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Организациони одбор Првих спортских сусрета клиничких центара и болница 
РЕП УБЛИ КЕ СРПСКЕ, д о н о с и :

ПРАВИЛНИК
о организовању и одржавању Првих спосртских сусрета клиничких 

центара и болница РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Спортски сусрети радника клиничких центара и болница РС организују се сваке године 
на територији Републике Српске и прилика су за упознавање, зближавање, дружење и 

одржавање стручних састанака медицинских радника.

Овим Правилником регулишу се услови учешћа и обавезе учесника сусрета, 
руковођења такмичењем, жалбе, дисциплинске мјере те пропозиције спортских сусрета

и организација сусрета.

На спортским сусретима клиничких центара и болница РС могу учествовати и 
здравствене установе које позове организатор или Организациони одбор сусрета.

IОПШТА ПРАВИЛА

Члан 1.

Члан 2.

Члан 3.
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II УСЛОВИ УЧЕШЋА И  ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА

Члан 4.

Право учешћа на спортским сусретима имају сви клинички центри и болнице РС, са по 
једном екипом у женској и мушкој конкуренцији.

Члан 5.

Екипе које желе да учествују, дужне су да пријаве своје кандидате у организациони
одбор, као и представнике екипа.

Члан 6.

Све екипе које желе да учествују на сусретима, дужне су да пријаве своје учешће 
Организационом одбору најмање 45 дана прије одржавања сусрета, достављајући при 

томе списак дисциплина у којима ће се такмичити.

Члан 7.

Спискове са именима учесника и потвду о уплати котизације на достављени жиро 
рачун, екипе су дужне доставити организатору сусрета најкасније 30 дана прије почетка

такмичења.

Члан 8.

Такмичења се одржавају у мушкој и женској конкуренцији.

Члан 9.

Спортски сусрети се могу одржати ако је учешће на њима пријавило најмање (4 )
четири екипе.

Члан 10.

Такмичење у појединој спортској дисциплини се може одржати само ако се пријаве
( 2 ) двије екипе.

Члан 11.

За екипу учесника сусрета могу наступати само радници који су удружили свој рад у 
Јавној здравственој установи из које долазе, а легитимисање - провјера припадности 

врши се путем спортске легитимације, здравствене књижице и личног документа.
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Члан 12.

Такмичар може наступати у више спортских дисциплина, уколико му усвојена сатница
такмичења то дозвољава.

Сваки такмичар је обавезан имати спортску легитимацију. 
Легитимација садржи следеће податке:

- Назив јавне здравствене установе из које долази,
- Име и презиме такмичара,

- Број здравствене легитимације која је овјерена најмање мјесец дана прије

Спортске легитимације обезбјеђује Организатор сусрета и исти благовремено, а 
најкасније 25 дана прије почетка сусрета доставља свим екипама према броју

пријављених спортиста.
Екипе су дужне легитимације овјерити печатом Установе и потписом Директора

установе из које долазе.

Сваки такмичар или вођа екипе, дужан је код себе имати уредно овјерену спортску 
легитимацију, здравствену књижицу и личну карту, коју предаје на увид за

записничарским столом.
Спортиста који нема уредну спортску легитимацију нема право учешћа за своју екипу.

За давање нетачних података или фалсификовање докумената, код такмичара код кога 
се то утврди, обавезно се дисквалификује из даљних такмичења у дотичној

дисциплини.

Све екипе учеснице сусрета, дужне су да имају једнообразну опрему за дисциплину у
којој учествују са исписаним бројевима.

Члан 13.

такмичења,
- Број личне карте,

Констатација о обављеном љекарском прегледу.

Члан 14.

Члан 15.

Члан 16.

Члан 17.
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Члан 18.

Све екипе су дужне имати вођу пута и капитена за сваку од спортских дисциплина.

Члан 19.

Вође пута и појединих спортских екипа, одговорни су за спортско понашање своје 
екипе, а сваки учесник сусрета за своје лично понашање.

Због недоличног понашања појединца или екипе, може доћи до дисквалификовања из 
даљњег такмичења у спортској дисциплини у којој је настао прекршај.

III РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 20.

