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На основу Члана 38. Статута Савеза хокеја на трави Србије, Управни одбор 
СХНТС, на седници одржаној 9. новембра 2011. године, донео је  
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ХОКЕЈАШКИМ  ТАКМИЧЕЊИМА 

 
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 
 

Члан 1. 
 
Правилник о хокејашким такмичењима (у даљем тексту: Правилник) утврђују се 
основне одредбе о систему сталних такмичења и општи услови осталих 
такмичења у хокејашком спорту.  
 
Под сталним такмичењем у смислу овог Правилника сматрају се сва такмичења 
у мушкој и женској конкуренцији и то првенства Србије за све узрасте у 
категорије и Куп Србије, а организују се сваке године. 
 

Члан 2. 
 
Све хокејашке утакмице играју се у складу са Међународним правилима игре и 
тумачењима које доносе Комисија за тумачење Правила игре УО СХНТС. 
 
За такмичења млађих узрасних категорија, пригодних турнира и сличних 
такмичења, Пропозицијама се може утврдити скраћено време играња утакмица.  
 

Члан 3. 
 
Управни одбор СХНТС утврђује и обезбеђује све услове за огранизацију свих 
сталних такмичења, а њихово спровођење поверава одговарајућим заједницама 
клубова и телима СХНТС.  
 
 
II. УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 4. 
 
Учесници такмичења  су клубови који морају бити уредно регистровани код 
надлежних републичких органа и надлежних органа хокејашке организације. 
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Члан 5. 
 
Уколико један клуб у одређеној такмичарској години не учествује у степену 
такмичења за који се квалификовао, или током такмичења одустане, или је 
искључен, следеће такмичарске године аутоматски прелази у нижи степен 
такмичења.  
 

Члан 6. 
 
Уколико дође до фузије два клуба пре завршетка прелазних рокова утврђених 
Правилником СХНТС о регистрацији клубова и играча, нов клуб заузима место 
у вишем степену такмичења у ком је учествовао један од фузионисаних клубова 
и играчи оба клуба имају право наступа за нов клуб.  
 
Уколико је та фузија обављена по завршетку прелазних рокова утврђених 
Правилником СХНТС о регистрацији клубова и играча нов клуб заузима место 
у вишем степну такмичења у ком је учествовао један од фузионисаних клубова 
и право наступа за нов клуб  имају само играчи клуба из вишег степена 
такмичења, док играчи другог клуба то право стичу у наредном прелазном року.  
 

Члан 7. 
 
Према старосном узрасту играчи и играчице разврставају се у следеће 
категорије: 

- do 14 година старости: пионирии пионирке,  
- do 16 година старости: кадети и кадеткиње, 
- до 19 година старости: јуниори и јуниорке, 
- преко 19 годину старости: сениори и сениорке.  

У првенственим такмичењима млађих узрасних категорија право наступа имају 
сви играчи рођени у односној календарској години, без обзира на тачан дан и 
месец рођења.  
 
 
III. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 8. 
 
Систем такмичења на територији Србије обухвата: 
 

- првенствена такмичења сениора и сениорки  
- Куп Србије  
- Првенствена такмичења млађих узрасних категорија.  

 
Члан 9. 

 
Првенствена такмичења сениора и сениорки обухватају:  
 

- савезни степен првенствених такмичења, којег утврђује и огранизује 
СХНТС, 
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- нижи степени првенствених такмичења, које утврђују и организују за 

своје територије регионални савези 
 

Члан 10. 
 
Куп Србије обухвата: 
 
- Квалификациони и Завршни део Купа Србије, који утврђује и организује 

СХНТС.  
 

Члан 11. 
 
Првенстена такмичења млађих узрасних категорија обухватају: клупско 
првенство Србије за пионире и пионирке, кадете и кадеткиње, јуниоре и 
јуниорке и играју се турнирски у току једног викенда, а њих утврђује и 
организује СХНТС. 
 
Учесници првенствених такмичења млађих узрасних категорија су најбоље 
екипе са територије регионалних такмичења,  с тим што је број учесника 
пропорцијалан укупном броју учесника регионалног такмичења, али у начелу 
оптималан број је највише 6 екипа.  
 

Члан 12. 
 
Савезни степен такмичења обухвата: 
 

- Прва лига за мушкарце и жене (скраћеница ПХЛ), 
- Другу лигу за мушкарце и жене (скараћеница: Друга ХЛ), 
- Завршни део Купа Србије, 
- Првенствена такмичења младих узрасних категорија.  

