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На основу члана 105. Закона о спорту Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 79/20) и члана 12. став 1. тачка 9), а у вези са чл. 62. и 63. Статута 

Одбојкашког Савеза Републике Српске, Управни одбор Одбојкашког савеза Републике 

Српске, на сједници одржаној 27.11.2022. године, донио је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О СПОРТСКОЈ АРБИТРАЖИ  

  

  

Предмет  

Члан 1. 

 

Предмет правилника је оснивање спортске арбитраже као начин рјешавања спортских 

спорова између одбојкашких субјеката, утврђивање надлежности, састав и избор 

чланова спортске арбитраже, правила поступка и начин решавања спорова, трошкови 

рада спортске арбитраже, као и друга питања везана за спортску арбитражу и рад 

Арбитражне комисије Одбојкашског савеза Републике Српске (у даљем тексту: 

Арбитражна комисија), као и друга питања везана за спортску арбитражу одбојкашких 

субјеката.  

 

Употреба рода 

Члан 2. 

 

Граматички изрази употребљени у овом правилнику за означавање мушког и женског 

рода подразумијевају оба пола. 

 

Спортска арбитража 

Члан 3. 

 

(1) Одбојкашки савез Републике Српске (у даљем тексту: Савез) осим за спорове за 

које је одређена искључива надлежност суда или међународне спортске арбитраже 

оснива спортску арбитражу као начин рјешавања спортских спорова између чланова 

Савеза, односно одбојкашких субјеката. 

 

Примјена  

Члан 4. 

 

(1) Спортска арбитража прописана овим правилником примјењује се јединствено на 

територији Републике Српске и обавезна је за све одбојкашке субјекте дефинисане 

овим правилником, Статутом Одбојкашког савеза Републике Српске (у даљем тексу: 

Статут) и Законом о спорту Републике Српске. 
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(2) Одбојкашки субјекти не могу рјешавати спорове пред редовним судовима, осим за 

арбитражне спорове за које је одређена искључива надлежност суда или међународне 

спортске арбитраже. 

 

Обавезност спортске арбитраже 

Члан 5. 

 

(1) Одбојкашки субјекти прихватају надлежност спортске арбитраже Савеза. 

(2) Одбојкашки субјекти одговорни су за савјесно извршавање и примјену одлука 

Арбитражне комисије, и не могу оспорити надлежност Арбитражне комисије у 

рјешавању насталих спорова прописаних Законом о спорту Републике Српске и овим 

правилником. 

 

Дефиниције спортске арбитраже 

Члан 6. 

 

Дефиниције спортске арбитраже: 

1) арбитаржни спор је поступак пред Арбитражном комисијом, 

2) захтјев је поднесак којим се тражи испуњење неке обавезе или раскид уговора 

или се тражи оцјена законитости коначних одлука из члана 9. став 1. овог правилника, 

или се тражи рјешавање другог спора у вези одбојкашког спора, 

3) тужилац је странка која својим захтјевом покреће арбитражни поступак, 

4) туженик је странка од које се захтјевом за покретање арбитражног поступка 

тражи испуњење обавезе. 

 

Арбитражна комисија 

Члан 7. 

(1) Арбитражна комисија има својство спортске арбитраже прописане Законом о 

спорту Републике Српске.  

(2) Арбитражна комисија се формира на нивоу Савеза као независан, самостални 

стручни орган и има карактер арбитражног суда. 

(3) Сваки арбитражни спор настао у оквиру Савеза рјешава се пред Арбитражном 

комисијом. 

 

Састав и кворум Арбитражне комисије 

Члан 8. 

 

(1) Арбитражна комисија састоји се од предсједника и четири (4) члана, од којих су 

најмање три дипломирана правника. 

(2) Мандат предсједника и чланова Арбитражне комисије, које именује Управни одбор 

Савеза, траје четири (4) године уз могућност поновног именовања. 

(3) По правилу, одлуке Арбитражне комисије се доносе у присуству свих чланова. 
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(4) Кворум је постигнут када су присутна најмање три члана, укључујући и 

предсједника. 

(5) Арбитражна комисија доноси одлуке натполовичном већином од укупног броја 

чланова. 

