ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ
ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
На основу члана 33. Статута Одбојкашког савеза Србије од 11. марта 2012. године, Извршни одбор
Одбојкашког савеза Србије је на седници 28. марта 2014. године донеo

ПРАВИЛНИК О TАКМИЧЕЊУ
ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.
Овај Правилник прописује основне Одредбе о организацији и руковођењу такмичењем за
првенства Србије свих категорија и примењује се јединствено на целој територији Републике
Србије.

Члан 2.
Одбојкашки савези региона могу својим пропозицијама такмичења регулисати питања која нису
овим Правилником регулисана.
Члан 3.
Одбојкашка такмичења се спроводе у пет рангова:
I

ранг:

Суперлига

II ранг:

Прва Лига

III ранг:

Друга Лига

IV ранг:

Међурегионална или регионална лига

V ранг:

Међуопштинска или општинска лига.
Члан 4.

Извршни одбор ОСС утврђује јединствени систем и оквирне одредбе такмичења на целој
територији Србије.
Систем такмичења као појам подразумева:
 Ранг и врсту такмичења;
 Минимални и максимални број екипа-учесника;
 Време спровођења;
 Начин стицања и начин губљења права учествовања у такмичењу;
 Начин утврђивања и регистровања пласмана;
 Врсту oбјекта и игралишта на којем се игра.
Начин спровођења такмичења утврђују надлежни органи одговарајућих одбојкашких организација у
оквиру којих се спроводе такмичења, у складу са јединственим системом и оквирним одредбама
које је утврдио Извршни одбор ОСС.
Члан 5.
Предлог измена система такмичења мора бити стављен на јавну дискусију најмање 30 дана пре
одржавања седнице Извршног одбора ОСС, који исти усваја.
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Члан 6.
За сва такмичења обавезне су пропозиције, које морају бити усклађене са пропозицијама вишег
ранга такмичења и које доносе одговарајући органи, најмање 15 дана пре почетка такмичења.
Пропозицијама се утврђују сви услови такмичења, а начин бодовања је јединствен.
У систему се спроводи један од следећих облика такмичења:
 Лигашки са једноструким, двоструким, троструким или четвороструким кругом такмичења
 Турнирски по групама;
 Куп једноструки или двоструки круг такмичења;
 Лигашки са двоструким кругом такмичења и са завршним делом турнирски или
Play-Off-oм и Play-Out-oм.