 
 

Члан 13. 
 
Савезни степен такмичења верификује Скупштина по предлогу Управног 
одбора СХНТС а у складу са Статутом СХНТС и Правилником о хокејашким 
такмичењима СХНТС, а спроводи се по систему јесен-пролеће (у начелу од 
септембра једне до јуна следеће године).  
 

Члан 14. 
 
У завршном делу Купа Србије екипе учествују на основу пласмана у  савезној 
ХЛ у претходној такмичарској години и на основу резултата у Куп такмичењу 
на територији своје регије и то:  
 

- Две првопласиране екипе по пласману у савезној ХЛ претходне године,  
- Две првопласиране екипе са регионалних Куп такмичења.  
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Члан 15. 
 
Детаљи непосредног спровођења свих такмичења наведених у Члану 8. овог 
Правилника, за свако такмичење посебно, утврђују се Пропозиције које доноси 
орган који то такмичење утврђује и организује.  
 

Члан 16. 
 
Промене у систему такмичења, односно промене у броју учесника и начину 
спровођења свих такмичења наведених у Члану 8., овог Правилника, морају се 
донети најмање 6 месеци пре почетка такмичарске године, после које почиње 
њихова примена, а те промене утврђује скупштина СХНТС за сваки степен 
такмичења, односно надлежни органи СХНТС (за остала такмичења).  
 
Предлози за промену система савезног степена такмичења морају се доставити 
УО СХНТС најкасније до краја маrтa једне такмичарске године, а УО СХНТС 
их формулише и организује јавну расправу која траје најкасније до краја aприлa 
исте године, с тим што Управни одбор СХНТС до краја маја мора по свим 
предлозима да донесе одговарајуће одлуке које ће почети да се примењују по 
завршетку такмичарске године која траје.  
 

Члан 17. 
 
Две екипе истог клуба и истог пола не могу учествовати у истом степену 
такмичења, односно друга екипа једног клуба може учествовати у степену 
такмичења које најмање за један степен нижи од оног у ком учествује прва 
екипа тог клуба.  
 
Одредба става 1. овог Члана, аутоматски се преносе на све екипе једног клуба, 
односно евентуална трећа екипа не може учествовати у истом степену 
такмичења са другом и то се даље преноси на све екипе које тај клуб има.  
 
Из одредаба ставова 1 и 2, овог Члана изузима се најнижи степен такмичења на 
тој територији и у њему може учествовати више екипа једног клуба.  
 
IV. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 18. 
 
За такмичења наведена у Члану 8. овог Правилника, утврђује се Календар 
такмичења.  
 
За савезни степен такмичења Календар утврђује УО СХНТС, а на предлог 
Стручног савета и Комисије за такмичење УО СХНТС. 
 
УО СХНТС може утврђивање Календара за сва такмичења чије је спровођење 
поверено регионалним савезима, или хокејашким центрима у тим регионима, 
пренети на те савезе.  
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Члан 19. 
 
Календар такмичења утврђује се посебно за сваку такмичарску годину, 
најкасније до краја текуће сезоне за наредну сезону.  
 

Члан 20. 
 
У Календар такмичења уносе се и сва међународна такмичења репрезентација и 
клубова, пригодни турнири и друге манифестације. За све акције репрезентације 
предвиђају се и термини потребни за припреме државних селекција.  
 

Члан 21. 
 
Промене у Календару такмичења могуће су само у изузетним случајевима и 
морају се донети најкасније месец дана пре догађаја због којег се промена врши.  
 
Поједине утакмице, предвиђене Календаром такмичења, на захтев клуба коме 
играч припада, морају се одложити у следећим случајевима: 
 

- уколико клуб даје једног или више играча за државне или републичке 
репрезентације свих узрасних категорија,  

- уколико клуб учествује у званичном такмичењу неког од купова ЕХФ.  
 
 
V. ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 22. 
 
За такмичења наведена у члану 8 овог Правилника, утврђују се пропозиције 
такмичења.  
 
За свезни степен такмичења Пропозиције утврђује УО СХНТС, на предлог 
одговарајућих заједница клубова.  
 
УО СХНТС може утврђивање Пропозиција за сва такмичења чије је спровођење 
поверено Регионалним савезима, или хокејашким  центрима у тим регионима, 
пренети на те савезе.  
 

Члан 23. 
 