(6) Ближе уређење начина рада и процедура Арбитажне комисије утврђује се 

Пословником о раду Арбитражне комисије, који има статус општег акта Савеза. 

 

Надлежности Арбитражне комисије 

Члан 9. 

 

(1) Надлежност спортске арбитраже у Савезу су спорови настали између одбојкашких 

субјеката чланова Савеза на бази права, обавеза и одговорности које се остварују у 

Савезу проистеклих из међусобних уговора, спортских правила Савеза и 

међународних одбојкашких правила, а односи се на: 

1) рjешавање спорова насталих приликом преласка играча из клуба у клуб, из 

уговорних односа играч-клуб, тренер - клуб, као и приликом трансфера играча између 

два или више клубова, 

2) рјешавање сукоба и статутарних питања тренера и играча у вези са имовинским 

споровима који настају између појединих одбојкашких субјеката, 

3) одлучивању у споровима који настају између појединих чланова Савеза, 

играча, тренера и других припадника одбојкашке организације у вези са одбојкашким 

спортом на подручују Републике Српске, 

4) оцјењивању уговорних обавеза и законитости одлука о правима, обавезама и 

одговорностима из односа који се остварују у Савезу и одбојкашком спорту у 

Републици Српској. 

(2) Арбитражна комисија не може одлучивати о споровима који настају или 

произлате из међународних односа субјеката у одбојкашкој организацији поводом 

примјене Међународних одбојкашких правила и других дискрецијиских овлашћења 

која произлате из нарави организације одбојкашког спорта у БиХ, о споровима у вези 

такмичења (споровима који произилазе из примјене такмичарских докумената у вези 

са сталним и повременим одбојкашким такмичењима), као ни одлука Скупштине 

Савеза и одлука донесених у поступку лиценцирања одбојкашких субјеката. 

(3) Арбитражна комисија не може одлучивати о споровима за рјешавање код који нису 

коришћења сва правна средства унутар Савеза. 

 

Аналоган примјена прописа 

Члан 10. 

 

(1) У остваривању своје надлежности Арбитражна комисија примјењује одредбе 

Статута и општих аката Савеза, и аката усвојени на основу Статута и правилника 

Одбојкашког савеза БиХ (у даљем тексту: ОС БиХ) и правилника ФИВБ-а (FIVB – 

Federation Internationale de Volleyball). 
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(2) У случајевима у којима Савез није регулисао односе у овом подручју, аналогно се 

примјењују статут и правилници ОС БиХ и ФИВБ. 

(3) У питањима која нису регулисана прописима из става 1. и 2. овог члана, 

Арбитражна комисија примјењује одредбе Закона о облигационим односима 

Републике Српске, Закона о парничном поступку, и друге позитивне законске прописе 

у Републици Српској којима се регулишу арбитражни односи и прописи. 

 

Обавеза повјерљивости 

Члан 11. 

 

Чланови Арбитражне комисије, као и остале особе које учествују у раду Арбитражне 

комисије, обавезни су на службену повјерљивост о свим чињеницама које им постану 

познате током обављања нихових функсија, а нарочито ће се суздржати од откривања 

садржаја арбитражног спора. 

 

Изузеће чланова Арбитражне комисије 

Члан 12. 

 

(1) Члан Арбитражне комисије који одлучује у арбитражном спору не може одучивати: 

1) ако је сам странка у арбитражном спору или заступник странке, у радном односу 

или ангажован у одбојкашком субјекту, 

2) ако је учествовао у доношењу одлуке која је постала предмет арбитражног 

спора, 

3) ако је у крвном или тазбинском сродству са неком о странака у арбитражном 

спору, 

4) ако постоје друге околности које доводе у сумњу његову непристраност, о чему 

одучује предсједник Арбитражне комисије. 

(2) Уколико постоји неки од разлога наведених у ставу 1. овог члана, члан Арбитражне 

комисије дужан је о томе без одлагања обавијестити предсједника Арбитражне 

комисије. 

(3) Изузеће члана Арбитражне комисије који одлучује у арбитражном спору могу 

затражити и странке у поступку. 

(4) Уколико се члан Арбитражне комисије чије се изузеће тражи не повуче сам, о 

захтјеву за изузећем одлучује предсједник Арбитражне комисије о чему доноси 

посебно рјешење. 