Такмичењем руководи главни руководилац такмичења и Такмичарска комисија.
У циљу потпуног увида и непосредног праћења цјелокупног такмичења, такмичарска 

комисија одређује посебног руководиоца такмичења за сваку дисциплину.

Члан 21.

Задатак Такмичарске комисије је да обезбједи да се такмичење одвија према одредбама 
овог Правилника, као и утврђених пропозиција у цјелини за сваку спортску дисциплину

посебно.

IV  ЖАЛБЕ И  ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

Члан 22.

Екипа која сматра да је приликом сусрета оштећена, те да су повријеђена правила и 
пропозиције спортских сусрета, има право жалбе.

Члан 23.

Екипа која намјерава уложити жалбу, дужна је испунити записник одмах по завршетку 
меча, а подноси се писмено од стране вође или капитена екипе и предаје се 

руководиоцу такмичења спортске дисциплине на коју се односи и то најкасније у року
од једног сата по завршетку такмичења.
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Све жалбе и пријаве за дисциплинске преступе ријешава Комисија за жалбе.

Комисија за жалбе дужна је да одмах узме у разматрање све жалбе и пријаве, те по 
истим донесе своје рјешење најдаље до краја дана.

Одлука Комисије за жалбе је коначна.

Жалба која није достављена у року из члана 23. овог Правилника, неће се узети у
разматрање.

По жалбама због нерегуларности појединих сусрета Комисија за жалбе може предузети
дисциплинске м јере:

- дисквалификација спортске екипе у појединој дисциплини,
- дисквалификација појединих такмичара,
- дисквалификација цијеле репрезентације,

- одржавање новог сусрета,
- јавна опомена.

И БОЛНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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Члан 24.

Члан 25.

Члан 26.

Члан 27.
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V ПРОПОЗИЦИЈЕ СПОРТСКИХ СУСРЕТА

а/ ОПШ ТЕ П РО П О ЗИ Ц И ЈЕ

Члан 28.

Спортски сусрети одржавају се у мушкој , женској и мјешовитој кокуренцији :

а/ Ж ЕНЕ

- баскет,
- рукомет,
- одбојка,

- стони тенис,
- пикадо,

- куглање,
- мали фудбал

б/ М УШ КАРЦИ

- мали фудбал,
- баскет,
- одбојка,
- рукомет

- стони тенис,
- шах,

- куглање,
- потезање конопца,

- пикадо,
- тенис

Члан 29.

Систем и начин такмичења за поједине спортске дисциплине утврђује се посебним
пропозицијама за сваку дисциплину.
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Члан 30.

Жријебање за такмичење као и сатница одржавања сусрета, обавља се по пријему свих 
пријава дан прије такмичења. Жријебању су дужни присуствовати представници свих

екипа.

Послије завршеног жријебања не дозвољава се промјена сатнице такмичења.

За сваки сусрет води се записник који потписуј е судија, капитен екипе и делегат -
записничар сусрета.

Сви спортски сусрети одржавају се према утврђеној сатници и распореду такмичења. 
Екипе које се у одређено вријеме не појаве на терену, без обзира на разлоге, чекају се 

најдуже 15 / петнаест / минута, резултат се региструје у корист противничке екипе.

Поред додј ељивања пехара и диплома из предходног члана, Организациони одбор може
цијенити и друге квалитете и доприносе: 

а/ прогласити спортисту и спортисткињу Спортских сусрета, 
б/ додијелити захвалнице за учешће на сусретима, 

ц/ додијелити пехар за фер -плау, 
д/ додијелити појединцима за допринос у развоју спорта у здравственим 

организацијама и организацији спортских сусрета захвалнице.

Члан 31.

Члан 32.

Члан 33.

За пласман екипа на сусретима додјељују се пехари и дипломе и то : 
а/ првопласирана екипа у свакој спортској дисциплини -  пехар и диплома,

б/ другопласираној екипи у свакој спортској дисциплини -  пехар и диплома, 
ц/ трећепласираној екипи у свакој спортској дисциплини -  пехар и диплома.

Члан 34.
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б/ П О СЕБН Е П РО П О ЗИ Ц И ЈЕ

1. МАЛИ ФУДБАЛ

Члан 35.

