резултати одиграних сетова признају се и 

утакмица ће се наставити под истим условима као у поништеном сету. 
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(3) Када су прекиди у укупном трајању дужи од четири (4) часа, утакмица се мора 

поновити у року од 24 часа без обзира на постигнути резултат и на коме ће се терену 

одиграти. 

(4) Уколико се наставак утакмице не може одиграти по одредбама става 1. и 2. овог 

члана, и не може се поновити у складу са ставом 3. овог члана, такмичарски орган ће 

одредити датум и мјесто одгравања нове утакмице, водећи рачуна да се нова утакмица 

по правилу треба одиграти прије почетка наредног кола. 

 

Прво наступа у наставку прекинуте утакмице 

Члан 71. 

 

У наставку прекинуте утакмице и у поновљеној утакмици прекинуте утакмице сходно 

члану 70. овог правилника, право наступа имају само играчи који су уведени у 

записник прије почетка прекинуте утакмице. 

 

Трошкови прекида утакмице 

Члан 72. 

 

За настале трошкове у вези прекида, наставка или понављања утакмице одговоран је 

клуб домаћин - организатор утакмице. 

 

Ненапуштање због суспензије и посљедице 

Члан 73. 

 

(1) Уколико се екипа налази под суспензијом, не може наступати, а одлуку о 

регистрацији  утакмице доноси надлежни такмичарски орган по доношењу одлуке 

дициплинског органа. 

(2) Уколико дисциплински орган обустави потупак или укине суспензију екипи, 

утакмице које по рапореду та екипа није одиграла, сматраће се одложеним и о 

њиховом одригравању одлучује надлежни орган за такмичење. 

(3) На одложеним утакмицама могу наступати само играчи који су имали право 

наступа на дан првобитно утврђеног темина за ту утакмицу. 

 

Регистрација утакмице службеним резултатом 

Члан 74. 

 

(1) Службеним резултатом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) региструје се утакмице у корист 

противника у сљедећим случајевима: 

1) уколико екипа из неоправданих и необјективних разлога није наступила на 

званично заказаној утакмици, 

2) ако организатор утакмице својом кривицом није испунио услове прописане 

чланом 49. овог правилника, 
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3) ако екипа одбије да игра утакмицу, 

4) ако екипа наступи са играчем или тренером  који није правилно регистрован 

или нису имали право наступа по основу овог правилника и пропозиција такмичења, 

5) ако екипа наступи са играчем или тренером који се налази под казном или 

суспензијом, 

6) ако екипа наступи са играчем који је на систематском прегледу проглашен 

неспособним за такмичење или ако нема уредан систематски преглед уписану 

такмичарксу легитимацију, 

7) ако екипа наступи са играчем који је тога дана већ наступао у другој 

категорији, или 

8) и ако је екипа кажњена забраном наступа.  

(2) Регистрацију утакмице службеним разулататом на основу утврђених случајева и 

увида у записник утакмице, као и на основу накнадно добијених обавјештења или 

приговара других учесника у такмичењу, из става 1. овог члана, доноси по службеној 

дужности директор такмичења. 

(3) Приговор других учесника у такмичењу из става 2. овог члана, треба да доставе 

писаним путем у року од осам (8) дана од термина одигране утакмице, само у случају 

да се провјером документације утврди да су обавјештења или приговори оправдани. 

(4) Друге случајеве, који нису предвиђени ставом 1. овог члана, рјешава надлежни 

орган такмичења. 

(5) На основу регистрације утакмице службеним резултатом из случаја става 1. овог 

члана, протим клуба се покреће дициплински поступак по службеној дужности.  

 

Право на жалбу  

Члан 75. 

 

(1) О регуларности утакмице сталног одбојкашког такмичења може се одлучивати 

само на основу жалбе оштећеног клуба. 

(2) Под оштећеним клубом у смислу претходног става подразумјева се сваки клуб 

који је оштећен резултатом утакмице на који се улаже жалба. 

 

Допуштеност жалбе  

Члан 76. 

 

Жалба је допуштена на резултат утакмице, примјену правилна игре и овог 

правилника. 