(5) Странка у поступку може затражити изузеће члана Арбитражне комисије у року од 

седам дана од дана покретање арбитражног спора, односно од дана када је сазнала за 

неку од околносити из става 1. овог члана. 
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Покретење арбитражног спора 

Члан 13. 

 

(1) Одбојкашки субјект који сматра себе оштећеним у надлежностима прописаним 

чланом 9. овог правилика, покреће арбитражни спор поступком пред Арбитражном 

комисијом.  

(2) Поступак се покреће подношењем Захтјева за покретање арбитражног спора (у 

даљем тексту: Захтјев) у писаном облику. 

(3) Захтјев за покретање арбитражног спора се подноси искључиво преко Канцеларије 

Савеза.  

(4) Арбитражни спор пред Арбитражном комисијом је хитан. 

 

Садржај Захтјева за покретање арбитражног спора и потребна документација 

Члан 14. 
 

Елементи Захтјева треба да садрже: 

1) имена и адресе странака у поступку, 

2) опис предмета арбитражног спора и захтјев који се поставља, 

3) наводе о чињеницама на којма се заснива Захтјев, 

4) материјале којима се доказује оправданост Захтјева, 

5) адресу регистроване електронске поште на коју ће се достављати писане 

представке у поступку арбитражног спора. 

(2) Уз Захтјев тужилац треба приложти: 

1) документа која сматра за важним за поступак, 

2) уплатницу уплате прописаног износа трошкова спортске арбитраже, и  

3) пуномоћ заступника уколико га странка у поступку има. 

(3) Захтјев се подноси у два истовјетна примјерка. 

 

Достављање захтјева  

Члан 15. 

 

Канцеларија Савеза је дужна у року од 3 (три) дана упознати предсједника Арбитражне 

комисије са Захтјевом од стране странке у поступку.  

 

Поступак утврђивања исправности Захтјева 

Члан 16. 

 

(1) Предсједник Арбитражне комисије је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од 

дана пријема Захтјева, утврди да ли је Арбитражна комисија надлежна у рјешавању 

спора, као и његову исправност. 
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(2) Захтјев за који се утврди да Арбитражна комисија није надлежна одбацује се 

рјешењем као недопустив. На рјешење о ненадлежности Арбитражне комисије није 

дозвољена жалба.  

(3) Уколико се утврди да је Арбитражна комисија надлежна за рјешавање спора, 

одлучује се да ли Захтјев садржи све прописане елементе, као и наведену 

документацију, о чему доноси закључак о исправности или не исправности Захтјева. 

(4) За Захтјев који се утврди да је неисправан, осносно непотпун, непотписан или 

потписан од неовлашћеног лица враћа се пошиљаоцу на допуну или исправљање.  

(5) Рок за допуну или исправљање Захтјева не може бити дужи од три (3) дана од дана 

пријема закључка о не исправности Захтјева. 

(6) Захтјев који је достављен ван прописаног рока, односно допуњени или 

исправљени Захтјев који се достави након рока из става 5. овог члана одбациће се 

рјешењем предсједника Арбитражне комисије као неблаговремен. 
  

Одговор на Захтјев 

Члан  17. 

 

(1) Арбитражна комисија ће, након утврђивања исправности поднесеног Захтјева од 

стране тужиоца, доставити туженику запримљени Захтјев и позвати туженика да 

поднесе писани одговор у року од осам (8) дана од достављања позива, односно 

најкасније до дана одражавања главне расправе ако је њено одржавање одређену у 

краћем року. 

(2) Одговор на Захтјев туженик подноси у два (2) истовјетна примјерка. 

(3) Уколико туженик у одређеном року не достави писани одговор на Захтјев или не 

приступи главној расправи или на други начин одбије да учествује у поступку, 

Арбитражна комисија ће наставити поступак и донијети коначну одлуку на основу 

расположивих доказних материјала. 
 

Доказни материјали 

Члан  18. 
 

(1) Доказни материјали у смислу овог правилника су сва документа, поступци, 

поднесци, мјере и радње који су предмет арбитражног спорта  

(2) Странке у поступку дужне су приложити Арбитражној комисији све распложиве 

доказне материјале без одуговлачења. 