Члан 7.
Такмичарска година почиње 01. јула текуће године, а завршава се 30. јуна наредне године.
Члан 8.
Извршни одбор ОСС утврђује оквирни међународни и домаћи Календар такмичења. На основу
овог Календара, сви други савези и основне организације доносе своје Календаре такмичења.
Сви Календари такмичења прате хијерархију од I ранга такмичења до најнижег.
Члан 9.
Свим облицима такмичења руководе највиши органи надлежних Одбојкашких савеза, а спроводе га
надлежни такмичарски органи и/или удружења клубова.
Члан 10.
Директора такмичења ОСС именује Председништво ОСС.
Његове надлежности су:
 Прати спровођење усвојеног јединственог система такмичења и даје Извршном одбору
ОСС предлоге зе његове измене и допуне;
 Припрема предлог Календара такмичења ОСС;
 Доноси јединствене Опште пропозиције за прва три ранга такмичења;
 Прописује Пропозиције за Куп Србије;
 Спроводи полуфинални и финални део Купа Србије;
 Прописује Пропозиције за такмичења млађих категорија;
 Спроводи Финалне делове Првенстава за млађе категорије.
Члан 11.
Основне организације, које учествују у такмичењу, у складу са својим Статутима и овим
Правилником могу оснивати своја удружења и доносити своја посебна нормативна акта, са којима
уређују међусобне односе и бирају органе преко којих учествују у спровођењу такмичења из своје
надлежности.
Члан 12.
Посебне такмичарске комисије оснивају се по потреби за одређена такмичења од заинтересованих
одбојкашких организација, а у складу са пропозицијама тог такмичења и овог Правилника.
Пропозиције за та такмичења морају бити верификоване од надлежног Одбојкашког савеза и/или
Директора такмичења ОСС.
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Члан 13.
Усвајање Анекса пропозиција такмичења, утврђивање распореда утакмица у складу са
Календаром такмичења и доношење потребних одлука у вези са спровођењем такмичења врши се
на заједничком састанку овлашћених представника у том такмичењу.
Члан 14.
Распоред утакмица такмичења мора бити објављен најкасније 15 дана пре почетка Првенства,
уколико за поједина такмичења није друкчије предвиђено пропозицијама за то такмичење.
Члан 15.
Утврђени распоред првенствених и куп утакмица може се изменити само на основу унапред
утврђених критеријума који су предвиђени пропозицијама такмичења, с,тим да померање
одређене утакмице или одређеног кола такмичења не може ићи на штету других заинтересованих
клубова, нити може давати такмичарску предност клубовима чија се утакмица одлаже на штету
осталих учесника исте такмичарске групе.
Члан 16.
Час почетка утакмице одређује технички организатор у складу са Пропозицијама такмичења.
Уколико постоји споразум екипа о часу почетка утакмице, надлежни орган по правилу ће потврдити
тај споразум, уколико не иде на штету других екипа.
Члан 17.
Утакмице се играју на основу правила игре Међународне одбојкашке федерације (FIVB).
Члан 18.
За све утакмице органи који спроводе такмичење могу, а за прва три ранга морају, одредити
делегата.
О функцији делегата прописује се одговарајуће упутство. Делгат пре почетка утакмице утврђује да
ли се на терену или у дворани налазе сви предвиђени органи, судије и дежурни лекар.
Уколико на утакмици нема делегата, његове дужности и обавезе преузима први судија.
Члан 19.
Пре утакмице делегат је дужан да прегледа такмичарске легитимације или лиценце (у складу са
Пропозицијама такмичења) и не дозволи наступ оним играчима- ицама који-е немају право. Уколико
делегат установи да неки-а играч-ица нема легитимацију односно лиценцу, може му- јој се
дозволити наступање под условом да утврди идентитет путем личне карте или пасоша и узме
писмена изјава тренера или капитена екипе (о разлогу недостатка легитимације односно лиценце,
и гарантовању постојања важећег лекарског прегледа), а клуб је дужан да у року од четрдесет
осам (48) часова достави његову-њену такмичарску легитимацију односно лиценцу надлежном
органу који спроводи такмичење.
Члан 20.
Право наступа на утакмицама тренера, статистичара, лекара и физиотерапеута делегат утврђује
прегледом њихових легитимација или лиценци (у складу са Пропозицијама такмичења). Уколико
се догоди да неко од наведених нема да приложи своју легитимацију односно лиценцу, поступак је
исти као за играча-ицу.
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Члан 21.
Делегат прегледа све потребне уређаје на терену да би утврдио да ли одговарају Правилима
Одбојкашке игре и одредбама овог Правилника.
Уколико организатор није извршио све техничке припреме, делегат ће одредити време до тридесет
(30) минута да се све доведе у ред.
Члан 22.
Делегат и први судија на првенственој утакмици овлашћени су да одлуче о одстрањењу публике,
ако онемогућава нормалан ток утакмице. Први судија у договору са делегатом прекида утакмицу у
ненормалним условима играња. Сматраће се да је услед понашања публике онемогућен нормалан
ток утакмице ако се чине непристојни и неспортски испади према играчима- ицама или судијама,