Екипу сачињава најмање 8 пријављених играча који се уводе у записник, а игру 
започиње 6 играча ( 5 у пољу и голман).

Утакмица се игра два пута по 15 минута са одмором у полувремену од 5 минута .
Сусрет се одржава по Правилима Фудбалског савеза РС.

Током сусрета дозвољавају се измјене ирача, с тим што се измјене врше из реда 
пријављењих играча и то када је лопта изван игре и у току полувремена. У игри мора 

увијек бити најмање 3 играча. У противном резултат се региструје у корист
противничке екипе са 3:0.

Слободан ударац се изводи са мјеста прекршаја. За вријеме извођења слободног ударца, 
противнички играчи морају бити удаљени најмање 3 метра од мјеста извођења ударца. 

У току полувремена екипа може направити 5 прекршаја, с тим да се сваки следећи 
прекршај изводи као казнени ударац са 10 метара ( без живог зида).

Лопта која изађе ван игралишта, убацује се ногом и то да мирује, а са мјеста гдје је 
изашла ( иза линије ). Гол постигнут директно из аута се не признаје.

У току сусрета судија може казнити играча за оштар старт, груб прекршај или 
недисциплину искључењем на 2 минуте. Ако је тај прекршај тежи или поновљен од 
истог играча, тај играч може бити искључен на 5 минута, а за поновљени преступ до

краја сусрета без права замјене.

За нереде које изазове вођа екипе приликом такмичења, екипа се кажњава опоменом, а 
вођа одстрањује са такмичења, а у поновљеном случају недисциплине, екипа се

удаљава са такмичења.

Члан 36.

Корнером се сматра и ако је лоптом задњи играо голман у свом простору.

Члан 37.

Члан 38.

Члан 39.

Члан 40.
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Члан 41.

У случају неријешеног резултата изводе се седмерци. Свака екипа изводи по три 
седмерца и то наизмјенично по један. Сваки седмерац изводи други играч са листе

пријављених.
Ако и тада буде неријешен резултат, наставља се извођење по једног седмерца и то од 

стране играча који до тад нису изводили седмерце, све док се не добије побједник.
У финалном сусрету, послије неријешеног резултата играју се продужетци два пута по 

пет ( 5 ) минута. Ако је поново неријешен резултат приступа се извођењу седмераца као
у предходном ставу.

Члан 42.

Такмичење се изводи по куп - систему. За сва остала правила примјењују се правила
Фудбалског савеза РС.

2. РУКОМЕТ

Члан 43.

Екипу сачињава најмање 10 пријављених играча који се уводе у записник, а игру 
започиње 7 такмичара ( 6 у пољу и голман). Сусрет се одржава по Правилима

Рукометног савеза РС.
Током читаве утакмице дозвољава се измјена свих пријављењих играча.

Члан 44.

У току сусрета судија може играча казнити за оштар и груб прекршај или 
недисциплину искључењем на 2 минута, а ако је прекршај тежи или поновљен од истог 
играча, може бити искључен на (5) пет минута или потпуно одстрањен до краја сусрета.

Члан 45.

За нереде које изазове вођа екипе приликом такмичења, екипа се кажњава опоменом, а 
вођа одстрањује са такмичења, а у поновљеном случају недисциплине екипа се удаљава

са такмичења.

Члан 46.

У случају неријешеног резултата играју се продужетци два пута по пет ( 5 ) минута. 
Ако је поново неријешен резултат приступа се извођењу седмераца. Свака екипа изводи 

по три седмерца наизмјенично по један. Сваки седмерац изводи други играч са листе 
пријављених. Ако и тада буде неријешен резултат, наставља се са извођењем по једног

седмерца све док се не добије побједник.
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Члан 47.

Такмичење се одвија по куп систему РС.

3. ОДБОЈКА

Члан 48.

Екипу сачињавају најмање 8 такмичара који се уводе у записник, а игру започиње 6 
играча. Током измјене дозвољава се измјена свих пријављених играча, с тим што се

измјена врши у прекиду игре.

Такмичење се одржава по куп систему у два добијена сета, а по Правилима
одбојкашког савеза РС.