(3) Доказни материјали достављени са закашњењем без оправданог разлога 

Арбитражна комисија неће узимати у разматрање. 
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Додатни дозвољени поднесци 

Члан  19. 

 

Арбитражна комисија одлучује које додатне поднеске треба тражити од странака у 

поступку, односно која додатна документа странке могу поднијети, и утврђује рок за 

њихово подношење. 

 

Ванредне ситуације 

Члан  20. 

 

(1) У ванредним ситуацијама, када је засједање Арбитражне комисије или извођење 

подјединих радњи у поступку, укуључујући и главну расправу, онемогућено или 

отежано, засједање или извођење појединих радњи може се обавити и видео 

конференцијом или електронским путем. 

(2) Сви поднесци и документа у поступку укључујући и Захтјев могу се, у случају из 

става 1. овог члана, доставити путем регистроване адресе електронске поште у pdf – 

формату, на регистровану адресу електронске поште Савеза, који је дужан без 

одлагања исту доставити предсједнику и члановима Арбитражне комисије на 

регистроване адресе електронске поште. 

(3) Достављени поднесци и документа на начин прописан ставом 1. и 2. овог члана не 

подносе се поштом. 

(4) Ванредне ситуације из става 1. овог члана утврђује предсједник Савеза.  

 

Мирење и међусобно поравнање 

Члан  21. 

 

(1) У поступку рјешавања арбитражног спора Арбитражна комисија ће покушати 

мирењем и међусобним поравнањем ријешити спор између два или више одбојкашких 

субјеката.  

(2) Поступак мирења покреће један од одбојкашких субјеката у спору или Арбитражна 

комисија на основу закључка.  

(3) Уколико се странке мире или међусобно поравнавају пред Арбитражном 

комисијом, мирење или међусобно поравнање се уноси у записник који потписују 

чланови Комисије и странке у поступку, и констатује се у виду одлуке без 

образложења.  

(4) Сваки одбојкашки субјекат, учесник поступка мирења и међусобног поравнања, 

може одустати од истог без правних посљедица.  

(5) Одустајање од мирења и међусобног поравнања значи да Арбитражна комисија 

поступак наставља да рјешава у складу са одредбама овог правилника.  
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Одлучивање без одржавања главне расправе 

Члан  22. 

 

(1) Када Арбитражна комисија, након одговора туженика на Захтјев тужиоца, утврди да 

међу странкама није спорно чињенично стање и да не постоје друге сметње за 

одлучивање, на основу исправа и друге процесне документаце, може, без заказивања 

главне расправе, да донесе коначну одлуку о спортској арбитражи, о чему обавјештава 

странке у поступку, односно тужиоца и туженика. 

(2) Уколико неко од странака у поступку затражи главну расправу, у било којој фази 

поступка, Арбитражна комисија је дужна одржати исту ради саслушања свједока, 

вјештака или странака.  

 

Испитивање доказних материјала  

Члан  23. 
 

(1) Испитивање доказних материјала и прикупљање остале процесне грађе проводи 

предсједник Арбитражне комисије или члан Арбитражне комисије којег он овласти, и 

одлучује о ангажовању предложених свједока и ангажовању својих сарадника у 

рјешавању арбитражног спора. 

(2) Терет доказивања је на странкама у поступку, а изузетно Арбитражна комисија 

може одредити извођење доказних материјала ако сматра да су ти материјали битни 

за доношење правилног меритума у предмету арбитражног спора. 

(3) Уколико нека од странака не достави доказни материјал у року који јој је оставила 

Арбитражна комисија, одлучиће се на основу осталих доказних материјала. 

 

Извођење и оцјењивање доказних материјала 

Члан  24. 

 

(1) Доказивање обухвата све чињенице важне за доношење правноваљане коначне 

одлуке Арбитражне комисије. 

(2) Арбитражна комисија у поступку доказивања може извршити: 

1) саслушање странака,  

2) саслушање свједока, 

3) оцјењивање налаза и мишљења вјештака и по потреби њихово саслушање, 

4) оцјењивање достављених или прибављених исправа и доказних материјала, 

5) све друге доказне материјале које сматра релевантним. 