 

Најава и улагање жалбе  

Члан 77. 

 

(1) Жалба на ток утакмице и њен резултат, уколико пропозицијама такмичења није 

другачије предвиђено, мора се најавити и образложити у записнику и протоколу са 
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одигране утакмице одмах послије одигране утакмице, а образложења и уплаћена 

такса, мора се доставити препорученом поштом надлежном тамичарском органу у року 

од три (3) дана од дана одигране утакмице.  

(2) Жалба по другим основама мора бити најављења у року од два (2) дана по 

одиграној утакмици, а образложење са уплаћеном таксом мора се доставити у року од 

три дана од одигране утакмице. 

 

 Улагање жалбе за повремена одбојкашка такмичења  

Члан 78. 

 

Најава и поступак улагање жалбе на повременим одбојкашким такмичењима одређује 

се пропозицијама тих такмичења. 

 

Такса на жалбе 

Члан 79. 

 

Таксе на жалбе се утврђују и уплаћују према пропозицијама такмичења. 

 

Одбацивање жалбе  

Члан 80. 

 

Неблаговремено најављена, необразложена, нетаксирана или недовољно таксирана 

жалба неће се узмимати у обзир, и надлежни орган закључком жалбу одбацује као 

неуредну. 

 

Жалба због неисправности терена  

Члан 81. 

 

Жалбе, које се подносе због неисправности терена или уређаја, односно у вези са 

тереном или уређајима, или у вези температуре ваздуха, свјетла или наступа играча, 

могу се подносити само прије утакмице, у складу са овим правилником. 

 

Рокови  

Члан 82. 

 

(1) Свака жалба, по правилу, мора бити ријешена у року од 21 дан од њеног пријема, 

уколико пропозицијама тог такмичења није прописан краћи рок. 

(2) Рок за подношење жалбе на првостепену одлуку је осам (8) дана од дана пријема 

одлуке, уколико пропозицијама такмичења није прописан краћи рок. 

(3) Одлука другостепеног органа мора бити донесена у року од 21 дан од пријема 

жалбе на првостепену одлуку, уколико пропозицијам такмичења није прописан краћи 

рок. 
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Рјешавање по жалби без кривице оштећене екипе 

Члан 83. 

 

(1) На основу уредно поднесене жалбе оштећене екипе, а у случају да је приликом 

суђења утакмице дошло до материјалне повреде Правила одбојкашке игре која су 

имала битан утицај на ток и резултат утакмице, без кривице од оштећене стране за 

овакву повреду, орган који спроводи такмичење поништиће утакмицу и одредити да 

се игра нова утакмица. 

(2) Трошкови организације нове утакмице сноси организатор такмичења/утакмице. 

 

Првостепена и другостепена надлежност по жалби  

Члан 84. 

 

(1) Надлежност у рјешавању по жалби у првом степену је спортски директор - орган 

који спроводи такмичења. 

(2) Надлежност у рјешавању по жалби у другом степену је Управни одбор (Одбор за 

хитна питања) - орган који руководи такмичењима. 

(3) Уколико надлежни орган не поступи по жалби, у смислу става 1. овог члана, 

подносилац жалбе има право жалбе другостепеном органу као да је жалба одбијена. 

 

Коначност одлуке по жалби  

Члан 85. 

 

(1) Уколико није уложена жалба другостепеном органу, коначност одлуке 

првостепеног органа је даном истека права на жалбу. 

(2) Коначност одлуке другостепеног органа је даном доношења и против ње нема 

мјеста жалби. 

 

Поступак за заштиту законитости на коначност одлуке другостепеног органа  

Члан 86. 

 

(1) Против коначности одлуке другостепеног органа, на приједлог заинтересоване 

странке, може се покренути поступак за заштиту законитости пред Скупштином, ако се 

сматра да су одлуком другостепеног органа повријеђени прописи такмичења и 

процедуре доношења такве одлуке. 

(2) Поступак заштите законитости не одлаже извршење коначне одлуке другостепеног 

органа. 

