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I. OPŠTE ODREDBE 
 

 
Ovim Pravilnikom se uređuju: 

Član 1. 

 način organizovanja, rukovođenja i vođenja utakmica takmičenja hokeja na državnom nivou 

 uslovi pod kojima se takmičenja obavljaju 

 prava i obaveze učesnika u takmičenju i službenih lica na utakmicama 

 druga pitanja u vezi sa takmičenjem. 

Stalna  takmičenja  hokeja  na  ledu  vodiće  se  prema  Pravilniku  o  takmičenju  hokeja  na  ledu  SHLS, 
propozicijama stalnih takmičenja SHLS i Službenoj knjizi pravila Međunarodne hokejaške federacije (u 
daljem tekstu: IIHF). 

Ovaj pravilnik će se shodno primenjivati i na ostala takmičenja, ukoliko organizatori takvih takmičenja 
svojim aktima drugačije ne regulišu pitanja utvrđena ovim Pravilnikom. 

 

  Član 2. 

Takmičenja se obavljaju po pravilima koja donosi  IIHF ukoliko pojedina pitanja nisu regulisana ovim 
Pravilnikom ili drugim opštim aktima Saveza hokeja na ledu Srbije (u daljem tekstu: SHLS). 

Prevod Službene knjige pravila IIHF izdaje SHLS. 
 

Član 3. 

U  toku  takmičenja  ne mogu  se  vršiti  nikakve  izmene  ovog  Pravilnika,  kao  ni  Propozicija  za  tekuću 
sezonu takmičenja. 

 

Član 4. 

Takmičarska sezona počinje u periodu 01. septembar – 15.oktobar, a završava se najkasnije 31. marta 
naredne godine. 

Takmičarska  sezona  se  svake  godine  utvrđuje  Kalendarom  takmičenja  za  svaku  pojedinačnu 
takmičarsku selekciju. 

 

Član 5. 

U toku trajanja takmičenja, odnosno trajanja sezone, ne mogu se vršiti spajanja ili pripajanja klubova. 
 

 
II. KLIZALIŠTE 

 

Član 6. 

Pod nazivom klizalište podrazumeva se kompletan objekat na kome se odvija utakmica. 

Da  bi  objekat  ispunio  osnovne  uslove, mora  da  ima:  led  (odgovarajućih  dimanzija  i  oznaka  –  sa 
linijama, tačkama za početna ubacivanja i sl), golove, zaštitnu ogradu sa vratima, semafor, ozvučenje, 
osvetljenje, odvojene klupe  za ekipe, kažnjene  igrače,  zapisnički  sto,  svlačionice,  sanitarne  čvorove, 
mašinu za pravljenje leda (rolbu) i sl. 

 

Član 7. 

Svi klubovi koji učestvuju u  zvaničnim  takmičenjima dužni  su da preduzmu  sve mere  za dovođenje 
klizališta i pratećih objekata u ispravno stanje, u skladu sa propisima IIHF i normativnim aktima SHLS. 

O dovođenju klizališta u  ispravno stanje, dužni su da u pisanoj formi obaveste Direktora takmičenja 
SHLS, najkasnije 15 dana pre početka takmičenja, kako bi pregled klizališta mogao biti blagovremeno 
obavljen. Pregledi ispravnosti klizališta su obavezni i vrše se svake godine. 
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Član 8. 

Sve  utakmice  u  zvaničnim  takmičenjima  igraju  se  na  klizalištima  za  koja Direktor  takmičenja  SHLS 
utvrdi  da  zadovoljavaju  propise  IIHF  i  SHLS. Direktor  takmičenja  o  tome  izdaje  zvanični  dokument 
klubu. 

Troškovi pregleda klizališta padaju na  teret kluba koji  će biti domaćin na  tom klizalištu u  skladu  sa 
Cenovnikom SHLS koji donosi UO SHLS. 

Ukoliko  dva  ili  više  klubova  organizuju  utakmice  na  istom  klizalištu,  troškovi  pregleda  klizališta  se 
srazmerno dele na klubove. 

 

Član 9. 

Svaku neispravnost  klizališta u  toku  takmičenja,  klub  je dužan  da u pisanoj  formi prijavi Direktoru 
takmičenja SHLS, bez odlaganja. 

 

Član 10. 

Neispravnost  klizališta  nastala  u  toku  takmičenje  obavezuje  klub  da  otkloni  neispravnost  ili  da 
utakmice  koje  igra  kao  domaćin  organizuje  na  ispravnom  klizalištu,  u  skladu  sa  odredbama  ovog 
Pravilnika koje regulišu to pitanje. 

 

Član 11. 

Na  svim  zvaničnim  takmičenjima  dozvoljen  je  nastup  klubovima  koji  igraju  na  nepokrivenim 
(otvorenim) klizalištima, pod uslovom da klizališta ispunjavaju ostale tehničke uslove. 

 
III. SISTEM TAKMIČENJA 

 

Član 12. 

Pod  sistemom  takmičenja  se  podrazumeva  utvrđivanje  naziva,  stepena,  vrste  i  načina  takmičenja, 
broj učesnika u takmičenju, prava i obaveze koja se stiču kroz takmičenje. 

 
Član 13. 

1. SENIORI: 
a. PRVENSTVO SRBIJE – Takmičenje svih prijavljenih klubova, po ligaškom sistemu. Po 

završetku ligaškog takmičenja igra se play off 
b. KUP SRBIJE – Takmičenje svih prijavljenih klubova po sistemu eliminacije 
c. MEĐUNARODNE I REGIONALNE LIGE – takmičenje prijavljenih klubova uz saglasnost 

SHLS 
 

2. JUNIORI U18; JUNIORI U20: 
a. 1. PRVENSTVO SRBIJE – Takmičenje svih prijavljenih klubova, po ligačkom sistemu. 
b. MEĐUNARODNE I REGIONALNE LIGE – takmičenje prijavljenih klubova uz saglasnost 

SHLS 
3. KADETI (U16): 

a. PRVENSTVO SRBIJE – Takmičenje svih prijavljenih klubova, po ligaškom sistemu. 
b. MEĐUNARODNE I REGIONALNE LIGE – takmičenje prijavljenih klubova uz saglasnost 

SHLS 
4. PIONIRI (U14): 

a. PRVENSTVO SRBIJE – Takmičenje svih prijavljenih klubova, po ligaškom sistemu. 
b. MEĐUNARODNE I REGIONALNE LIGE – takmičenje prijavljenih klubova uz saglasnost 

SHLS 
5. STARIJI POČETNICI (U12): 

a. PRVENSTVO SRBIJE – Takmičenje svih prijavljenih klubova, po ligaškom sistemu. 
b. MEĐUNARODNE I REGIONALNE LIGE – takmičenje prijavljenih klubova uz saglasnost 

SHLS.
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Član 14. 

Stepen  takmičenja  i broj klubova  se utvrđuju posebno  za  svaku  takmičarsku  sezonu. 

Klub koji osvoji prvo mesto, u kategoriji u kojoj se takmičio, je zvanični državni prvak. 

Seniorski  prvak  Srbije  stiče  pravo  da  predstavlja  Republiku  Srbiju  u  Kontinental  kupu,  kao  prvi 
predstavnik. 

 

Član 15. 

Sistem takmičenja svih selekcija u državnom prvenstvu, određuje se u skladu sa brojem prijavljenih 
ekipa za takmičenje u takmičarskoj sezoni i sastavni je deo Propozicija takmičenja za sezonu. 

 

  Član 16. 

Kup   Srbije   je   klupsko   takmičenje   Seniorskih   ekipa   /   klubova   sa   područja   Republike   Srbije 
registrovanih u SHLS koji učestvuju u državnom prvenstvu, a odvija se po sistemu eliminacije. 