Екипу чине 3 пријављена такмичара који се уводе у записник, а сусрет почињу по 2

Такмичење се одржава по куп систему у два добијена сета, а по Правилима
Стонотениског Савеза РС.

Члан 52.

Организатор сусрета је дужан да обезбиједи потребне реквизите за такмичење, а 
такмичари могу користити своје рекете.

Члан 49.

4. СТОНИ ТЕНИС

Члан 50.

такмичара.

Члан 51.
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5. ШАХ

Члан 53.

Екипу чине 4 такмичара и 2 резерве. Игра се на четири плоче. Састав екипе судијама 
доставља капитен, а редослијед основног става се може поштовати током цијелог

такмичења.

Члан 54.

Такмичење се одвија по Швајцарском систему. Побједник је екипа која скупи највише 
поена. У случају деобе мјеста са истим бројем поена, поредак се одређује на основу 

меч-бодова, бољег „ бухолца“, те исхода евентуалних међусобних сусрета, резултата по
плочама и боје фигура.

Члан 55.

Такмичење се одвија по Правилима Шаховског савеза РС. Све екипе су дужне 
обезбиједити по двије шаховске гарнитуре и два исправна шаховска сата.

6. КУГЛАЊЕ

Члан 56.

Екипу чине 3 такмичара. Такмичари имају право на по пет ( 5) пробних бацања. Сваки
такмичар баца по 30 кугли на пуне.

Члан 57.

Побједник је екипа која збирно има највише оборених чуњева.
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7. ПОТЕЗАЊЕ КОНОПЦА

Члан 58.

Екипу сачињава 10 такмичара који се уводе у записник, а потезање започиње 8
такмичара.

Такмичење се одржава по куп систему у двије добијене побједе. Побједник је она 
екипа која противничку екипу помјери 1 метар од почетног положаја, а према ознаци на

конопцу.

Баскет се игра на половини кошаркашког терена, димензија одређених према ФИБА 
правилима, што се односи и на висину обруча, удаљеност линије слободних бацања и

линије три поена.

Свака екипа пријављује 5 играча ( три играча на терену). Утакмица се може завршити 
ако екипа има два играча на терену. Ако остане само један играч утакмица се прекида и 

побједник је екипа која има два или три играча без обзира на резултат.

Број измјена ( играча са листе) током утакмице је неограничен и дозвољене су кад је
игра заустављена.

Шутирањем са линије слободних бацања се одређује посјед лопте на почетку 
утакмице, сваки члан екипе шутира једном, нпр. ако члан екипе А погоди са линије 

слободних бацања, а члан екипе Б не погоди, лопта припада екипи А., ако сви чланови 
обје екипе постигну погодак, посјед лопте на почетку утакмице се одређује бацањем

новчића.

Члан 59.

8. БАСКЕТ

Члан 60.

Члан 61.

Члан 62.

Члан 63.
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Члан 64.

Лопта мијења посјед након постигнутог коша, као и након изведеног слободног бацања 
без обзира да ли је успјешно или не. Убацује се са бочне стране терена и прво додавање

мора бити изван линије 3 поена.
Прекршај овог правила проузрокуј е губитак посједа лопте и поништавање евентуално

постигнутог поена.

Члан 65.

Постигнути погодак се броји 1 поен, осим погодака иза линија 3 поена ( оба стопала 
играча који шутира морају бити иза линије) који се броји 2 поена.

Члан 66.

У случају заглављивања лопте између обруча и табле посјед лопте задржава екипа која 
је била у нападу. У случају држане лопте, лопта се додјељује екипи која је била у

одбрани.
У случају обостране личне грешке лопта остаје у посједу екипе која је у нападу.

Члан 67.

Свака лична грешка на играчу у акцији шутирања, кажњава се извођењем 1 слободног 
бацања и признавањем поготка ако је покушај успјешан. Након 6-те личне грешке 

екипе, свака следећа лична грешка се кажњава извођењем једног слободног бацања, без 
обзира да ли је играч био у акцији шутирања или не. Ако је играч у акцији шутирања за 
постизање 2 поена, у случају успјешног поготка, поени се признају и додјељује се једно 

слободно бацање, а у случају неуспјешног покушаја , додјељују се два слободна
бацања.