Пропозицијама се утврђују сви услови такмичења и друга питања значајна за 
његово спровођење и то: 
 

- спровођење такмичења,  
- утврђивање пласмана у такмичењу, 
- органи за спровођење такмичења,  
- дворане и терени за такмичење, 
- играчи у такмичењу, 
- обавезе организатора такмичења, 
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- трошкови такмичења, 
- судије у такмичењу, 
- делегати и контролори у такмичењу, 
- жалбе и дисциплински прекршаји у такмичењу.  

 
VI. СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 24. 
 
Систем спровођења такмичења утврђује скупштина СХНТС (за савезни степен 
такмичења) односно одговарајући органи Регионалних савеза (за остала 
такмичења).  
 
Савезни степен такмичења може се спроводити:  

- по једностуком, двоструком или вишеструком бод систему, 
- по једноструком, двоструком или вишеструком куп систему,  
- по комбинацији бод и куп система.  

 
Члан 25. 

 
Лигашка такмичења играју се по бод систему, а зависно од броја учесника 
утврђује се дали ће се играти по двоструком или вишеструком бод систему, али 
у сваком случају сваки учесник мора бити исти број пута домаћин и гост.  
 
Уколико се лигашко такмичење завршава »play-off-om« за коначан пласман, или 
квалификацијама за попуну лиге, бод систем се може комбиновати са 
једноструким или вишеструким куп системом.  
 
Првенствена такмичења млађих узрасних категорија разне квалификације и 
слично могу се играти турнирски по једноструком бод систему, а могу се играти 
и по комбијацији бод и куп система.  
 

Члан 26. 
 
Такмичења за куп играју се по једноструком или двоструком куп систему, а 
поједини делови завршног дела Купа Србије могу се играти и турнирски по бод 
систему.  
 
По једноструком или двоструком куп систему могу се играти разне 
квалификације, пригодни турнири и слично.  
 
 
 
VII. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА У ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 27. 
 
Пласман у такмичењу утврђује се зависно од система спровођења такмичења, о 
чему одлуку доноси орган који утврђује Пропозиције такмичења.  
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Члан 28. 

 
Уколико се такмичење спроводи по бод систему, пласман се утврђује на основу 
већег броја освојених бодова, с тим што се за победу добијају два бода, за 
нерешен резултат један бод и за пораз нула бодова.  
 
У случају да два или више учесника освоји исти број бодова, код утврђивања 
пласмана одлучују међусобни резултати заинтересованих екипа.  
 
Детаљи утврђивања пласмана, уколико се такмичење спроводи по бод систему, 
утврђује се Пропозицијама такмичења.  
 

Члан 29. 
 
Уколико се такмичење спроводи по куп систему, пласман се утврђује на основу 
оставареног броја предвиђених победа, с тим што се свака утакмица игра до 
остварене победе ( у случају нарешеног резултата до победе се долази или после 
играња продужетака или после извођења серије седмераца). 
 
Уколико се такмичење спроводи по двостурком куп ситему, пласман се може 
утврдити и на основу већег броја освојених бодова, а ако је тај број бодова исти 
одлучиће гол разлика , a ako je и гол разлика иста до победе се долази после 
извођења серије седмераца после друге утакмице.  
 
Детаљи утврђивања пласмана, уколико се такмичење спроводи по куп систему, 
утврђују се Пропозицијама такмичења.  
 
 
VIII. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 30. 
 
Органе за спровођење такмичења одређује УО СХНТС, односно надлежни 
органи Регионалних савеза за такмичења која су њима поверена.  
 
У спровођењу савезног степена такмичења утврђује се двостепеност органа за 
његово спровођење, а надлежни орган за ванредни правни лек је УО СХНТС, 
односно надлежни орган Регионалних савеза за такмичења која су њима 
поверена.  

 
Члан 31. 

 
Првенствени орган за спровођење такмичења у савезном степену такмичења је 
Комесар, Директор или Такмичарска комисија од три до пет чланова.  
 
Другостепени орган за спровођење такмичења у савезном степену такмичења је 
УО Заједнице клубова за такмичења из алинеје 1 и 2, Члана 12., овог 
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Правилника, односно Комисија за такмичење УО СХНТС за такмичење из 
алинеје 3 и 4, Члана 12, овог Правилника.  
 
Права и обавезе органа за спровођење такмичења утврђују се Пропозицијама 
такмичења.  
 

Члан 32. 
 