Određivanje parova vrši direktor takmičenja SHLS žrebom u prisustvu predstavnika učesnika. 
 

Član 17. 

PRVENSTVO SRBIJE ZA SENIORE I JUNIORE (do 20 i do 18 godina) 

PS za seniore igra se kako je predviđeno članom 13. ovog Pravilnika. 

Utakmice  PS  za  Seniore  igraju  se  prema  usvojenom  kalendaru  takmičenja  za  sezonu. 

Utakmice PS za seniore ne mogu početi pre 15:00 časova, niti kasnije od 21:00 časova. 

Jedino u slučaju TV prenosa, a u skladu sa sporazumom klubova i uz saglasnost Direktora takmičenja 

SHLS, može biti promenjenja satnica odigravanja utakmice. 

Utakmice seniora sude troje sudija (glavni sudija i dvoje linijskih sudija). 
 

Član 18. 

PRVENSTVO SRBIJE ZA KADETE (DO 16 GODINA) 

PS za kadete igra se kako je predviđeno članom 13. ovog Pravilnika. 

Utakmice  PS  za  kadete  igraju  se  prema  usvojenom  kalendaru  takmičenja  za  sezonu. 

Utakmice  PS  za  kadete  ne mogu  početi  pre  10:00  časova,  niti  kasnije  od  21:00  časova. 

Utakmice PS za kadete sude dvoje sudija 

Utakmice play off‐a i super finale sude troje sudija (glavni sudija i dvoje linijskih sudija). 
 

Član 19. 

PRVENSTVO SRBIJE ZA PIONIRE (DO 14 GODINA) 

PS za kadete igra se kako je predviđeno članom 13. ovog Pravilnika. 

Utakmice  PS  za  kadete  igraju  se  prema  usvojenom  kalendaru  takmičenja  za  sezonu. 

Utakmice PS za pionire ne mogu početi pre 10:00 časova, niti kasnije od 21:00 časova. 

Utakmice PS za pionira sude dvoje sudija (ligu, play off i super finale). 

 
Član 20. 

PRVENSTVO SRBIJE ZA STARIJE POČETNIKE (DO 12 GODINA) 

PS starijih početnika igra se kako je predviđeno članom 13. ovog Pravilnika. 

Utakmice PS za starije početnika igraju se prema usvojenom kalendaru takmičenja za sezonu. 

Utakmice PS za Starije Početnike ne mogu početi pre 10:00 časova, niti kasnije od 18:00 časova. 

Utakmice starijih početnika sude dvoje sudija (ligu, play off). 
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Član 21. 

MLAĐI POČETNICI (DO 10 I DO 8 GODINA) 
Turniri  za  mlađe  početnika  igraju  se  prema  usvojenom  kalendaru  za  sezonu  koji  definiše  Direktor 
Takmičenja SHLS. Ova kategorija nije takmičarskog karaktera. 
Turniri za mlađe početnike ne mogu početi pre 08:00 časova, niti kasnije od 20:00 časova. 

Početak  i  završetak Prvenstva  Srbije,  termine  igranja po  selekcijama, određuje nadležni organ  SHLS 
donošenjem, odnosno usvajanjem kalendara takmičenja za svaku takmičarsku sezonu. 
 

   Član 22. 

Za pobednike u zvaničnim takmičenjima na državnom nivou kao trofeji, ustanovljeni su pehari sa 
ugraviranom posvetom, i to:: 

‐Za državnog prvaka Seniora 

‐Za pobednika Kupa Srbije 

‐Za državnog prvaka Juniora do 20 godina 

‐Za državnog prvaka Juniora do 18 godina 

‐Za državnog prvaka Kadeta 

‐Za državnog prvaka Pionira 

‐Za državnog prvaka Sratijih početnika 
 

Član 23. 

Svi pehari pobedničkih selekcija ostaju u trajnom vlasništvu kluba. 
 

Član 24. 

Pisana priznanja ili pehare mogu dobiti i pojedninci na takmičenjima kao: 

‐najbolji igrač, 

‐najbolji strelac i 

‐najbolji golman. 
 

Član 25. 

Sve trofeje i priznanja za postignute rezultate u takmičenjima na državnom nivou obezbeđuje SHLS. 
 

 
IV. MEĐUNARODNE UTAKMICE 

 

Član 26. 

Dužnost  je  klubova  koji  igraču  prijateljske međunarodne  utakmice  u  zemlji  i  inostranstvu,  da  o 
odigravanju utakmice obaveste SHLS najmanje 3 dana pre  datuma odigravanja utakmice. 

Klubovi koji nameravaju da igraju u inostranim, regionalnim i sl. ligama, dužni su da o tome obaveste 
SHLS pre prijavljivanja za ligu, kao i da zatraže saglasnost SHLS za nastup u ligi koja nije u nadležnosti 
SHLS, a pre  izrade kalendara takmičenja za nastupajuću sezonu. Isto važi za nastupe na turnirima u 
inostranstvu. 
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V. OBAVEZE KLUBOVA UČESNIKA U TAKMIČENJU I PRAVO NA TAKMIČENJE 
 

Član 27. 

Obaveza  je klubova učesnika u takmičenju državnog prvenstva, da prijavu za takmičenje dostave na 
zahtev i u određenom roku Direktoru takmičenja SHLS. 

Klub je obavezan da ispuni sve obaveze prema SHLS u određenom roku. 

Klub  koji    nije  ispunio  svoje  obaveze  prema  SHLS  ne može  se  takmičiti  ni  u    jednoj  kategoriji    u 
nastupajućoj takmičarskoj sezoni. 

 

Član 28. 

Obaveza klubova učesnika u državnom prvenstvu za troškove takmičenja: 

1. Seniori    800 bodova 
2. Mlađe selekcije (ukupno) 600 bodova 
3. Seniori + mlađe selekcije 1400 bodova 

Vrednost boda utvrđuje Upravni Odbor SHLS za takmičarsku sezonu. 
 

Član 29. 

Obaveza  je klubova učesnika u takmičenju državnog prvenstva, da spiskove registrovanih  igrača koji 
će  se  takmičiti  u  nastupajućoj  sezoni,  po  selekcijama,  dostave  na  zahtev  i  u  određenom  roku 
Direktoru takmičenja SHLS. 

Spisak  obavezno  mora  sadržati  ime  i  prezime  igrača,  datum  rođenja  i  takmičarski  broj  (broj 
takmičarske knjižice) igrača. 

Na  osnovu  spiskova,  takmičarskih  knjižica,  lekarskih  pregleda  i  polise  osiguranja,  igračima  će  biti 
izdate licence, odnosno, pravo nastupa za sezonu. 

 

Član 30. 

Obaveza klubova je da učestvuju u Nacionalnom prvenstvu sa svim prijavljenim selekcijama. 

Izuzetak  je  novoformirani  klub  koji  može,  u  prve  4  (četiri)  godine  takmičenja,  da  prijavi    jednu 
selekciju, a u naredne 2 (dve) godine, po još jednu selekciju. 

 

 Član 31. 

Pravo  učešća  u  državnom  prvenstvu  Srbije  imaju  svi  klubovi  sa  teritorije  Republike  Srbije,  kao  i 
inostrani  klubovi,  koji  steknu  pravo  učešća  u  određenom  takmičenju,  ispunjavanjem  uslova 
predviđenih Propozicijama takmičenja i ovim Pravilnikom. 

 

 
VI. ODUSTAJANJE OD TAKMIČENJA I DISKVALIFIKACIJA 

 

Član 32. 

Klubu koji  se prijavio za učešće u  takmičenju  i nakon  roka za prijavu neopravdano otkaže učešće u 
takmičenju, ne vraća se uplaćena takmičarka taksa i naplaćuje se kazna u sledećem iznosu: 

 Seniori 1000 bodova 

 Mlađe selekcije 300 bodova (za svaku pojedinačnu selekciju) 

Vrednost boda utvrđuje UO SHLS za takmičarsku sezonu. 
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  Član 33. 

