ЗАПИСНИК
са састанка представника одбојкашких савеза региона Србије и представника ОС Србије,
одржаног 30. маја 2014. г. са почетком у 15,00 сати у сали СЦ „Чаир“ у Нишу
Присутни:
Бјелић Зорица - ОС Београд, Пањак Ненад и Јанковић Часлав - ОС
Војводина, Вилимановић Гордан и Сушић Ненад - ОС Краљево, Пантић Милан - ОС
Браничевски округ, Стојадиновић Милош - МОС Зајечар, Пинтеровић Ана - Златиборски
округ, Цветковић Ненад и Дончић Миленко - МОС Крагујевац, Бркић Љубодраг и
Стојадиновић Милован - ОС Нишавски округ, Рајковић Миодраг и Тончић Оливер - МОС
Лесковац.
Остали присутни: Недељковић Чеда - Комесар такмичења УОКПЛ , Кесер Душан Координатор УОКРЛ, Перековић Светлана - Комесар такмичења УОКРЛ, Тадић Драган Директор такмичења ОС Србије
На почетку састанка, Генерални секретар Одбојкашког савеза Србије - Милошевић
Слободан је у уводном излагању поздравио све присутне, а затим је усвојен следећи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Извештаји комесара такмичења све четири групе Друге лиге за сезону 2013/14. г.
2. Организација и спровођење такмичења сениорских регионалних лига у сезони
2014/2015. године
3. Организација и спровођење такмичења млађих категорија у сезони 2014/2015. г.
4. Куп Србије
5. Упознавање са изменама и допунама Правилника ОС Србије
6. Лиценцирање клубова за такмичарску 2014/2015. годину и продужење регистрације клубова. Утврђивање броја пријављених играча као услов за издавање
одређене лиценце
7. Издавање лиценци члановима клуба за текућу такмичарску годину
8. Уговори клуб - играч
9. Редован и посебан прелазни рок
10. Текућа питања

Ад. 1.
=
У протеклој такмичарској сезони, у све четири групе Друге лиге учествовало је 40
екипа у женској конкуренцији и 39 екипа у мушкој конкуренцији. Пре почетка такмичења,
у групи „Север“ било је упражњено 5 места у женској конкуренцији и 1 место у мушкој
конкуренцији, који су путем конкурса попуњени. У извештајима комесара такмичења
констатовано је следеће:
- У односу на раније сезоне, приметна је (у просеку) већа гледаност утакмица
- Међусобна сарадња клубова, као и сарадња клубова и савеза је боља у односу
на претходни период, што је омогућило лакше спровођење такмичења
- Службена лица су благовремено достављала извештаје са утакмица
- Није било жалби на одиграним утакмицама
- Билтени су излазили редовно и благовремено
- Дисциплина учесника у такмичењу била је задовољавајућа
- Партизан (Липљан) је све утакмице као домаћин играо на територији Косова

Да би се искључила могућност сумњи у регуларност такмичења, од сезоне 2014/2015. г.
такмичарски бројеви се не могу бирати, већ ће се извлачити за све клубове. Изузетак могу
бити само клубови који у такмичењима имају мушку и женску екипу.