Првостепени орган за спровођење такмичења обавезно издаје билтен и доставља 
га свим клубовима и свим другим заинтересованим форумима и лицима. Билтен 
замењује  писани акта (решење) за све  првостепене одлуке, с тим што у њему 
морају бити назначени елементи из одлуке у складу са Дисциплинским 
правилником СХНТС.  
 
 
IX. ТЕРЕНИ и ДВОРАНЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ  
 

Члан 33. 
 
Терени и Дворане за ткамичење морају испуњавати одређене услове, који су 
прописани Правилима игре и Пропозицијама, како би се тиме омогућило да се 
све утакмице нормално играју и регуларно заврше.  
 
Услови наведени у ставу 1, овог Члана, утвђују се Пропозицијама такмичења.  
 

Члан 34. 
 
Пре почетка утакмице судије су обавезне да утврде да ли су сви прописани 
услови испуњени и да ли се утакмица може играти, односно да ли се започета 
утакмица мора прекинути, без обзира што је дворана регистрована за 
такмичење.  
 
 
X. ИГРАЧИ У ТАКМИЧЕЊУ  
 

Члан 35. 
 
На званичним такмичењима могу наступати само играчи који су уредно 
регистровани и лиценцирани за свој клуб.  
 

 
Члан 36. 

 
Сви играчи морају бити лекарски прегледани, а лекарски преглед важи шест 
месеци.  
 
Сви играчи млађи од 16 година, за наступ у сениорској конкуренцији, морају 
поседовати специјалистички лекарски преглед и имати одобрење за наступ 
издато од лекара специјалисте спортске медицине.  



 10 

Члан 37. 
 
Клубови морају своје играче осигурати код одговарајуће организације за случај 
повреде на тренингу или утакмици.  
 

Члан 38. 
 
Уколико један клуб са две екипе учествује у редовним првенственим 
такмичењима, право наступа за прву екипу имају сви регистровани и 
лиценцирани играчи тог клуба.  
 
У горњем случају за другу екипу право наступа немају играчи који су пет или 
више пута били лиценцирани за наступ у вишем степену такмичења од степена 
у ком учествује друга екипа, без обзира за који клуб су били лиценцирани.  
 
Одредба става 2, овог Члана, аутоматски се преносе и на остале екипе једног 
клуба, односно ни за једну екипу не могу наступати играчи који су пет или више 
пута били лиценцирани за наступ у вишем степену стамичења од наступа у ком 
учествује одређена екипа, без обзира за који клуб су били лиценцирани.  
 
 
XI. ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 39. 
 
Организатор и домаћин такмичења је клуб који игра на домаћем терену, 
односно којем је поверена организације неког такмичења.  
 

Члан 40. 
 
Пропозицијама такмичења морају се утврдити све обавезе организатора, као 
што су: уређење и декорација дворане или терена за игру, обезбеђење редарске 
службе и потребног броја милиционера, старање о реду у дворани или терену за 
игру, осигурање безедности гостију и свих службених лица, обезбеђење 
записника и мерних уређаја и друго што је потребно за нормално одвијање 
такмичења.   
 
XII. ТРОШКОВИ ТАКМИЧЕЊА  

 
Члан 41. 

 
Пропозицијама такмичења морају се утврдити сви трошкови такмичења и ко те 
трошкове сноси.  
 

Члан 42. 
 
У лигашком систему такмичења сви трошкови његовог спровођења и рада 
органа за његово спровођење су заједнички трошкови свих учесника и они их 
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сносе подједнако, а трошкове појединих утакмица у лигама сносе самостално 
домаћин и гост.  
 

Члан 43. 
 
У турнирском систему такмичења у начелу домаћин сноси трошкове техничке 
организације турнира, а гост све своје трошкове.  
 

Члан 44. 
 
Уколико један клуб не плати заједничке трошкове учешћа у такмичењу 
(партиципацију) и ако се утврди да није у могућности или неће да их плати, 
биће брисан из такмичења и у наредној такмичарској години аутоматски 
прелази у нижи степен такмичења. 
 

Члан 45. 
 
Трошкове свих службених лица (путни трошкови, дневнице и таксе) исплаћује 
домаћин и организатор такмичења и то готовински на основу признаница или 
путних налога, а по трошковнику одређеног степена такмичења.  
 
Таксе непосредно нижег степена такмичења не могу бити веће од 70% таксе 
вишег степена такмичења.  
 
 
XIII. СУДИЈЕ У ТАКМИЧЕЊУ  
 

Члан 46. 
 