Klub  čija ekipa neopravdano ne nastupi u  toku  takmičenja, ne poseduje  licence, nastupi  sa  igračem 
bez  prava  nastupa  ili  suspendovanim  igračem,  gubi  utakmicu  rezultatom  5:0,  oduzima  mu  se  1 
(jedan) bod i kažnjava se kaznom u visini od 100 bodova. 

 

Član 34. 

Klub,  kome  se  zbog  nepravilnog  postupanja  izrekne  mera  zabrane  nastupa  (diskvalifikacija)  za 
određenu  selekciju  po  odluci  nadležnog  organa  SHLS,  sledeću  takmičarsku  sezonu  započinje 
oduzimanjem 4 (četiri) boda. Takođe, klubu se ne vraća uplaćena takmičarks taksa i klub se kažnjava 
iznosom od 1500 bodova. 

 

 
VII. ZABRANA NASTUPA, SUSPENZIJA I IZVRŠENJE DISCIPLINSKIH MERA 

 

Član 35. 

Zbog  nepravilnog  postupanja:  kluba,  selekcije,  igrača,  trenera,  sudija  ili  službenih  predstavnika 
nadležni organ SHLS može da donese meru suspenzije, zabranu nastupa i druge disciplinske mere. 

Suspenzija podrazumeva automatsko ograničeno vremensko  isključenje za vrstu  i stepen takmičenja 
u tekućoj sezoni, do donošenja konačne odluke. 

Zabrana nastupa podrazumeva donetu meru vremenskog  isključenja za vrstu  i stepen  takmičenja u 
tekućoj sezoni. 

 

Član 36. 

Klub ili selekcija koja je suspendovana ili im je izrečena mera zabrane nastupa ne mogu nastupati na 
zvaničnim  utakmicama  sve  dok mera  traje.  Sve  utakmice  koje  se  iz  ovih  razloga  ne  odigraju  biće 
registrovane službenim rezultatom 5:0 u korist protivnika. 

 

Član 37. 

Igrač koji  je  suspendovan  ili mu  je  izrečena mera zabrane nastupa ne može nastupati na zvaničnim 
utakmicama  sve  dok  mera  traje.  Sve  utakmice  na  kojima  takav  igrač  nastupi  biće  registrovane 
službenim rezultatom 5:0 u korist protivnika. 

Igrač kome je na utakmici dosuđena kazna igre, automatski je suspendovan i nema pravo nastupa do 
konačne odluke disciplinskog organa SHLS. 

 

Član 38. 

Trener koji je suspendovan ili mu je izrečena mera zabrane nastupa, ne možе nastupati na zvaničnim 
utakmicama  sve  dok mera  traje.  Sve  utakmice  na  kojima  takav  trener  nastupi,  biće  registrovane 
službenim rezultatom 5:0 u korist protivničkog kluba, trenerov klub će biti kažnjen novčanim iznosom 
od 100 bodova. U ponovljenom slučaju, klub će biti suspendovan iz takmičenja. 

 

Član 39. 

Službeni predstavnici kluba koji  su  suspendovani  ili  im  je  izrečena mera  zabrane nastupa, odnosno 
zvaničnog predstavljanja kluba, ne mogu predstavljati klub na zvaničnim utakmicama sve dok mera 
traje. U  slučaju nepoštovanja ove mere,  klub  će biti  kažnjen novčano u  izosu od 100 bodova,  a u 
ponovljenom slučaju, suspendovan iz takmičenja. 



9 

VIII. VOĐENJE TAKMIČENJA 
 

Član 40. 

Državno prvenstvo svih kategorija i Kup Srbije vodi Direktor takmičenja SHLS. 
 

Član 41. 

Pod utvrđivanjem plasmana podrazumeva  se utvrđivanje pobednika  i  redosled ostalih učesnika u 
svim vidovima takmičenja. 

 

Član 42. 

Pobednik utakmice je ekipa koja postigne više golova u regularnom toku utakmice, prva postigne gol 
u produžecima ili postigne više golova u izvođenju penala. 

 

Član 43. 

Na  svim  utakmicama,  svih  kategorija  takmičenja  vodi  se  zvanični  zapisnik  utakmice,  u  skladu  sa 
Propozicijama takmičenja. 

Na osnovu podataka iz zvaničnog zapisnika vodi se evidencija takmičenja. 

Za svako takmičenje vodi se evidencija koja sadrži vreme odigravanja utakmice, naziv klubova koji se 
takmiče, rezultati utakmica odgovarajućih kola i ostali podaci potrebni za utvrđivanje plasmana. 

 

Član 44. 

U svim takmičenjima mogu se utvrđivati rezultati pojedinaca u skladu sa statističkim parametrima, i 
to: 

‐najbolji strelac 

‐najbolji igrač 

‐najbolji golman 

Ako su statistički parametri dva igrača jednaki, priznanje se dodeljuje obojici. 
 

 
IX. ODREĐIVANJE PAROVA, RASPORED I KALENDAR TAKMIČENJA 

 

Član 45. 

Određivanje takmičarskih brojeva određuje se na osnovu plasmana postignutog u prethodnoj sezoni. 
 

Član 46. 

Raspored i kalendar takmičenja za svaku pojedinačnu selekciju donosi Direktor takmičenja SHLS. 
 

Član 47. 

Parovi za takmičenje u Kupu Srbije određuju se žrebom. 

Brojevi za žrebanje utvrđuju se u skladu sa plasmanom ostvarenim u prethodnoj sezoni. 
 

Član 48. 

Utvrđeni raspored takmičenja ne može se menjati u toku trajanja takmičenja. 

Izuzetno, u opravdanim slučajevima, izmenu u utvrđenom rasporedu takmičenja može izvršiti 
Direktor takmičenja SHLS. 
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Član 49. 

Određivanje parova, raspored i kalendar takmičenja za narednu sezonu izrađuje se po završetku 
takmičenja u tekućoj sezoni, a najkasnije 30 dana pre početka prvenstva. 

 

 
X. REGISTRACIJA UTAKMICA 

 

Član 50. 

Registracije  utakmica  vrši  Direktor  takmičenja  SHLS,  na  osnovu  zvaničnih  zapisnika  utakmica, 
izveštaja delegata i odredbi ovog Pravilnika i Propozicija takmičenja. 

 

Član 51. 

Direktor takmičenja SHLS vrši registraciju utakmica u roku određenom Propozicijama takmičenja. 
 

 
XI. UTAKMICE 

 

Član 52. 

Utakmice su osnovni vid takmičenja u Državnom prvenstvu i igraju se u skladu sa Pravilima igre IIHF‐ 
a, Propozicijama takmičenja i ovim Pravilnikom. 

 

Član 53. 

Utakmicu državnog prvenstva može početi klub koji na klizalište izvede najmanje broj igrača propisan 
Propozicijama takmičenja za datu sezonu. 

 

Član 54. 

Sve utakmice  seniora,  juniora do 20 godina,  juniora do 18 godina  i kadeta, u državnom prvenstvu, 
igraju  se  u  trajanju  od  3  x  20 minuta  čiste  igre,  sa  pauzama  između  perioda,  kod  seniora  od  15 
minuta, a ostalih uzrasta po 10 minuta. 

Zagrevanje  igrača  za  utakmicu  traje  15 minuta,  nakon  čega  sledi  pauza  od  15 minuta  do  početka 
utakmice. 

 

Član 55. 

Sve  utakmice  pionira  u  državnom  prvenstvu  igraju  se  u  trajanju  od  3  x  15 minuta  čiste  igre,  sa 
pauzama između perioda u trajanju od 10 minuta. 