(3) Арбитражна комисија оцјењује доказне материјале на основу свјесне и брижљиве 

оцјене сваког доказног материјала засебно и свих доказних материјала заједно. 

(4) Арбитражна комисија може одбити извођење доказних материјала које је 

предложио тужилац или туженик, односно странке у поступку, а које не сматра 

релевантним, који немају веза с утврђеним чињеницама и аргументима или који би 

довели до непотребног одуговлачења поступка. 
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(5) Уколико би странка у поступку предложила извођење доказних материјала који би 

изазавали трошкове, дужна је по налогу Арбитражне комисије унапријед уплатити 

износ потребан за подмиривање тих трошкова. 

(6) Када извођење доказних материјала предложе странке у поступку или када 

Арбитражна комисија одреди по службеној дужности, Арбитражна комисија ће 

одредити износ потребан за измирење трошкова за странке у поступку на једнаке 

дијелове. 

(7) Уколико је извођење доказних материјала одредила Арбитражна комисија, може 

се одредити, у зависности од насталих околности, да само једна странка у поступку 

уплати износ потребан за подмиривање трошкова. 

(8) Арбитражна комисија може наложити свакој особи или одбојкашком субјеку да 

достави релевантне доказне материјале које има у свом посједу, те да свједочи у 

поступку. 

 

Саслушање 

Члан  25. 

 

(1) Предсједник Арбитражне комисије утврђује идентитет свједока и упозорава га на 

посљедице лажног свједочења, те проводи његово саслушање. 

(2) Странке у поступку имају право постављања питања свједоцима. 

 

Обавеза сарадње са Арбитражном комисијом 

Члан  26. 

 

(1) Свака особа или одбојкашки субјекат обавезни су одговорити на позиве Арбитражне 

комисије, без обзира на основе. 

(2) Странке у поступку и њихови евентуални заступници могу, само једном, 

предложити одгађање заказане главне расправе само у оправданим случајевима о 

којима одлучује предсједник Арбитражне комисије. 

(3) Уколико се оцјени да се приједлог за одгађање главне расправе даје из 

неоправданих разлога и са циљем одуговлачења поступка, одбиће се приједлог за 

одгађање главне расправе. 

(4) У случајевима несарадње са Арбитражном комисијом, осим ако се не ради о 

странкама у поступку, предсједник Арбитражне комисије може затражити до 

дисциплинског судије Савеза да суспендује особу која се не одазива позивима и 

подноси дисциплинску пријаву због занемаривања обавеза. 
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Записник 

Члан  27. 

 

Уколико се одржава главна расправа, предсједник Арбитражне комисије именује 

особу која води записник, који након главне расправе потписују сви чланови 

Арбитражне комисије и странке у поступку. 
 

Закључење главне расправе 

Члан  28. 

 

Када се изведу сви доказни материјали предсједник Арбитражне комисије објављује 

закључење главне расправе и од тог тренутка странке у поступку не могу предлагати 

никакве нове чињенице и доказне материјале. 
 

Начин одлучивања 

Члан  29. 

 

(1) Арбитражна комисија одлучује већином гласова чланова Арбитражне комисије и 

сви присутни чланови су обавезни да гласају. 

(2) У случају одлучивања без заказивања главне расправе коначна одлука се може 

донијети и путем писаног извјештаја чланова Арбитражне комисије, на приједлог 

предсједника Арбитражне комисије. 

(3) О питањима вођења поступка предсједник Арбитражне комисије може сам 

одлучивати изван сједница Арбитражне комисије. 

(4) Арбитражна комисија током одлучивања и гласања може одлучити да се расправа 

поново отвори ако је потребно ради допуне поступка или разјашњења подјединих 

важних питања. 

 

Врсте одлучивања 

Члан  30. 

 

Арбитражна комисија у поступку доноси: 

1) коначну одлуку којом Арбитражна комисија одлучује у поступку арбитражног 

спора, 

2) рјешење којим Арбитражна комисија утврђује своју надлежност или 

неблаговремност Захјева, којим предсједник Арбитражне комисије одлучује о изузећу 

члана Арбитражне комисије, поступак окончања поступка арбитражног спора  

прописаних чланом 32. став 2. овог правилника, као и којим се одлучује о другим 

питањима о којима се не односи одлука или закључак, 

3) закључак којим се одлучује о поступовним питањима. 
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Облик и садржај одлуке о спортској арбитражи 

Члан  31. 