Члан 68.

Играч који је направио 4 личне грешке искључује се из игре.

Члан 69.

Свако флагрантно и намјерно чињење личних грешака, као и неспортско понашање ће 
бити кажњено техничком грешком, која ће бити санкционисана као и било која лична 
грешка у члану 67. Двије техничке грешке истог играча подразумијевају аутоматску

дисквалификацију са такмичења.

Члан 70.

Сваки играч који крвари мора напустити игру док се крварење не заустави и 
озлијеђено мјесто на адекватан начин не заштити.
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Члан 71.

Свака екипа има право на један тиме -оут у трајању од 40 секунди.

Члан 72.

Побједник је екипа која постигне 16 поена и најмање 2 поена више од противничке
екипе ( за мушкарце ).

Побједник је екипа која постигне 11 поена и има најмање 2 поена више од противничке
екипе ( за жене ).

Такмичење је екипно и појединачно. Екипа пријављује по 3 такмичара. Право наступа 
на следећем нивоу такмичења остваруј е екипа са збирно највећим бројем бодова.

Такмичари имају пробну серију од три хица прије почетка гађања за резултат.
За резултат се гађа 3 серије по 3 хица. Максимално вријеме наступа такмичара 

приликом гађања за резултат износи 10 минута.
1) Простор потребан за нормално одвијање игре је замишљени или технички одвојен 
простор димензија које обезбјеђују нормално одвијање игре. Овај простор треба да 
обезбједи место за играче, маркера, објављивача или скорера, и судију тако да не

ометају бацање играча.
(2) Линија бацања удаљена је 2,37 м од линије која означава положај мете. Висина 
центра мете од нивоа тла износи 1,73 м. Дијагонала измеду центра мете и линије 

бацања износи 2,93 м. Линија бацања треба да је издигнута од нивоа пода за 38 мм и 
дужине 610 мм. Изузетно, ако не постоје техничке могућности да се постави издигнута 
линија бацања, она може бити постављена и у нивоу висине пода, али мора бити јасно

(3) У случају кад постоје проблеми у мјерењу удаљености линије бацања, користи се 
одређивање удаљености мјерењем дијагонале. Евентуалне корекције удаљености мете 

морају се обавити пре почетка сусрета. Жалбе уложене после тога се не уважавају.

Члан 73.

Утакмицу суди један судија.

За тумачење правила овлаштена је Такмичарска комисија.

9. ПИКАДО

Члан 74.

Члан 75.

обележена.
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(4) Током игре такмичари не смију прелазити стартну линију. Дозвољено је нагнути се 
тј елом преко линије бацања. Дозвољено је стај ати лијево или десно иза замишљеног 

продужетка линије бацања. Стрелица бачена супротно овом правилу, неће се бројати, а
судија меча ће објавити „преступ“.

(5) На видљивом мјесту поред мете мора бити постављена табла за бележење скора. 
Табла мора бити на таквој удаљености од мете да обезбеђује безбедност маркера од 
евентуалног одбијања стрелица, као и да маркер коме је дозвољено да стоји испред

играча који баца, при томе не омета играча у бацању.
(6) Ако према пропозицијама такмичења играчи сами бележе скор, табла може бити 

постављена и непосредно уз мету. У том случају, играч не смије започети са бацањем
пре него што се играч који је завршио са бацањем не уклони из простора за игру.

Асистирање на линији гађања за вријеме такмичења није дозвољено. Уколико се 
такмичар за вријеме такмичења не придржава прописаних правила такмичења, добија 

опомену , друга опомена значи дисквалификацију са такмичења.

Такмичару за вријеме гађања мора да се обезбиједи максимална концентрација на 
линији гађања. Није дозвољено ометање такмичара приликом гађања. Судија је дужан 

да омогући такмичару максималну концентрацију удаљавањем свих оних који
деконцентришу такмичара.

Уколико двије такмичарске екипе имају исти број бодова, побједник је екипа која има
више погодака.

Члан 76.

Члан 77.

Организатор такмичења је дужан да обезбиједи :

пикадо таблу и стрелице, 
судију на линији гађања,

- комисију за такмичење,
истицање резултата на вријеме.