 

Član 56. 

Sve utakmice starijih početnika u državnom prvenstvu igraju se u trajanju od 3 x 15 minuta čiste igre, 
sa obaveznim  izmenama  postava nakon  90  sekundi,  sa pauzama  između perioda u  trajanju od  10 
minuta. 

 

Član 57. 

Sve  utakmice mlađih  početnika  igraju  se  u  trajanju  od  2  x  9 minuta  bez  zaustavljanja  vremena 
(„prljave igre“) sa obaveznim izmenama postava na svakih 90 sekundi, sa pauzama između perioda u 
trajanju od 10 minuta. 

 

Član 58. 

Kod pionira, starijih i mlađih početnika, zagrevanje igrača traje 10 minuta, nakon čega sledi pauza od 
10 minuta do početka utakmice. 
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Kazne  dosuđene  igračima  na  utakmicama  pionira,  starijih  i mlađih  početnika  su  kraće  i  traju  90 
sekundi (jedan i po minut). 

 

Član 59. 

Dresovi  protivničkih  ekipa moraju  biti  u  različitim  bojama  tako  da  se mogu  lako  raspoznati  u  igri. 
Ukoliko su dresovi slični, sudija ima pravo da zatraži promenu dresova domaće ekipe 

 

 
XII. PRAVA UČESNIKA (PROTIVNIKA) U UTAKMICI 

 

Član 60. 

Jedino kapiten ekipe, jedan put, tokom cele utakmice, u momentu prekida, ima pravo da od glavnog 
sudije zatraži identifikaciju igrača protivničke ekipe. 

Identifikacija  se obavlja  tako što se ekipa postroji na plavoj  liniji  i kapiten redom  identifikuje  igrače 
upoređenjem sa slikom u licencI. U identifikaciji obavezno učestvuje delegat utakmice. 

Identifikacija  igrača može  se  izvršiti  i kod zapisničkog stola. Za vreme  trajanja  identifikacije ni  jedan 
igrač  ne  sme  da  napusti  klizalište.  Ukoliko  igrač  napusti  klizalište,  smatraće  se  da  je  odbio 
identifikaciju i da je nepropisno nastupio na utakmici. 

 

Član 61. 

Klub  ima pravo da preko službenog vođe ekipe kontroliše  licence (pravo nastupa  igrača) protivničke 
ekipe pre početka utakmice. 

 

Član 62. 

Kapiten ili službeni vođa ekipe ima obavezu da zatraži da se u izveštaj delegata upiše najava ili razlog 
prigovora. 

 

 
XII. ODLAGANJE UTAKMICE 

 

Član 63. 

Ako se odlukom nadležnog državnog organa proglasi dan žalosti na određenoj teritoriji zbog koga se 
odlaže održavanje sportskih priredbi, Direktor takmičenja SHLS će odrediti dan odigravanja odloženih 
utakmica. 

Ako  je odluka o danu žalosti proglašena za vreme kada su ekipe na putu  ili kada su stigle na mesto 
održavanja utakmice, utakmica  se po  sporazumu klupova može odigrati prvog dana po  isteku dana 
žalosti. Nastale troškove snose sami klubovi (svako svoje). 

 

Član 64. 

U  slučaju  da  iz  jednog  kluba  tri  ili više  igrača  ne  mogu  učestvovati  na  utakmici zbog  učešća u 
reprezentaciji  Srbije,  klub  može  odložiti  utakmicu  pod  uslovom  da  o  tome  obavesti  Direktora 
takmičenja  SHLS,  protivnički  klub,  sudije,  delegata,  najkasnije  tri  dana  pre  dana  određenog 
kalendarom takmičenja za odigravanje utakmice. 

Klub koji je odložio utakmicu po ovom osnovu, dužan je da u roku od tri dana od dana određenog za 
održavanje  utakmice  podnese Direktoru  takmičenja  SHLS  dokaze  o  tome  da  su  nastupili  razlozi  iz 
stava 1. ovog člana. 

Ukoliko klub ne dokaže da su postojali razlozi za odlaganje utakmice navedeni u stavu 1 ovog člana, 
utakmica će biti registrovana službenim rezultatom 5:0 u korist protivnika. Klubu koji izgubi utakmicu 
službenim rezultatom biće oduzet jedan bod. 
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U slučaju odlaganja utakmice iz razloga navedenih u stavu 1 ovog člana, Direktor takmičenja SHLS 
odrediće dan odigravanja odložene utakmice. 

 

Član 65. 

Klubovi  se mogu,  u  izuzetno  opravdanim  slučajevima,  sporazumeti  da  odlože  utakmicu,  uz  pisanu 
saglasnost  Direktora  takmičenja  SHLS,  s  tim  da  se  odložena  utakmica  odigra  do  dana  kada  je 
kalendarom takmičenja određeno da se odigraju utakmice narednog kola takmičenja. 

U slučaju  iz stava 1 ovog člana, klub – domaćin je dužan da zatraži saglasnost za odlaganje utakmice 
od  Direktora  takmičenja  SHLS,  kao  i  da  po  dobijanju  pisane  saglasnosti  istu  prosledi  sudijama, 
delegatu i ostalim službenim licima. 

Troškove  nastale  zbog  neblagovremenog  odlaganja  utakmice  snosi  klub  koji  je  tražio  odlaganje 
utakmice. 

Kod  svih  službenih  zahteva  za odlaganje utakmice,  klub – podnosilac  zahteva plaća  taksu na  račun 
SHLS u  iznosu od 50 bodova. Dokaz o uplati  takse dostavlja  se  zajedno  sa  zahtevom  za odlaganje 
utakmice, u protivnom zahtev neće biti razmatran. 

Klubovi kojima je dozvoljeno odlaganje utakmice, a utakmicu ne odigraju u novoodređenom terminu, 
buće kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 100 bodova. 

 

Član 66. 

Utakmica se odlaže ukoliko nastupe okolnosti zbog kojih nema uslova da se odigra iz razloga više sile, 
kao što su zemljotres, požar, saobraćajni udes (usled čega ekipa nije stigla na utakmicu). 

O odlaganju utakmice i razlozima zbog kojih se utakmica odlaže, klub je dužan da obavesti protivnički 
klub,  Direktora  takmičenja  SHLS,  sudije,  delegata  i  druga  službena  lica,  odmah,  po  nastupanju 
okolinosti za odlaganje. 

Klub  koji  je  utakmicu  odložio  iz  razloga  navedenih  u  stavu  1  ovog  člana,  dužan  je  da  Direktoru 
takmičenja SHLS dostavi verodostojne dokaze o nastupanju razloga zbog kojih je utakmica odložena, 
potvrđene od  strane nadležnih državnih organa, odnosno odgovarajuće  zdravstvene organizacije, u 
roku od 48 sati. Ukoliko klub to ne učini, smatraće se da nije nastupio na utakmici, utakmica će biti 
registrovana službenim  rezultatom 5:0 u korist protivnika, biće mu oduzet  jedan bod  i biće kažnjen 
novčanom kaznom u iznosu od 150 bodova. 

 

Član 67. 

Utakmica može  biti  odložena  u  slučaju  kvara  uređaja  za  pravljenje  leda,  nedostatka  ledene  ploče, 
nestanka električne energije. Odluku o odlaganju utakmice iz razloga navedenih u ovom članu donosi 
Direktor  takmičenja  na  pisani  zahtev  kluba  –  domaćina,  o  čemu  obaveštava  sudije,  delegate  i 
gostujuću ekipu najjkasnije 48 sati pre termina određenog za održavanje utakmice. 