 

(1) Арбитражна комисија доноси коначну одлуку о спортској арбитражи у писаном 

облику, а која садржи сљедеће: 

1) датум када је одлука донесена, 

2) број протокола, 

3) имена чланова Арбитражне комисије, 

4) имена и/или називе странака у поступку и свих заступника ако их има, 

5) изјаву о прихватању или одбијању подјединих захтјева који се односе на 

главну ствар и посредна тражења укључујући и трошкове, 

6) проведене доказне материјале, 

7) чињенично стање и законске прописе, 

8) потпис предсједника и чланова Арбитражне комисије  

(2) Коначна одлука је правноваљана и ако је неки од чланова Арбитражне комисије 

одбије потписати, уколико ју је потписала већина чланова Арбитражне комисије. 

(3) Диспозитивом коначне одлуке, основани Захтјев се усваја, а не неосновани одбија, 

односно ако је Захтјев основан у једном дијелу, у том се усваја, а у преосталом 

одбија. 

(4) Када се оцјењује законитост одлуке која предмет арбитражног спора, 

диспозитивом коначне одлуке иста се може поништити, укинути или преиначинит. 

(5) Уколико се одлука која предмет арбитражног спора поништава, налаже се враћања 

пријашњег стања које је било прије доношења одуке, а ако се одлука преиначи, 

диспозитив коначне одлуке замјењује наведну одлуку. 

(6) Када се одлучује о споровима који се не односе на имовинске спортове и статусна 

питања тренера и играча меритумом коначне одлуке Арбитражне комисије одлучује се 

о праву, обавези или одговорности који су предмет спора. 

(7) У хитним случајевима, када се одлучивало о раскиду уговора између клуба и 

играча, Арбитражна комисија може обавијестити странке у постпку и регистрациони 

орган Савеза о диспозитиву коначне одлуке Арбитражне комисије, а накнадно 

доставити образложење у року који не може бити дужи од 30 дана. 

 

Окончање поступка 

Члан  32. 

 

(1) Доношењем коначне одлуке Арбитражне комисије окончава се поступак 

арбитражног спора, односно спор о питањима којима је одлучено. 

(2) Поступак се може окончати и рјешењем Арбитражне комисије ако: 

1) тужилац повуче Захтјев, 

2) странке изврше мирење и међусобно поравнање, 

3) Арбитражна комисија утврди да је наставак поступка из неког другог разлога 

постао небитан или немогућ. 
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Обавезност поступања  

Члан  33. 

 

(1) Одлука Арбитражне комисије је коначна и има снагу правоснажне и извршне 

пресуде, и обавезна за све странке у поступку.  

(2) Након истека обавезе која је прозилази из меритума коначне одлуке Арбитражне 

комисије тужилац може поднијети дисциплинску пријаву дициплнском органу Савеза 

и затражити покретање дисциплинског поступка против тужника због неиспуњавања 

обавеза. 

 

Исправак и тумачење коначне одлуке Арбитражне комисије 

Члан  34. 

 

(1) У року од 30 дана од дана достављања коначне одлуке Арбитражне комисије 

странка у поступку може: 

1) тражити од Арбитражне комисије да у коначној одлуци исправи рачунску 

грешку, грешку у писању или другу грешку сличне природе, 

2) тражити од Арбитражне комисије да да тумачење одређеног дијела меритума 

коначне одлуке, нарочито о начину испуњавања обавезе прописаном диспозитивом 

коначне одлуке. 

(2) Уколико Арбитражна комисија сматра да је захтјев за исправак грешке или за 

тумачење оправдан, исправће се диспозитив коначне одлуке или дати њено тумачење. 

(3) Арбитражна комисија може и сама, у року од 30 дана од дана доношења коначне 

одлуке исправити грешку из става 1. овог члана. 

 

Правни лијекови 

Члан  35. 

 

(1) Одлука Арбитражне комисије је коначна и против ње се не може изјавити жалба. 