Члан 78.

Члан 79.
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10. Тенис

Члан 80.

Екипу чине два играча. Игра се један сет до 9 гемова на два разлике. Уколико је 
резултат 8:8 игра се тај брејк до 10 поена. Ако је после синглова резултат 1:1 игра се

дубл по истим правилима.

Члан 81.

За учешће у појединим дисциплинама екипе добијају бодове.
За свако учешће у појединој дисциплини екипа добија 5 бодова. 

Трећепласирана екипа је она која је у полуфиналу играла са побједником у
одговарајућој дисциплини.

Члан 82.

За пласман у такмичењу екипе освајају бодове, и то :

- за освојено прво м јесто............................................. 30 бодова

- за освојено друго м јесто............................................ 20 бодова

- за освојено треће мјесто .......................................... 10 бодова .

Члан 83.

За укупног побједника сусрета, проглашава се екипа која је збирно освојила највећи
број бодова.

У случају да двије или више екипа у укупном збиру имају једнак број бодова, за 
побједника се проглашава екипа која је у малом фудбалу имала бољи пласман.
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VI ОРГАНИЗАЦИЈА СУСРЕТА

Члан 84.

Одлуку о мјесту и времену одржавања спортских сурета одређује Организатор.

Одлука о организовању следећих спортских сусрета, доноси се на сједници 
Организационог одбора по завршетку истих, а одређују га већином гласова 

представници свих екипа које су учествовале. О промјени мјеста организовања 
сљедећих спортских сусрета, Организациони одбор може донијети одлуку и прије 
почетка текућих сусрета уколико организатор није обезбједио усаглашене тражене

услове за одвијање спортских сусрета.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Члан 86.

Организациони одбор спортских сусрета конституише домаћин сусрета.

За предсједника Организационог одбора именује се Директор Јавне здравствене
установе која је организатор.

У Организациони одбор сусрета се именују :

Члан 85.

Члан 87.

1. Један представник екипа учесница спортских сусрета,

2. Секретар Организационог одбора -  из реда домаћина,

3. Главни руководилац такмичења -  из реда домаћина,

4. Пет чланова из реда организатора сусрета.
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РАДНА ТИЈЕЛА ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА

а/ Такм ичарска комисија

Члан 88.

Такмичарска комисија именује Организациони одбор, а чини је предсједник и 
руководиоци такмичења у свим дисциплинама.

Члан 89.

Обавезе и дужности Такмичарске комисије су:

- проводи одредбе из члана 20. и 21. овог Правилника,

- ријешава сва спорна питања везана за такмичење,

- по завршетку сусрета подноси извјештај о самом такмичењу.

б/ Комисија за административно техничке послове и информисање

Комисија за административно- техничке послове обавља све административне и 
техничке послове за Организациони одбор, те у том правцу припрема све материјале за 

њихове сједнице, брине за извршење закључака ових органа.

Верификациона комисија припрема попуњене спортске легитимације заједно са 
спортским картонима, здравственим легитимацијама и личним картама за сваког 

такмичара, исте прегледа и утврђује идентитет и овјерава их прије почетка такмичења.

Члан 90.

Члан 91.

Комисију из предходног члана, чине 3 члана.

Верификациона комисија

Члан 92.
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Члан 93.

Верификациона комисија се састоји од предсједника, замјеника предсједника и 3 члана. 
Предсједник је из реда домаћина а остали чланови из других екипа учесница спортских

сусрета.

ц/ К омисија за жалбе

Члан 94.

Комисија за жалбе ријешава жалбе и изриче одговарајуће мјере, на начин и по поступку
регулисаном овим Правилником.

Члан 95.

Комисија за жалбе се састоји од предсједника, замјеника предсједника и 3 члана. 
Предсједник комисије је из реда домаћина.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 96.

Овим Правилником регулисана је  цјелокупна проблематика организовања спортских 
сусрета здравствених радника Републике Српске.

Члан 97.

За евентуална питања која нису регулисана овим Правилником, непосредно се 
примјењују правила која важе за поједнине спортске дисциплине.

'•V

Члан 98.

Правилник ступа на снагу даном доношења.
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