U  slučaju da  su navedeni  razlozi nastupili kada  je gostujuća ekipa bila na putu  ili  je  stigla u mesto 
odigravanja utakmice, odluku o odlaganju utakmice donosi delegat, pošto utvrdi da postoje  razlozi 
navedeni u stavu 1 ovog člana. O tome odmah obaveštava Direktora takmičenja SHLS. Ako se ekipe 
sporazumeju  i ako se nastale okolnosti otklone, delegat će odrediti da se utakmica odigra odmah po 
otklanjanju uzroka odlaganja ili najkasnije sledećeg dana. 

Troškovi odigravanja nove utakmice, u  slučaju navedenog u  stavu 2 ovog  člana, koje  ima gostujući 
klub, snosi klub domaćin. Klub domaćin snosi i troškove sudija i delegata. 

Direktor takmičenja  će odrediti dan odigravanja odložene utakmice, ukoliko se klubovi sami o tome 
ne sporazumeju, s tim da se utakmica odigra pre narednog prvenstvenog kola. 

Kvar rolbe ne može biti razlog odlaganja utakmice. 
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Član 68. 

Klub koji nema uslova da određenog dana organizuje takmičenje (zauzetost klizališta i sl.) dužan je da 
utakmicu  organizuje  u  drugom mestu,  gde  za  to  postoje  uslovi  i  u  tom  slučaju  snosi  eventualne 
dodatne troškove koje ima gostujući klub. 

 

Član 69. 

Organizator utakmice u smislu ovog Pravilnika je klub koji igra na klizalištu u svom mestu ili klub koji 
treba da igra na klizalištu u svom mestu, a utakmicu organizuje van svog mesta. 

 

 
XIV. VREME ODIGRAVANJA UTAKMICE 
 

Član 70. 

Početak utakmice se određuje u okviru vremena određenog propozicijama  takmičenja  i odredbama 
ovog pravilnika. 

Za  svojevoljno  pomeranje  termina  bez  odobrenja  Direktora  takmičenja  obe  ekipe  biće  kažnjene 
oduzimanjem jednog boda i novčanom kaznom u visini od 100 bodova. 

 

Član 71. 

Ako klub ne nastupi na utakmici po  isteku 15 minuta od vremena određenog za početak utakmice, 
smatraće  se  da  je  odustao  od  takmičenja  na  toj  utakmici. Ovo  će  konstatovati  delegat utakmice  i 
sudije  utakmice.  Konstatacija  će  biti  uneta  u  zapisnik  koji  se  dostavlja Direktoru  takmičenja  SHLS. 
Utakmica  će biti registrovana službenim rezultatom 5:0 u korist ekipe koja  je nastupila na utakmici. 
Ekipi koja nije nastupila na utakmici biće oduzet jedan bod. 

Ako se klub pojavi na klizalištu po isteku vremena predviđenog u stavu 1 ovog člana, utakmica može 
biti odigrana ako na  to pristane klub domaćin  i ukoliko  tada postoje uslovi za odigravanje utakmice 
(prisustvo sudija, delegata  i drugih službenih  lica, slobodno klizalište  i drugi uslovi).U tom slučaju će 
klub koji je zakasnio na utakmicu snositi eventualne troškove koji nastanu zbog pomeranja vremena 
početka utakmice. 

Direktor  takmičenja  će,  protiv  kluba  koji ne nastupi na utakmici  ili  zakasni na utakmicu,  pokrenuti 
disciplinski postupak. 

 

Član 72. 

Ako  utakmica  ne  počne  na  vreme  i  u  narednih  30 minuta  od  vremena  određenog  za    početak 
utakmice zbog toga što klizalište nije osposobljeno za igru ili što nedostaju drugi uslovi za odigravanje 
utakmice, delegat i sudije će odlučiti da se utakmica ne može odigrati i to će uneti u zvanični zapisnik 
utakmice. 

Ukoliko se otklone razlozi zbog kojih utakmica nije mogla početi po isteku 30 minuta, klubovi se mogu 
sporazumeti da utakmicu ipak odigraju. 

Organizator  /  domaćin  utakmice  će  snositi  eventualne  dodatne  troškove  gostujućeg  kluba  koji 
nastanu zbog odlaganja početka utakmice. 

 

 
XV. PREKID UTAKMICE 

 

Član 73. 

Glavni sudija  i delegat će prekinuti utakmicu ako u toku njenog trajanja nastupe okolnosti koje se ne 
mogu otkloniti  (požar, zemljotres, nestanak električne energije  i slično)  i zbog kojih nema uslova da 
se utakmica završi. 
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Ako  je  to  moguće,  prekinuta  utakmica  će  se  odigrati  sutradan  uz  saglasnost  oba  kluba.  Ako  se 
sporazum  ne  postigne,  Direktor  takmičenja  SHLS  će  odrediti  dan  odigravanja  nove  ili  nastavka 
prekinute  utakmice.  U  ovom  slučaju  će  svaki  kolub  snositi  deo  svojih  troškova  koji  nastanu  zbog 
odigravanja nove utakmice ili nastavka prekinute utakmice. 

 

Član 74. 

Sudija mora da prekine utakmicu ukoliko u  toku utakmice dođe do opšteg međusobnog obračuna 
igrača koje sudije nisu mogle da zaustave i zbog kog postoji opasnost da dođe do težih povreda. 

Sudija mora  da  prekine  utakmicu  ukoliko  u  toku  utakmice  bude  fizički  napadnut  od  strane  igrača, 
gledalaca ili službenih lica. 

 

Član 75. 

Direktor  takmičenja SHLS  će utvrditi uzroke prekida utakmice  i krivce, pa  će,  imajući u vidu  rezloge 
zbog  kojih  je utakmida prekinuta, odlučiti da  se  igra nova utakmica  ili da  se utakmica  registruje u 
korist  jednog  od  klubova  ili  da  se  odigra  nastavak  prekinute  utakmice.  Direktor  takmičenja  SHLS, 
obzirom  na  okolnosti,  odlučiće  i  o  tome  koji  će  klub  snositi  troškove  koji  su  nastali  zbog  prekida 
utakmice. Delegat je dužan da odmah prikupi izveštaje od: predstavnika oba kluba, sudija (po potrebi  
i pomoćnih) i zajedno sa svojim iscrpnim izveštajem ih odmah dostavi Direktoru takmičenja SHLS. 

Ukoliko u toku utakmice dođe do fizičkog napada na glavnog sudiju i on više nije u stanju da prekine 
utakmicu, utakmicu će prekinuti linijski sudija. 

 

Član 76. 

Sudija može da odluči da privremeno prekine utakmicu i da zahteva od organizatora da se gledalište 
isprazni u roku od 20 minuta, ukoliko gledaoci bacaju predmete u teren koji mogu da povrede igrače 
ili  službena    lica,    ili   ukoliko  i  pored upozorenja,   nesportskim navijanjem    ili   uvredljivim  izrazima 
vređaju igrače, sudije i druga službena lica. 

Ukoliko organizator utakmice ne postupi po zahtevu sudije, sudija  će utakmicu prekinuti  i utakmica 
će  biti  registrovana  službenim  rezultatom  5:0  u  korist  gostujuće  ekipe,  ili  trenutnim  rezultatom 
utakmice, ukoliko  je on povoljniji  za gostujuću ekipu. Domaćinu  će biti oduzet  jedan bod. Direktor 
takmičenja SHLS pokrenuće disciplinski postupak protiv organizatora / domaćina utakmice. 

 

Član 77. 

Ukoliko  ekipa  samovoljno  napusti  teren  i  ne  nastavi  utakmicu  u  roku  koji  odredi  sudija,  sudija  će 
utakmicu proglasiti završenom, a Direktor takmičenja će utakmicu registrovati službenim rezultatom 
5:0 ukoliko nije postignut povoljniji rezultat u korist ekipe koja je ostala na terenu. 

Ekipa koja je napustila teren gubi jedan bod i biće kažnjena u skladu sa Disciplinskim pravilnikom. 
 