(2) Изузетно, Арбитражна комисија може обновити поступак уколико незадовољна 

страна у поступку, у року од два (2) мјесеца од дана достављања коначне одлуке 

Арбитражне комисије, предложи нове доказне материјале и достави нове чињенице за 

које није знала и није могла знати у тренутну доношења коначне одлуке, а који би 

могли битно утицати на доношење одлуке у предметном арбитражном спору. 

(3) Рок од два мјесеца започиње оног дана када је одлука примљена у цјелости, 

заједно са образложењем. 

(4) О приједлогу за обнову постука одлучује Арбитражна комисија. 
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Рокови за завршетак арбитражног спора 

Члан  36. 
 

(1) У случају прихватања Захтјева, Арбитражна комисија мора поступак завршити у 

року од 30 (тридесет) дана. 

(2) Рокови утврђени овим правилником могу се у сложенијем предмету продужити на 

захтјев учесника у арбитражном спору о чему одлучује предсједник Арбитражне 

комисије.  

(3)Предсједник Арбитражне комисије води рачуна да се поступак не одуговлачи. 
 

Административни послови  

Члан  37. 

 

(1) Административне и техничке послове за потребе Арбитражне комисије обавља 

Канцеларија Савеза. 

(2) Административни радник задужен за послове из става 1. овог члана, брине о 

комуникацији између чланова Арбитражне комисије и поштовање рокова прописаних 

овим правилником.  
 

Одговорност 

Члан  38. 

 

Осим у случајевима озбиљног недлоличног понашања, чланови Арбитражне комисије  

и њене администрације неће се сматрати одговорни за своје поступке и пропусте у 

вези са поступцима. 
 

Евиденција 

Члан  39. 

 

(1) Канцеларија Савеза води евиденцију о изреченим коначним одлукама у поступку 

арбитражног спора са свим елементима назначеним у одлуци.  

(2) Канцеларија Савеаз коначну одлуку Арбитражне комисије доставља службено 

поштом странкама у поступку, и она постаје извршна у прописаном року.  

 

Рјешавање случајева који нису предвиђени правилником 

Члан  40. 

 

За све случајеве који нису предвиђени овим правилником, рјешаваће Управни одбор 

Савеза.  
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Одлука о утврђивању трошковима спортске арбитраже 

Члан  41. 

 

(1) Управни одбор Савеза одлуком о утврђивању трошкова спортске арбитраже којом се 

прописују износи трошкова за одбојкашког субјекта и појединца. 

(2) Трошкови арбитраже падају на терет странке у поступку, односно одбојкашког 

субјекта који изгуби арбитражни спор.  

(3) Уколико дође до мирења у арбитражном спору, арбитража је бесплатна, а у случају 

поравнања трошкови арбитраже се равномјерно дијеле на учеснике у спору.  

(4) Уколико Управни одбор Савеза донесе одлуку о промјени висине износа трошкова 

спортске арбитраже, иста се примјењују од дана доношења, без посебне измјене овог 

правилника. 

 

Започети арбитражни спорови прије ступања на снагу правилника 

Члан  42. 

 

Арбиражни спорови који су почели прије ступања на снагу овог правилника, а за њих 

још није изречена коначна одлука, примјењиваће се одредбе овог правилника.  

 

Супсидијарна примјена  

Члан  43. 

 

За питања која нису уређена овим правилником, а појаве се у арбитражном поступку, 

Арбитражна комисија ће супсидијарно користити одговарајуће законске поступне 

прописе и правне обичаје спортског права. 

 

Измјене и допуне правилника и његово тумачење  

Члан 44. 

 

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

доношење. 

(2) У правном јединству са другим општим актима Савеза, овај правилник аутентично 

тумачи Управни одбор Савеза.  

 

Престанак важења  

Члан 45. 

 

Стуапањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о арбитражи ОС РС 

број: 01-184/17 од  22.05.2017. године 
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Ступање на снагу  

Члан 46. 

      

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и има да се објави на интернет 

страници Савеза. 

 

Потпис правилника 

Члан 47. 

 

Правилник потписује именом, презименом и власторучним потписом предсједник 

Управног одбора. 

 

Број: 01-312/22                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум, 28.11.2022. године                                                          Милутин Поповић           
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