(3) Поступак за заштиту законистости се може поднијети у року од мјесец дана од 

дана достављања коначне одлуке другостепеног органа. 

(4) Такса на приједлог за поступак заштите законитости се прописује актом Управног 

одбора. 
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Општи услови такмичења 

Члан 87. 

 

(1) Одбојкашки клуб који се први пут такмичи у сталним одбојкашким такмичењима 

почиње од најнижег степена такмичења, утврђеног Одлуком. 

(2) У сениорској конкуренцији истог степена такмичења један клуб може наступити 

само са једном екипом. 

(3) Учешће у сталним одбојкашким такмичењима дозвољено је само регистрованим 

одбојкашким субјектима (клубовима) по одредбама Правилника о регистрацији 

одбојкашких клубова и играча. 

(4) Одбојкашки клубови регистровани у Савезу немају право учешћа у другим 

такмичењима без сагласности Управног одбора. 

(5) Регистровани одбојкашки клубови ни у којем случају не могу, и немају право, 

учестовати у такмичењима (утакмице, турнири и сл.) са клубовима и другим 

организацијама које се баве одбојкашким активностима, а нису регистровани у Савез 

или  другим признатим одбојкашким савезима. 

(6) Регистровани одбојкашки 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 одбојкашких такмичења Одбојкашког 

савеза Републике Српске и Одбојкашког савеза БиХ. 

(7) Савез подстиче регистроване одбојкашке клубове да играју повремене пријатељске  

и тренинг утакмице и да учествују на повременим турнирима на којима учествују 

регистровани клубови из било којег признатог одбојкшашког савеза. 

 

Статусне промјене одбојкашких субјеката 

Члан 88. 

 

(1) Под статусном промјеном одбојкашког субјекта подразумјева се припајање, 

спајање, подјела, одвајање и трансформација. 

(2) Одбојкашки клубови који се налазе у систему такмичења Савеза, могу вршити 

статусне промјене ако се статусном промјеном не утиче на регуларност такмичења и 

уз претходну сагласност Савеза. 

(3) Статусна промјена се може вршити између одбојкашких субјеката који се налазе на 

територији исте јединице локалне самоуправе. 

(4) Статусна промјена мора да се изврши најкасније 90 дана прије почетка такмичења, 

односно прије доношења такмичарских докумената за наредну такмичарску сезону и не 

смије ни на који начин утицати на регуларност нове такмичарске сезоне. 

(5) Уколико се регистровани играчи не слажу са наступајућом статусном промјеном и, 

приликом доношења одлуке о статусној промјени се изјасне о томе, што се мора 

записнички констатовати, имау право да се региструју за други клуб као слободни 

играчи.   
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(6) Сваки одбојкашки субјект који учествује у статусној промјени сачињава 

финансијски извјештај према стању на дан статусне промјене, у складу са прописима 

о рачуноводству и ревизији. 

(7) Све што није регулисано овим правилником примјењују се одредбе Закона о 

спорту Републике Српске, које се односи на статусне промјене. 

 

Измјене и допуне правилника и његово тумачење  

Члан 89. 

 

(1) Измјене и допуне овог правилника врши Управни одбор по поступку за његово 

доношење. 

(2) Овај правилник се аутентично тумачи у правном јединству са такмичарским 

документима Савеза.  

 

Ступање на снагу  

Члан 90. 

      

(1) Овај правилник ступа на снагу даном доношења.  

(2) Такмичарски органи Савеза су дужни у року од 90 (деведесет) дана од ступању на 

снагу овог правилника донијети и ускладити општа аката Савеза и пропозиције 

такмичења са његовим одредбама.   

 

Престанак важења  

Члан 91. 

 

Стуапањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о такмичењу у 

Одбојкашком савезу Републике Српске, број: 01-293/20 од 29. јуна 2020. године. 

 

Потпис правилника 

Члан 92. 

 

Правилник потписује именом, презименом и власторучним потписом предсједник 

Управног одбора. 

 

 

Број: 01-310/22                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум, 28.11.2022. године                                                          Милутин Поповић           

             

                                                                           

 

 

 


	Члан 90.