 
XVI. IGRAČI 
 

Član 78. 

Igrači svih nivoa takmičenja (svih takmičarskih selekcija) moraju biti na spisku prijavljenih igrača date 
selekcije za nastupajuću takmičarsku sezonu. 

Na zvaničnim utakmicama mogu nastupati samo igrači koji su registrovani i stekli su pravo nastupa za 
klub na osnovu  licence SHLS  i koji su uneti u spisak koji najkasnije 30 minuta pre početka utakmice 
službeni vođa ekipe mora predati delegatu utakmice. 

Ako je odlukom nadležnog organa određeno ponovno odigravanje prvenstvene utakmice ili nastavak 
prekinute  utakmice,  mogu  nastupiti  samo  igrači  koji  su  na  utakmici  koja  se  ponovo  odigrava  ili 
nastavlja imali pravo nastupa. 
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Igrači  svih  nivoa  takmičenja  moraju  imati  važeći  lekarski  pregled  i  osiguranje  preko  klubova  za 
takmičarsku sezonu, 

 

Član 79. 

Ako  za  klub nastupi  igrač koji nema  licencu,  ili  igrač koji nema pravo da nastupi  zbog  suspenzije, 
odnosno trajanja  izvršenja disciplinske mere zabrane  igranja  ili ako ne može da nastupi  iz bilo kog 
drugog razloga utvrđenog ovim Pravilnikom, Propozicijama takmičenja i drugim opštim aktima SHLS, 
utakmica  će biti poništena  i registrovana službenim rezultatom od 5:0 u korist protivnika. Ekipi čiji 
igrač je nastupio protivno pravilima, biće oduzet jedan bod, a Direktor takmičenja će podneti zahtev 
za pokretanje disciplinskog postupka i protiv kluba i protiv igrača. 

 

Član 80. 

1) Na utakmicama mlađih početnika mogu nastupati registrovani igrači koji u toku takmičarske 
sezone pune 10 godina života i mlađi 

2) Na utakmicama starijih početnika mogu nastupati registrovani igrači koji u toku takmičarske 
sezone pune 12 godina života i mlađi 

3) Na utakmicama pionira mogu nastupati  registrovani  igrači koji u  toku  takmičarske  sezone 
pune 14 godina života i mlađi 

4) Na utakmicama  kadeta mogu nastupati  registrovani  igrači  koji u  toku  takmičarske  sezone 
pune 16 godina životа i mlađi 

5) Na  utakmicama   juniora  do  18  godina  mogu  nastupati   registrovani   igrači  koji  u   toku 
takmičarske sezone pune 18 godina života u mlađi 

6) Na  utakmicama   juniora  do  20  godina  mogu  nastupati   registrovani   igrači  koji  u   toku 
takmičarske sezone pune 20 godina života i mlađi 

 

Član 81. 

Na utakmicama seniora mogu nastupati registrovani  igrači koji u toku takmičarske sezone pune 16 
godina života. 

Izuzetno pravo nastupa mogu imati mlađi igrači ukoliko za to dobiju lekarsko odobrenje i saglasnost 
roditelja ili staratelja. 

Lekarsko odobrenje obavezno se unosi u takmičarsku knjižicu klauzulom “sposoban za nastupanje u 
seniorskoj konkurenciji“ ili „sposoban za seniore“, s tim da igrač mora imati punih 15 godina života. 

 

Član 82. 

Igrač ne može u istom danu nastupiti na dve prvenstvene, ligaške utakmice. 

U toku 7 dana igrač mlađi od 15 godina ne može imati više od 3 nastupa na utakmicama. 
 

 
Član 83. 

Na prijateljskim  i međunarodnim prijateljskim utakmicama, kao  i  turnirima  koji nisu prvenstveni, u 
klubu mogu gostovati igrači iz drugih klubova, ukoliko matični klub za to da saglasnost, a organizator 
to predvidi Propozicijama. 

 

Član 84. 

Na utakmicama mogu nastupati samo  igrači čiji  je  identitet utvrđen preko  licence  izdate od strane 
nadležnog organa Saveza. Igrač ne može nastupati bez licence. 

Svi klubovi su dužni da u predviđenim rokovima SHLS‐u dostave lekarske preglede za sve kategorije 
igrača, kako bi igračima bile izdate licence. 

Svaki igrač u svojoj takmičarskoj knjižici mora imati nalaz o izvršenom lekarskom pregledu kako bi isti 
bio unet u licencu. 
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Rok  važenja  lekarskog  pregleda  za  igrače  koji  na  dan  pregleda  imaju  18  godina  i  starije,  traje  6 
meseci, a lekarski pregled za igrače mlađe od 18 godina, traje 4 meseca. 

Po isteku važenja lekarskog pregleda, klub je obavezan da igrača pošalje na novi lekarski pregled, kao  
i da preda dokumentaciju za produženje licence. 

U  slučaju  duže  bolesti  igrača,  obavezan  je  ponovni  lekarski  pregled,  a  u  interesu  zaštite  zdravlja 
igrača. 

 

 Član 85. 

Lekarski  pregledi  se  obavljaju  u  skladu  sa  „Pravilnikom  o  utvrđivanju  zdravstvene  sposobnosti 
sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima“. 

 

Član 86. 

U slučaju falsifikovanja lekarskog pregleda odgovorsnost snosi klub i i lice koje je podnelo zahtev za 
izdavanje licence. 

Protiv kluba se pokreće disciplinski postupak. 
 

 
XVII. DUŽNOST ORGANIZATORA UTAKMICE 

 

 Član 87. 

Organizator utakmice je dužan da obezbedi ispravno klizalište za odigravanje utakmice. 

Igrališta na kojima se igraju utakmice moraju ispunjavati propisane uslove. 

Organizator je dužan da obezbedi rezervne štoperice za merenje vremena u slučaju kvara semafora. 
O kvaru semafora, organizator je dužan da obavesti Direktora takmičenja. 

 

Član 88. 

Organizator  utakmice  je dužan da preduzme mere  kojima  se obezbeđuje normalan  tok utakmice  i 
snosi odgovornost ako zbog propusta u organizaciji dođe do nereda, ugrožavanja sigurnosti i povrede 
igrača i službenih lica i drugih pojava kojima se ometa normalan tok utakmice i lična sigurnost. 

Organizator  je dužan da osigura odgovarajuće prostorije za smeštaj  i presvlačenje  igrača  i sudija sa 
potrebnim sanitarnim uređajima, uređaje za merenje vremena, obrasce za utakmicu i slično. 

 

Član 89. 

Predstavnik kluba domaćina obavezan je da bude na terenu 120 minuta pre početka utakmice i stavi 
se na raspolaganje gostujućoj ekipi, sudijama i delegatu. 

 

Član 90. 

Za zapisničkim stolom za vreme utakmice mogu biti prisutna samo službena lica utakmice. 
 

Član 91. 

Organizator  je dužan da osigura prisustvo  lekara  i  službe hitne pomoći,  kao  i da osigura  redarsku 
službu i obavesti nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova i obezbedi prisustvo policije u dovoljnom 
broju. 

 

Član 92. 

Organizator je dužan da organizuje utakmicu u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog 
ponašanja na sportskim priredbama. 
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Član 93. 

Organizator je dužan da se brine o smeštaju gostujuće ekipe ukoliko klub to pisanoj formi zatraži 14 
dana pre utakmice. 

 

Član 94. 

Organizator  je dužan  da  delegatu  i  sudijama  osigura  (rezerviše)  smeštaj  i  ishranu,  ukoliko  oni  to 
zatraže 7 dana pre utakmice. 

 

Član 95. 

Propozicijama takmičenja mogu se bliže precizirati obaveze organizatora  i uvesti obaveze koje nisu 
predviđene ovim Pravilnikom, a koje su neophodne za normalno održavanje utakmice. 