За такмичења наведена у Члану 8, овог Правилника, утврђују се листе судија. 
 

Члан 47. 
 
За савезни степен такмичења листе судија утврђује УО СХНТС, а на предлог 
Стручно судијске комисије УО СХНТС и УО заједнице судија.  
 

 
Члан 48. 

 
На листу судија одређеног степена такмичења може се уврстити највише 
онолико парова колико клубова учествује у том степену такмичења.  
 
Један судијски пар може се налазити и судити у највише два степена такмичења.  
 

Члан 49. 
 
Судија који напуни 50 година живота више се не може налазити на листи судија 
одређеног степена такмичења, али може судити до краја такмичарске сезоне у 
којој је напунио 50 година живота. (важи правило ИХФ и ЕХФ).  



 12 

 
Статус судија преко 50 година живота регулисаће се критеријумима за 
формирање листе судија.  
 

Члан 50. 
 
Код утврђивања листе судија одређеног степена такмичења мора се обавезно 
обезбедити променљивост судија и то тако што ће се са листе, уколико се на њој 
налази пун број парова предвиђен у члану 48, став 1, овог Правилника, испадати 
најмање три најнеуспешнија пара из претходне такмичарске године и на листу 
долазити одговарајући број најуспешнијих судија из нижег степена такмичења.  
 

Члан 51. 
 
Сваки клуб има право да тражи изузеће одређеног судијe за поједину 
такмичарску годину.  
 
Један клуб може тражити изузеће највише три судијe за такмичарску годину.  
 
Судијa чије изузће тражи најмање трећина клубова, за ту такмичарску годину не 
може се налазити на листи студија.  
 
Захтев за изузеће неког судијe mора се доставити Комесару за судијска питања 
пре утврђиовања листе судија и мора бити документовано образложење. 
Комесар за судијска питања цени оправданост тог захтева и са својим 
мишљењем доставља га УО СХНТС, који по њему доноси одговарајућу одлуку.  
 

Члан 52. 
 
Делегирање судија за одређене утакмице врши Комесар за судијска питања. 
 

Члан 53. 
 
Уколико на утакмицу не дође један од делегираних судија, утакмицу ће водити 
други делегирани студија. Уколико на утакмицу не дође ни један од 
делегираних судија утакмицу ће водити судије са утврђене листе ако се налазе у 
дворани или терену, а које ће судије водити утакмицу одлучује се договором 
клубова и ако тог договора  одлучује делегат.  
 
Уколико на уткамицу не дође ни један од делегираних судија и у дворани нема 
судија са утврђене листе, делегат је обавезан да предузме све могуће мере да се 
утакмица одигра касније истог дана или сутрадан и да за нов термин утакмице 
осигура делегиране судије или друге судије са утврђене листе.  
 
XIV. ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ У ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 54. 
За такмичења наведена у Члану 8, овог Правилника, утвђују се листе делегата и 
контролора.  
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Члан 55. 

 
За савезни степен такмичења листе делегата и контролора утврђује УО СХНТС 
и то:  

- делегата на предлог Комисије за такмичење УО СХНТС, 
- контролора на предлог Заједнице судија СХНТС и стручно Судијске 

комисије УО СХНТС. 
 
Код припреме предлога листе делегата и контролора Комисија за такмичење УО 
СХНТС и стручно Судијска комисија УО СХНТС сарађују са Заједницом 
клубова.  
 
УО СХНТС може утврђивање листе делегата и контролора за сва такмичења 
чије је спровођење поверено Регионалним савезима, или хокејашким центрима у 
тим републикама, пренети на те савезе. 
 

Члан 56. 
 
Листа делегата и контролора одређеног степена такмичења је јединствена и на 
њу се може уврстити највише онолико делегата и контролора колико клубова 
учествује у том степену такмичења.  
 
Један делегат или контролор може се налазити на највише два степена 
такмичења.  

 
Члан 57. 

 
Делегат или контролор који напуни 65 година живота више се не може налазити 
на листи одређеног степена такмичења, али дужност може обвљати до краја 
такмичарске године у којој је напунио 65 година живота.  
 
Статус делегата и контролора преко 65 година живота регулисаће се 
критеријумима за формирање листе делегата и контролора.  
 

Члан 58. 
 
Код  утврђивања листе делегата и контролора одређеног степена такмичења 
мора се обавезно обезбедити њихова променљивост и то тако што ће са листе, 
уколико се на њој налази пун број делегата и контролора предвиђен у Члану 56, 
став 1, овог Правилника, испадати најмање три делегата и контролора и на 
листу длазити одговарајући број делегата или контролора из нижег степена 
такмичења.  
 