ако се на терен бацају разни предмети, ако службена лица и играчи- ице буду физички нападнути
и због других околности које отежавају нормално одвијање утакмице.
Члан 23.
После завршене утакмице, односно турнира, делегат је дужан да поднесе писмени извештај
надлежном такмичарском органу.
Члан 24.
Уколико клуб најави у записнику жалбу на утакмицу, делегат је дужан да одмах прикупи потребан
материјал за решавање жалбе, односно писмене изјаве званичних лица о наводима жалбе.
Делегат посебно даје писмену изјаву и своје мишљење о жалби.
Члан 25.
У циљу рационалности такмичења органи који спроводе такмичење и судијска организација могу
постићи сагласност да делегати на утакмицама из члана 18. овог Правилника поред дужносту
делегата, обављају и дужност контролора суђења. Делгати- контролори могу бити спортски
радници који имају звање међународног или националног судије, а престали су да суде због
навршених година старости за суђење или одустали од суђења.
Списак делегата- контролора утврђује се најкасније 15 дана пре почетка такмичења за сваки ранг
такмичења.
Делегате-контролоре делегирају такмичарски органи, којима су и одговорни за обављање дужности.
Комисије за контролу и унапређење суђења Удружења одбојкашких судија Србије обавезне су
да, по утврђењу списка за наредну такмичарску годину, изврше тестирање знања делегатаконтролора.
Члан 26.
Све утакмице могу судити само одбојкашке судије, који су чланови Удружења одбојкашких судија
Србије.
Комисије за контролу и унапређење суђења Удружења одбојкашких судија Србије обавезне су да,
по утврђењу списка за наредну такмичарску годину, изврше тестирање судија.
Листа судија утврђује се најкасније 15 дана пре почетка такмичења за сваки ранг такмичења
посебно.
Члан 27.
Судије су обавезне да на терен изађу у судијској опреми тридесет (30) минута пре заказаног почетка
утакмице и да се јаве делегату и представницима екипа.
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Члан 28.
На свим утакмицама се води важећи међународни записник. Делегат је дужан да (у року према
Пропозицијама такмичења) достави надлежном такмичарском органу оригинални примерак
записника са извештајем утакмице.
Члан 29.
Свака дворана у којој се одигравају утакмице мора бити регистрована и категоризована од
надлежног такмичарског органа.
Члан 30.
Одредбе о организацији и реду на утакмицама у дворанама доносе надлежни органи који спроводе
такмичења.
Члан 31.
Клуб-домаћин је обавезан да дворану припреми за игру тако да буде потпуно спремна за
одигравање утакмице. Да ли је терен спреман за игру, у случају више силе, одлучују делегат и први
судија, који је одређен да води утакмицу.
Први судија и делегат обавезни су да у записник унесу донету одлуку о спремност терена и да
записник доставе такмичарском органу у року од четрдесет осам (48) сати, уз претходно
телефонско обавештење.
Члан 32.
Све утакмице прва три ранга такмичења играју се у дворанама са прописаним осветљењем и
одређеном температуром, сагласно Препозицијама истог такмичења. Није допуштена жалба после
утакмице на температуру или осветљење.
Члан 33.
Право учешћа у такмичењу клуб мора потврдити лиценцом која је прописана за то такмичење:
“A” лиценца: ова лиценца је неопходна за такмичење у I и II рангу такмичења, а
клуб наступа у такмичењима у сенирској и у најмање две млађе категорије;
“Б” лиценца: ова лиценца је неопходна за такмичење у свим осталим
ранговима, а клуб наступа у такмичењима у сенирској и у једној млађој категорији;
“Ц” лиценца: за новоосновани клуб који наступа само у једној категорији
такмичења. Ову лиценцу новоосновани клуб може добити за највише прве две
такмичарске године, и са овом лиценцом може учествовати у IV и V рангу
такмичења;
Лиценце се клубовима издају у периоду од 25. јула закључно са 10. септембром за текућу
такмичарску годину.
Лиценце клубовима оверава Националнаа комисија за регистрацију ОСС, а издају надлежне
Регистрационе комисије.
Члан 34.
Право учешћа на првенственим и куп утакмицама имају само играчи- це који- е су регистровани- е
на основу Правилника о регистрацији играча-ица ОСС и лиценцирани- е по овом Правилнику.
Играч-ица може у току једног дана одиграти највише једну првенствену или куп утакмицу у
сениорској категорији. На утакмицама турнира млађих категорија играч-ица може у току једног дана
одиграти највише две утакмице за исту категорију, под условом да су утакмице на којима играч-ица
наступа заказане у размаку од најмање 7 сати.
На једној првенственој и куп утакмици могу наступити најише два играча- це који-е су регистрование на основу иностраних F I V B сертификата.
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Члан 35.
Издавање лиценци за играче-ице обавља орган кога одређује надлежан одбојкашки савез и о чему
се прописује упутство.
Издавање лиценци у редовном року врши се до почетка такмичења.
У току такмичења лиценца се може издати у следећим случајевима:

Играчима- ицама клуба који су пре почетка такмичења били регистроване за тај
клуб;

Играчима- ицама који су добили- е сагаласност за одлазак у иностранство у
редовном прелазном року, а врате се у клуб из кога су отишли- е, до 25. децембра
у такмичарској години за коју се лиценцирају;

Играчима- ицама који- е су прешли-е у други клуб у посебном прелазном року;

Играчима- ицама који- е су потписали-е посебан уговор о уступању другом клубу.
Члан 36.
Право наступа играча- ица у такмичењима за млађе категорије одређује се за сваку такмичарску
годину.
У прва три ранга такмичења пионирке и пионири могу наступати за сениорке и сениоре после
навршених 14 година старости.
Члан 37.
Ако на првенственим утакмицама пионирских, кадетских и јуниорских категорија наступе играчи-це
који-е су према својим годинама изгубили- е право такмичења у овим категоријама, биће покренут
дисциплински поступак према одредбама Дисциплинског правилника ОСС против играча-ица,
тренера и клуба у коме је такмичар наступао, с,тим што клуб сноси и друге последице предвиђене
Дисциплинским правилником ОСС, а утакмицу губи службеним резултатом.
Члан 38.
Играч-ица може наступити на пријатељским утакмицама за неки други клуб само уз писмену
сагласност свог клуба. Против играча-ице и клуба који поступе супротно овим одредбама, биће
покренут дисциплински поступак према Дисциплинском правилнику ОСС.
Члан 39.
Играчима- ицама прва три ранга такмичења може се издати двојна лиценца, која им омогућава
право наступа за другу екипу свог клуба у нижем рангу такмичења.
Ово право могу искористити највише четири играча-ице млађих категорија клуба у једној
такмичарској години.
Члан 40.
Сваки учасник такмичења мора да има такмичарску легитимацију односно лиценцу и важећи
лекарски преглед.
Лекарски преглед важи најдуже шест (6) месеци.
Лекарски преглед играча-ица обавља се у амбулантама овлашћеним од стране Министарства
надлежног за послове спорта.
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Члан 41.
У сениорској конкуренцији истог ранга такмичења један клуб може наступити само са једном
екипом.
Друга екипа неког клуба може се такмичити највише у трећем рангу такмичења.
Члан 42.
Једна екипа може учествовати на првенственим такмичењима друге територијалне одбојкашке
организације само уз обострану сагласност надлежних територијалних одбојкашких организација и
надлежног савеза.
Члан 43.
Ако у року од петнаест (15) минута од времена заказаног за почетак утакмице једна екипа не
наступи, Први судија ће то констатовати у записнику утакмице.
Члан 44.
Ако се на првенственим и куп такмичењима започета утакмица не може завршити из објективних
разлога, Први судија прекида утакмицу и заједно са Делегатом и капитенима екипа писмено у
записнику констатује постигнути резултат у моменту прекида утакмице.
Кад се утакмица наставља на истом терену после једног или више прекида у укупном трајању
мањем од четири (4) часа, резултат прекинутог сета остаје у важности, а игра се наставља где
је прекинута.
Када се утакмица наставља на другом терену или у другој дворани, резултат прекинутог сета се
поништава. Резултати одиграних сетова се признају. Када су прекиди у укупном трајању дужи од
четири (4) часа, утакмица се мора поновити у року од двадесет четири (24) часа, без обзира на
постигнут резултат и на коме ће се терену одиграти.
Ако се наставак утакмице не може одиграти по одредбама ставова 2. и 3. овог члана, као и ако се
утакмица не може поновити (сходно ставу 4.) у року од двадесет четири (24) часа, такмичарски
орган ће одредити датум и место одигравања нове утакмице, водећи рачуна да се нова утакмица по
правилу треба одиграти пре почетка наредног кола.
Право наступа у наставку утакмице или на поновљеној утакмици имају само они играчи-ице, који-е
су имали-е право наступа на започетој утакмици.
Одлуку о расподели трошкова насталих у вези прекида, наставка и понављања утакмице доноси
такмичарски орган одговарајућег ранга такмичења.
Члан 45.
Објективним разлозима за прекид утакмице из става 1. претходног члана сматрају се сметње
изазване елементарним непогодама, као што су: нестанак електричне енергије на ширем подручју
града где се одиграва утакмица, уништење или оштећење инсталација у дворани ударом грома,
поплаве, пожари, земљотреси и сл.
Члан 46.
Дужност је организатора да предузме све мере како би обезбедио нормалан ток утакмице, као и
заштиту у сваком погледу за играче-ице и службена лица. Организатор одређује свог званичног
дежурног представника за сваку утакмицу.
Члан 47.
Организатор такмичења- утакмице дужан је да организује редарску службу и такмичење- утакмицу
пријави надлежним органима унутрашњих послова.
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Члан 48.
Свакој утакмици мора да присуствује дежурни лекар са припручном апотеком за указивање прве
помоћи.
Члан 49.
Организатор утакмице сноси одговорност за све прекршаје и инциденте који се догоде на самој
утакмици или непосредно у вези са њом.
Члан 50.
Неучествовање пријављених екипа на првенственим, куп и осталим такмичењима, који су
предвиђени Календаром, повлачи за собом дисциплинску одговорност и надокнаду материјалних
издатака насталих отказом.
Члан 51.
Уколико се екипа налази под суспензијом, не може да наступи, а одлуку о регистрацији утакмице
доноси надлежни такмичарски орган по доношењу коначне одлуке дисциплинског органа.
Члан 52.
У случају да се клуб расформира или одустане од такмичења, а није одиграо 50% утакмица,
сви резултати његових утакмица се бришу.
Уколико је одиграо 50% утакмица постигнути резултати се признају, а остале утакмице се
региструју службеним резултатом. Сматраће се да је клуб одустао од такмичења, ако својом
кривицом није одиграо три (3) утакмице у току такмичења и против њега ће се покренути
дисциплински поступак.
Клуб, који се пријави па одустане од такмичења аутоматски се суспендује и против њега се
покреће дисциплински поступак.
Клуб, који у току такмичења напусти такмичење или буде искључен из такмичења враћа се у
најнижи ранг такмичења.
Члан 53.
Уколико неки клуб одустане од такмичења у Првенству, али најкасније тридесет (30) дана пре
почетка Првенства, лига ће се попунити.
Извршни одбор ОСС расписује конкурс и доноси одлуку о попуњавању лиге.
Члан 54.
Утакмица се региструје у корист противника са 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) у следећим случајевима:

Ако екипа из неоправданих разлога није наступила;

Ако терен није способан за игру или нису испуњени остали услови за одигравање
утакмице кривицом клуба-домаћина;

Ако екипа одбије да одигра утакмицу;

Ако екипа наступи са чланом екипе који није правилно регистрован односно
лиценциран;

Ако екипа наступи са чланом екипе који се налази под казном или суспензијом;

Ако екипа наступи са играчем-ицом који-а је на лекарском прегледу проглашен-а
неспособним за такмичење или ако нема важећи лекарски преглед;

Ако екипа наступи са играчем- ицом који- а је тог дана већ наступио- ла у другој
категорији;

Ако је екипа кажњена забраном наступа.
О другим случајевима који нису предвиђени овим чланом решава надлежни такмичарски орган.
Против екипе која учини прекршај из овог члана, покреће се дисциплински поступак.
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Члан 55.
Прекршаји учињени против одредаба овог Правилника подлежу дисциплинској одговорности
према Дисциплинском правилнику ОСС.
Члан 56.
На утакмицу и њен резултат, примену правила игре и правилника допуштена је жалба.
Жалба на ток утакмице, уколико Пропозицијама такмичења није другачије предвиђено, мора се
најавити у записнику са одигране утакмице, а образложење и потврда о уплаћеној такси мора се
доставити надлежном такмичарском органу у року од два (2) дана од одигравања утакмице.
Неблаговремено најављена, необразложена, нетаксирана или недовољно таксирана жалба неће
се узети у обзир за поступак, већ ће се одбацити као неуредна.
Члан 57.
Првостепени орган мора решити жалбу у року од пет (5) дана од дана њеног пријема.
Члан 58.
За сва такмичења, жалбе у првом степену решавају органи који спроводе такмичења.
Члан 59.
На основу поднете жалбе оштећеног клуба, орган који спроводи такмичење поништиће утакмицу и
одредити да се игра нова у случају да је приликом суђења утакмице дошло до повреде Правила
игре која је имала битан утицај на ток и резултат утакмице, а није било кривице до оштећене екипе
за овакву ситуацију.
Члан 60.
О жалбама на одлуке органа из члана 56. овог Правилника одлучују органи предвиђени
Пропозицијама односног такмичења.
Против другостепене одлуке нема места жалби и она је коначна.
Члан 61.
Другостепена одлука мора бити донета у року од осам (8) дана од дана пријема решења, уколико
Пропозицијама односног такмичења није другачије предвиђено.
Члан 62.
Таксе на жалбе се утврђују и уплаћују према Пропозицијама односног такмичења.
Члан 63.
Тумачење одредаба овог Правилника даје ИО ОСС.
Члан 64.
Овај Правилник усваја Извршни одбор ОСС, а ступа на снагу даном његовог усвајања.
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