 

 
XVIII. DELEGAT 

 

Član 96. 

Za sve prvenstvene utakmice Direktor takmičenja određuje svog delegata. 

Delegat mora biti neutralan. 

Delegat mora da poseduje licencu za takmičarsku sezonu. 

U slučaju da delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegata će preuzeti glavni sudija utakmice, 
odnosno jedan od sudija (po dogovoru, ukoliko utakmicu sude dvojica sudija). 

 

 
Dužnosti delegata su: 

Član 97. 

 Da na klizalištu bude najkasnije 60 minuta pre početka utakmice 

 Da proveri ispravnost licenci prijavljenih igrača po spisku (koje službeni predstavnici ekipa 
predaju pre početka utakmice 

 Da ne dozvoli nastup igraču, ukoliko je licenca neispravna, te da licencu pošalje uz izveštaj 
utakmice Direktoru takmičenja. 

 Da službenim predstavnicima ekipa da na uvid licence protivničke ekipe 

 Da utvrdi prisustvo sudija, lekara i potrebnih službenih lica, koji su dužni da se delegatu 
utakmice jave najkasnije 45 minuta pre početka utakmice 

 Da za vreme utakmice prati rad zapisničara i merioca vremena te da interveniše u slučaju 
njihovog propusta 

 Da upozori službena lica ili organizatora utakmice kada uoči propuste u njihovom radu, kada 
ustanovi da nisu ispunjeni uslovi za odigravanje utakmice (nepravilno i neispravno igralište, 
ispravnost semafora i pratećih objekata, prisutnost sudija, lekara i ostalih službenih lica, 
nedovoljan broj igrača, nedostatak redarske službe, nedovoljan broj pripadnika obezbeđenja  
i MUP‐a i sl). U takvoj situaciji zabraniće odigravanje utakmice u dogovoru sa sudijama i 
konstataciju uneti u svoj izveštaj koji prosleđuje Direktoru takmičenja 

 Da po završetku utakmice prisustvuje zaključenju i potpisivanju zapisnika 

 Da po završetku utakmice sasluša igrača kome je dosuđena kazna igre, prikupi pisani izveštaj 
sudija, kažnjenog igrača i svu dokumentaciju prosledi Direktoru takmičenja najkasnije 24 sata 
po završetku utakmice, preporučenom poštom. 

 Da svoja zapažanja na utakmici unese u izveštaj koji zajedno sa originalnim zapisnikom 
utakmice šalje najkasnije u roku od 24 sata po završetku utakmice, preporučenom poštom. 

 Da najkasnije prvog narednog radnog dana faksom ili emailom dostavi Direktoru takmičenja 
rezultat utakmice, isključene igrače i prekršaje zbog kojih može uslediti kazna neigranja 
igrača, pokretanje disciplinskog postupka, suspenzija klizališta i slično. 
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 Izjave igrača i sudija moraju biti precizno date 

 Delegat ima pravo da tokom celog trajanja utakmice utvrdi identitet igrača 

Propozicijama takmičenja se mogu odrediti i drugi zadaci delegata. 

Član 98. 

Svaka ekipa je dužna da odredi lice iz reda članova kluba za službenog vođu ekipe na utakmici, čiji je 

zadatak: 

 Da predstavlja i zastupa klub pre početka, za vreme trajanja i po završetku utakmice 

 Da sarađuje sa službenim licima na utakmici i van terena i predstavnicima protivničke ekipe 

 Da preduzme mere u pogledu otklanjanja nedostatka i propusta po primedbama sudija i 
delegata na utakmici 

 Da predaju delegatu potpisani spisak igrača koji će nastupiti na utakmicama sa potrebnim 
podacima (broj dresa, ime i prezime igrača, pozicija u timu, broj licence, oznake kapitena, 
zamenika kapitena i golmana) najkasnije 45 minuta pre početka utakmice 

 Da pregleda licence protivničke ekipe i uočene nedostatke predoči delegatu pre početka 
utakmice 

Službeni vođa ekipe mora kao takav biti upisan u službeni spisak ekipe. 

U Propozicijama takmičenja se mogu odrediti i drugi zadaci službenog vođe ekipe. 

Direktor takmičenja će svakoj ekipi izdati pet legitimacija poimenično za službene predstavnike kluba. 
 

 
XIX. SUDIJE 

 

Član 99. 

Pravo da sude na prvenstvenim utakmicama imaju sudijekoje su svoje zvanje stekle u skladu sa 
Pravilnikom o sudijama i suđenju na utakmicama 

Sudije su potpuno samostalne i svoje odluke donose bez intervencija sa strane. 

Sudije sude u skladu sa IIHF‐ovom Službenom knjigom pravila. 

Član 100. 

Sudije  za  utakmice  određuje  Sudijska  organizacija  u  sastavu  SHLS,  koja  je  dužna  da  osigura 
objektivnost u suđenju. 

Raspored,  odnosno  delegacije  sudija,  dostavljaju  se  Direktoru  takmičenja  SHLS  i  svim 
zainteresovanim klubovima. 

Sudija koji  je  sprečen da vodi utakmicu, obavezan  je da obavesti Sudijsku organizaciju najmanje 72 
sata  pre  utakmice,  kako  bi  sudijska  organizacija  odredila  drugog  sudiju  i  o  tome  obavestila 
zainteresovane klubove i delegata utakmice. 

Ako jedan od delegiranih sudija ne dođe na utakmicu, utakmicu će suditi dvojica sudija. 

Ako na utakmicu ne dođu dvojica delegiranih sudija,  ili se ne pojavi ni jedan od delegiranih klubova, 
sudija, utakmica neće biti odigrana. 

Ako u  toku utakmice dođe do povrede glavnog  sudije  ili ako  isti  iz drugih  razloga bude  sprečen da 
obavlja dužnost do kraja utakmice, njegovu ulogu će preuzeti jedan od linijskih sudija i dalje suđenje 
će se obavljati po sistemu dvojice sudija osim u slučaju kada dođe do fizičkog napada. 

U  slučaju  da  delegat  utakmice  nije  prisutan,  dužnost  delegata  preuzima  glavni  sudija,  a  u  slučaju 
suđenja  dvojice  sudija,  jedan  od  njih,  u  skladu  sa međusobnim  dogovorom.  Sudiji  koji  je  preuzeo 
dužnost delegata pripada i delegatska taksa. 
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O odsutnosti delegata, organizator mora da obavesti sudije pre utakmice, a najkasnije pre početka 
zagrevanja za utakmicu. 

 

Član 101. 

Sudije su obavezne da na klizalište dođu najkasnije 60 minuta pre početka utakmice  i da se odmah 
jave delegatu. 

Sudije  (najmanje  jedan) obavezni  su da budu na  ledu  za  vreme  zagrevanja  igrača  i moraju biti u 
kompletnoj propisanoj sudijskoj opremi. 

Za nedolazak na vreme ili neispunjavanje prethodnih stavova, pokreće se disciplinski postupak. 
 

Član 102. 

Visinu nadoknade za obavljanje sudijskih dužnosti i prava na druge troškove sudija utvrđuje Upravni 
odbor SHLS na predlog Sudijske organizacije, za svaku takmičarsku sezonu. 

 

 
XX. PRIGOVORI I ŽALBE 

 

Član 103. 

Nakon odigravanja utakmice svaki klub učesnik u takmičenju može da najavi prigovor ili žalbu 
Direktoru takmičenja, ukoliko smatra da postoje razlozi za poništenje utakmice i/ili postignutih 
rezultata. 

Prigovor se mora najaviti u izveštaju delegata. 

Potpuno obrazloženje prigovora mora se dati u roku od 24 sata. 

Uz prigovor se dostavlja i kopija dokaza o uplati takse za prigovor. 