Члан 59. 
 
Сваки клуб има право да тражи изузеће одређеног делегата или контролора за 
поједину такмичарску годину.  
Један клуб може тражити изузеће највише три делегата или контролора.  
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Делегат или контролор чије изузеће тражи трећина клубова за ту такмичарску 
годину не може се налазити на листи.  
 
Захтев за изузеће неког делегата или контролора мора се доставити комесару за 
судијска питања и мора бити документовано образложен. Комесар за судијска 
питања цени оправдансот тог захтева и са својим мишљењем доставља га УО 
СХНТС, који по њему доноси одговарајућу одлук.  
 

Члан 60. 
 
Делегирање делегата или контролора за одређене утакмице врши Комесар за 
судијска питања.  
 

Члан 61. 
 
Делегат односно контролор на утакмици је представник органа који спроводи 
такмичење и његова је дужност да врши комплетан надзор над организацијом 
утакмице, а у складу са овим Правилником, Пропозицијама такмичења и 
Правилима игре.  
 
Орган који спроводи такмичење обавезно доноси Упутство о правима и 
обавезама делегата или контролора.  
 

Члан 62. 
 
Контролор на утакмици, уколико за то добије налог од Комесара за судијска 
питања истовремено врши контролу и оцењивање суђења, а у погледу примене 
Правила игре, на основу чега се на крају такмичарске године утврђује ранг 
листа судија.  
 

Члан 63. 
 
Уколико на уткамицу не дође делегирани делегат или контролор, ту дужност 
обавиће делегат или контролор са утврђене листе ако се налази у дворани или 
на терену и то по договору клубова.  
 
Уколико у дворани или на терену нема делегата или контролора са утврђене 
листе или нема договора клубова, ту дужност преузима првоименовани судија.  
 
 
XV. ЖАЛБЕ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ У 
ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 64. 
 
На одиграну утакмицу сваки клуб има право жалбе, жалба се најављује пре 
потписивања записника, а најкасније у року од 30 минута по завршетку 
утакмице.  
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Жалба на регистрацију и право наступа играча, услове играња у дворани или на 
терену и друге услове за игру, обавезно мора бити најављена пре утакмице, а у 
противном неће се узети у разматрање.  
 
Најављивање жалбе аутоматски повлачи уплату таксе, чија се висина утврђује 
Пропозицијама такмичења.  
 
Образложење жалбе доставља се у року од 48 сати по одиграној уртакмици, а у 
истом року уплаћује се и други део таксе прописан Пропозицијама такмичења.  

 
Члан 65. 

 
Првостепени орган за спровођење такмичења у савезном степену такмичења 
решава по жалбама у првом степену, а одлуку обавезно доноси у року од 15 
дана од дана пријема образложења жалбе, с тим што овај рок само у изузетним 
случајевима може бити продужен.  
 

Члан 66. 
 
Другостепени орган за спровођење такмичења у савезном степену је Комисија 
за прописе и жалбе УО СХНТС за такмичења из алинеја 3 и 4, Члана 12. овог 
Правилника, решавају по жалбама у другом степену, а одлуку обавезно доносе у 
року од 15 дана од дана пријема жалбе на првостепену одлуку, с тим што овај 
рок само у изузетним случајевима може бити продужен.  

 
Члан 67. 

 
Решавајући по жалби другостепени орган може: 

- жалбу одбити и првостепену одлуку потврдити,  
- жалбу уважити и првостепену одлуку укинути, а предмет вратити 

првостепеном органу на поновно одлучивање, 
- жалбу уважити и првостепену одлуку преиначити.  

 
Члан 68. 

 
Жалба на првостепену одлуку доставља се другостепеном органу у року од осам 
дана од дана пријема првостепене одлуке.  
 
Уколико се на одлуку првостепеног органа жали клуб који се жалио и у првом 
степену, исти се ослобађа уплате нове таксе, а уколико се на ту одлуку жали 
друга страна, тај подносилац жалбе је обавезан да уплати таксу прописану 
Пропозицијама такмичења.  
 

Члан 69. 
 
У play-off-u, купу и сличним ситуацијама када термини играња наредних 
утакмица то захтевају, сви рокови за подношење жалби и доношење 
првостепених и другостепених одлука скраћују се у складу са терминима 
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играња наредних утакмица и то се посебно регулише Пропозицијама 
такмичења.  
 