Taksa za prigovor uplaćuje se na tekući račun SHSL broj 205‐116957‐66, Svrha uplate: Taksa 

na prigovor. 

Iznos visine takse je 20 bodova. 
 

Član 104. 

Neblagovremeno  upućen  prigovor  ili  prigovor  uz  koji  nije  podnet  dokaz  o  uplaćenoj  taksi,  biće 
odbačen od strane Direktora takmičenja SHLS. 

 

Član 105. 

Direktor  takmičenja  posle  sprovedenog  postupka  o  utvrđivanju  činjeničnog  stanja  donosi  odluku 
kojom  ili  odbija  prigovor  ili  ga  usvaja.  Odluku  će  dostaviti  zainteresovanim  stranama  na  koje  se 
odluka donosi. 

 

Član 106. 

Po prigovoru oštećenog kluba, utakmica  će biti poništena  ili  će biti određeno ponovno odigravanje, 
ukoliko  sudija  nije  primenio  ili  je  pogrešno  primenio  bitnu  odredbu  pravila  igre,  a  ta  povreda  je 
uticala na konačan ishod utakmice. 

Bitna povreda  igre postoji  ako  sudije nisu primenjivale neke odredbe  ili  su pogrešno primenjivane 
neke odredbe pravila  igre, čime su neposredno uticali na konačan  ishod utakmice, a te odluke se ne 
zasnivaju na slobodnom sudijskom uverenju. 

Bitna povreda odredbi pravila igre hokeja na ledu uvek postoji: 

1) Ako je suprotno odredbama pravila igre utakmica igrana sa većim brojem igrača od 20 igrača 
i  2  golmana,  klub  koji  nastupi  sa  više  igrača  gubi  utakmicu  službenim  rezultatom  5:0    i 
oduzima mu se jedan (1) bod. 
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2) Ako sudija prizna gol koji je postignut nakon sirene (zvučnog signala) koji označava završetak 
utakmice / perioda igre. 

 

Član 107. 

Direktor  takmičenja  će  pokrenuti  postupak  za  ocenjivanje  regularnosti  utakmice  ukoliko  delegat  u 
svom  izveštaju ukaže na okolnosti zbog kojih se utakmica može poništiti  ili odrediti druga propisana 
mera. 

 

Član 108. 

Kada u postupku utvrđivanja  činjeničnog  stanja  zbog priovora  ili ocenjivanja  regularnosti utakmice 
utvrdi da  ima osnova da  se protiv kluba, pojedinog  igrača  ili  službenog  lica, na osnovu disciplinskih 
odredbi pokrene postupak, Direktor takmičenja će pokrenuti disciplinski postupak. 

 

Član 109. 

Zainteresovana  strana koja nije  zadovoljna disciplinskom odlukom može podneti  žalbu  Liga odboru 
SHLS u roku od 8 dana od dana prijema odluke. 

Žalba  se podnosi  preko Direktora  takmičenja  SHLS,  koji  je dužan da  žalbu  sa  svim  spisima dostavi 
odmah, a najkasnije u roku od tri (3) dana, drugostepenom organu. 

Ukoliko prigovor nije podnet preko Direktora takmičenja, prigovor se neće razmatrati. 

Klub koji ulaže prigovor, dužan je da na tekući račun SHLS broj 205‐116957‐66 uplati taksu u visini od 
20 bodova. Svrha uplate: taksa za prigovor. 

Iznos takse biće vraćen podnosiocu prigovora čiji je prigovor prihvaćen. 

Na odluku Liga odbora, nezadovoljna  strana može podneti  žalbu Arbitraži OKS, kao  trećestepenom 
organu, u roku od 15 dana od dana prijema odluke Liga Odbora. 

Žalba Arbitraži OKS podnosi se preko Liga odbora. 
 

Član 110. 

Ukoliko  rok  za  podnošenje  prigovora  ili  žalbe  ističe  u  nedelju  ili  u  dane  državnih  praznika,  rok  za 
podnošenje ističe prvog narednog dana. 

 

 
XXI. FINANSIJSKE OBAVEZE 

 

 
Svi klubovi sami pokrivaju svoje treškove. 

Član 111. 

Prihod sa utakmica pripada domaćinu, osim u slučajevima kada je Propozicijama drugačije  određeno. 

Posebno je regulisana podela prihoda na Kup utakmicama i utakmicama na neutralnom terenu. 

Ako  se  klubovi  ne  sporazumeju,  mesto  odigravanja  će  odrediti  Direktor  takmičenja,  a  troškovi 
odigravanja utakmice se dele pola ‐ pola. 

 

Član 112. 

Klub  koji  nije  uplatio  kotizaciju  za  takmičarsku  sezonu,  takse  za  licence  igrača,  trenera  i  ostalih 
službenih  predstavnika,  kao  i  kazne  od  prethodne  sezone,  ne može  da  učestvuje  u  takmičenju  u 
nastupajućoj sezoni sve dok ne reguliše sva svoja dugovanja. 

 

Član 113. 

Putne troškove, dnevnice i takse delegatu i sudijama isplaćuje domaćin nakon utakmice. Protiv kluba 
koji ne izvrši svoje obaveze automatski se pokreće disciplinski postupak. 
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Član 114. 

Svaki klub koji učestvuje u  takmičenju dužan  je da  izvršava  i druge  finansijske obaveze predviđene 
ovim  Pravilnikom,  Propozicijama  takmičenja  drugim  opštim  aktima  SHLS,  kao  što  su:  troškovi 
suđenja, delegata i sl. 

Neizvršenje  finansijskih  obaveza  od  strane  klubova  utvrđuje Generalni  sekretar  SHLS  i  obaveštava 
Direktora takmičenja koji će, po službenoj dužnosti doneti odluku o suspenziji iz takmičenja. 

Na odluku Direktora  takmičenja može  se  izjaviti  žalba Liga odboru SHLS u  roku od 8 dana od dana 
prijema odluke.  Žalba  se podnosi preko Direktora  takmičenja  SHLS,  koji  je dužan da  žalbu  sa  svim 
spisima dostavi odmah, a najkasnije u roku od tri (3) dana, drugostepenom organu. 

Ukoliko žalba nije podneta preko Direktora takmičenja, prigovor se neće razmatrati. 

Klub koji ulaže žalbu, dužan je da na tekući račun SHLS broj 205‐116957‐66 uplati taksu u  visini od 20 
bodova. Svrha uplate: taksa za žalbu. 

Iznos takse biće vraćen podnosiocu čija je žalba prihvaćena. 

Na odluku Liga odbora, nezadovoljna  strana može podneti  žalbu Arbitraži OKS, kao  trećestepenom 
organu, u roku od 15 dana od dana prijema odluke Liga Odbora. 

Žalba Arbitraži OKS podnosi se preko Liga odbora. 
 

Član 115. 

Ako klub koji  je pravosnažnom  i konačnom odlukom obavezan da nadoknadi novčanu  (finansijsku) 
obavezu,  a  to  ne  izvrši  u  određenom  roku,  Direktor  takmičenja  će  klubu  izreći  zabranu  učešća  u 
takmičenju sve dok obavezu ne  izvrši, a neodigrane utakmice u  tom vremenu  registrovaće u korist 
protivničkih klubova, službenim rezultatom od 5:0. 

 

 
XXII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 116. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe sve prethodne verzije pravilnika o takmičenju, 
zajedno sa izmenama i dopunama. 

Ovaj Pravilnik  stupa na  snagu osmog  (8.) dana od dana usvajanja na  sednici UO  SHLS. Pravilnik  je 
punovažan kada je overen vlastoručnim potpisom Predsednika SHLS i pečatom SHLS. 

 
 

Beograd, 19.09.2019.  Predsednik Upravnog Odbora SHLS 

Marko Milovanović s.r. 