Члан 70. 
 
По поднетој жалби утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 3:0 
(6:0 за дворански хокеј) у корист подносиоца жалбе у следећим случајевима: 

- уколико је за противничку екипу наступио играч који, без обзира по којој 
основи, није имао право наступа, 

- уколико је противничка екипа наступила и ако се налазила под казном 
или суспензијом изреченом од за то надлежног органа.  

 
Изузетно од одредаба претходног става, алинеја 1, овог Члана, донеће се одлука 
о поништењу утакмице и игрању нове, уколико се утврди да екипа није знала 
или није могала знати да играч није имао право наступа.  
 

Члан 71. 
 
По поднетој жалби утакмица ће се поништити и одредиће се играње нове у 
следећим случајевима: 
 

- уколико је утакмица одиграна у дворани која не испуњава услове за игру 
прописане Пропозицијама такмичења,  

- уколико су судије учиниле повреду Правила игре, која је утицала на 
коначан исход утакмице.  

 
Члан 72. 

 
Утакмица на коју није уредно најављена и поднета жалба не може бити 
поништена.  
 

Члан 73. 
 
Сви дисциплински поступци по прекршајима везани за такмичење воде се и 
казне се изричу према одредбама Дисциплинског правилника СХНТС и 
Пропозицијама такмичења.  

 
Члан 74. 

 
У савезном степену такмичења надлежни органи за вођење дисциплинског 
поступак су: 

- првостепени дисциплински орган је првостепени орган за спровођење 
такмичења, 

- другостепени дисциплински орган је другостепени орган за спровођење 
такмичења, односно Комисија за прописе и жалбе УО СХНТС.  

 
За све прекршаје судија првостепени дисциплински орган је Комесар за 
судијска питања, а другостепени дисциплински орган је Комисија за прописе 
и жалбе УО СХНТС.  
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Члан 75. 

 
Све казне клубовима, клупским функционерима, играчима и службеним 
лицима изречене у једној такмичарској години, уколико нису издржане и 
измирене, преносе се у наредну такмичарску годину, без обзира да ли је клуб 
мењао степен такмичења или је играч мењао клуб.  
 

Члан 76. 
 
Све другостепене одлуке по жалбама и дисциплинским прекршајима су 
коначне, а ванредни правни лек је Захтев за заштиту правилника или Захтев 
за понављање поступка.  
 

Члан 77. 
 
Захтев за заштиту Праивлника или Захтев за понављање поступка може се 
поднети у року од 30 дана од дана пријема другостепене одлуке.  
 
Уколико другостепена одлука није примењена у року који је за жалбе 
предвиђен у Члану 66, овог Правилника, односно у року који је за 
дисциплинске прекршаје предвиђен Дисциплински правилник СХНТС, рок 
за подношење захтева за заштиту Правилника или Захтев за понављање 
поступка је 30 дана од дана када је другостепена одлука морала бити 
примљена.  
 

Члан 78. 
 
Захтев за заштиту Правилоника може се поднети у следећим случајевима: 
 
- уколико првостепени или другостепени орган приликом решавања није 

имао кворум,  
- уколико првостепени или другостепени орган био стастављен од лица 

која нису његови чланови, 
- уколико је код доношења првостепене или другостепене одлуке 

учествовао члан који није имао право одлучивања, 
- уколико је дошло до погрешне примене одредаба овог Правилника, 

Пропозиција или других аката СХНТС.  
 
 

Члан 79. 
 
У савезном степену такмичења надлежан орган за решавање по захтеву за 
заштиту Правилника је УО СХНТС.  
 

Члан 80. 
 
Захтев за понављање поступка доставља се органу који је донео првостепену 
одлуку и он је надлежан за његово решавање.  
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Захтев за понављање поступка може се поднети уколико се после доношења 
првостепене и другостепене одлуке дошло до нових доказних материјала 
који су могли бити од утицаја на доношење одлуке.  
 

Члан 81. 
 
Надлежни орган може захтев за понављање поступка уважити и донети нову 
одлуку или га одбацити као недозвољен и неблаговремен или га одбити као 
неоснован. 
 

Члан 82. 
 
Захтев за заштиту Правилника или понављање поступак не задржава 
извршење правоснажне одлуке, изузев у случају када би њено извршење 
могло проузорковати ненадокнадиву штету.  
 
У случају из става 1, овог Члана, одлуку о неизвршењу правоснажне долуке 
по хитном поступку доноси председник УО СХНТС.  
 
 
 
XVI. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦЕ  
 

Члан 83. 
 

Организацију поједине утакмице спроводи клуб домаћин и то у складу са 
одредбама овог Правилника и пропозиција такмичења и он је обавезан да 
обезбеди све потребне услове за нормалну игру.  
 

Члан 84. 
 
Утакмица ће се привремено прекинути у следећим случајевима: 
- уколико услед више силе дође до смањења видљивости тако да је даље 

играње немогуће (нестанка струје,магле,кише,снега и слично). У том 
случају утакмица ће бити настављена када се та сметња отклони, а ако ту 
сметњу није могуће отклонити истога дана, утакимица се бити 
настављена сутрадан,  

- уколико услед више силе дође до нагле промене температуре тако да је 
даље играње немогуће у том случају утакмица ће бити настављена када 
те сметње престану, а ако до престанка тих сметњи не дође истога дана 
утакмица ће бити настављена сутрадан,  

- уколико утакмица буде слабо организована и дође до бацања разних 
предмета. У том случају делегат и судија тражиће од организатора да се 
уведе ред или да се испразни гледалиште или део гледалишта, а утакмица 
ће након тога бити настављена.  

 



 19 

Уклико се због привременог прекида у случајевима из алинеје 1 и 2, овог Члана, 
утакмица не може наставити истога дана ни сутрадан, односно у случајевима из 
алинеје 3, овог Члана, у року од 60 минута, утакмица ће се трајно прекинути.  
 

Члан 85. 
 
Утакмица ће се трајно прекинути у следећим случајевима: 
 

- уколико дође до физичког напада од стране гледалаца, играча или 
службених лица на судије или делегате, 

- уколико дође до физичког напада гледалаца на играче или службена лица 
клубова или на судије или делегата,  

- уколико дође до физичког обрачуна између играча или службених лица 
клубова и због тога, по оцени судија, није моугће наставити утакмицу,  

- уколико дође до случаја за које је Правилима игре предвиђен трајан 
прекид утакмице.  

 
Члан 86. 

 
Утакмица ће бити регистрована службеним тезултатом у корист противника, без 
обзира да ли је на њу уложена жалба, у следећим случајевима: 

- уколико се екипа налази под суспензијом или казном изреченом од за то 
надлежног органа,  

- уколико екипа није одиграла заказану утакмицу и нема оправданих 
разлога за то, 

- уколико екипа напусти терен и одбије да настави већ започету утакмицу,  
- уколико екипа одбије да утакмицу суде делегиране судије или у случају 

њиховог не доласка судије одређене на начин утврђен пропозицијама 
такмичења, 

- уколико терен није био способан за игру кривицом домаћина као 
организатора, 

- уколико кривицом једне од екипа дође до трајног прекида утакмице, а 
ако се утврди да за трајни прекид утакмице није крива ни једна екипа, 
односно да су зато подједнако криве обе екипе, одреди ће се играње нове 
утакмице.  

 
У случајевима наведеним у ставу 1. овог Члана, поред регистрације утакмице 
службеним резултатом, против клуба и одговарајућих лица у њему може се 
покренути дисциплински поступак према одредбама Дисциплинског 
правилника СХНТС.  
 

Члан 87. 
 
Утакмица почиње тачно у заказано време које се одређује према часовнику 
делегата.  
 
Време чекања једне екипе је 15 минута, с тим што делегат има право да то време 
продужи на највише 30 минута, уколико то дозвољавају услови коришћења 
терена или дворане за играње.  
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Уколико је једна од екипа најавила закашњење и по оцени делегата за то има 
оправдане разлоге, делегат је обавезан да испита све могућности и да предузме 
све потребне организационе мере како би се утакмица одиграла истог дана или 
сутрадан.  
 
 
XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 88. 
 
Упутства за примену овог Правилника и његово тумачење даје УО СХНТС.  
 

Члан 89. 
 
Пропозиције такмичења и сва друга акта везана за такмичење, уколико нису у 
сагласности са овим Правилником, морају се са њим усагласити најкасније до 
краја такмичарске године у којој је овај Правилник донешен. 
 

Члан 90. 
 
Овај Правилник ступа на снагу и примењује се 8 (осам) дана од дана 
објављивања на званичном сајту Савеза.  
 
 
 
 
9.11.2011.        УО СХНТС 
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