Ад. 2.
= Клубови су обавезни да у предвиђеном року изврше годишњу пререгистрацију, и да
добију одговарајућу лиценцу за такмичење за сезону 2014/2015. године.
= По завршетку сезоне 2014/2015. г. право учешћа у квалификацијама за попуну Друге
лиге имају а. Првопласирана екипа Регионалне лиге (са 5-9 клубова)
б. Прво и другопласирана екипа Регионалне лиге (са 10 и више клубова)
в. Другопласирана екипа Регионалне лиге (када је првопласирана екипа
друга екипа клуба вишег ранга такмичења)
г. Трећепласирана екипа Регионалне лиге (када су прво и другопласирана
екипа друге екипе клуба вишег ранга такмичења)
д. Најслабије пласирана екипа која условно остаје у Другој лиги, после
преласка екипа из вишег ранга (Прве лиге) у одређену групу Друге лиге
= Првенства Регионалних лига морају бити завршена најкасније до 18/19. Априла 2015.
године, а извештаји и коначне табеле морају бити достављени Комесару такмичења Других
лига и Директору такмичења ОСС путем факса или E - maila до 20.04.2015. године.
= Регионални одбојкашки савези својим пропозицијама такмичења утврђују у којим салама
(прописним или непрописним) се играју утакмице. Истим пропозицијама се утврђује да је
домаћин сусрета обавезан да обезбеди најмање 3 (три) лопте „Mikasa MVA - 200“ којима се
играју све утакмице Регионалне лиге.
За квалификациона такмичења за попуну Друге лиге, за загревање екипа и игру користе се
искључиво лопте „Mikasa MVA-200“.
= Пријавнина клубова, заједно са котизацијом за целу такмичарску сезону може бити
највише до 25.000 динара. Уколико регионални савез обезбеди потребна средства, може
бити прописан и мањи износ за одржавање лиге, о чему се обавештава Директор такмичења
ОС Србије.
= Лиценцирање чланова екипе износи 10.000 динара, а у тај износ укључено је лиценцирање
до 20 играча, од 1-4 тренера + 1 лекар + 1 физиотерапеут.

= Савези који у такмичењу имају 12 или више клубова, требало би да поделе екипе по
територијалном принципу у 2 групе, док се савези са недовољним бројем екипа договарају о
начину организовања заједничке лиге.

Ад. 3.
Сви регионални савези благовремено доносе пропозиције такмичења за све такмичарске категорије. Пропозицијама такмичења за пионире и пионирке, утврђује се да све
екипе обавезно у постави морају имати најмање 2 (два) техничара, а састав пријављене
екипе (12 играча) је обавезно без либера. У тренутку извођења сервиса, оба стопала
играча морају бити у контакту са подлогом терена.
Календар финалних такмичења млађих категорија за сезону 2014/2015. г. ће бити
сачињен накнадно, на основу програма такмичења националних селекција у 2015. години.
У првенственим такмичењима млађих категорија у сезони 2014/2015. године право наступа
имају само играчи регистрованих клубова и то:
рођени
висина мреже
Пионирке ....................................
2000. и млађе
215 цм
Пионири ...................................... 1999. и млађи
230 цм
Кадеткиње ..................................
Кадети .........................................

1998. и млађе
1997. и млађи

224 цм
243 цм

Јуниорке ......................................
Јуниори ........................................

1996. и млађе
1995. и млађи

224 цм
243 цм

Првенства млађих категорија на регионима морају се завршити најкасније до:
јуниори и јуниорке
- до 14/15. марта
2015. године
кадети и кадеткиње
- до 11/12. априла 2015. године
пионири и пионирке
- до 11/12. априла 2015. године
На првенству млађих категорија - укључујући и први степен такмичења на региону,
бодовање се врши на следећи начин:
* За победу са 3:0 или 3:1 у сетовима екипа добија 3 бода, а за победу са 3:2 добија 2 бода
* За пораз са 2:3 екипа добија 1 бод, а за пораз са 1:3 и 0:3 екипа добија 0 (нула) бодова
* Екипа која својом грешком не одигра утакмицу, кажњава се одузимањем 1 бода (-1)
У сезони 2014/2015. г. судијске таксе могу бити највише до износа у дин.:
Јуниорско првенство .............................. 2.000 + 2.000 + 400
Кадетско првенство ............................... 1.600 + 1.600 + 400
Пионирско првенство ............................ 1.300 + 1.300 + 300
Максималан износ пријавнине за први степен такмичења (осим када се плаћа и закуп
сале) може бити:
Јуниорска категорија ................. 6.000
Кадетска категорија ................... 5.000
Пионирска категорија ................ 4.000
Први степен првенства млађих категорија на региону игра се уз минимум 6 одиграних
утакмица за сваку екипу.

Ад. 4.
На основу члана 2. Пропозиција за Куп Србије, сви клубови прва три ранга такмичења
обавезни су да се такмиче у Купу Србије.

Први степен такмичења Купа Србије за 2014. годину организују одбојкашки савези
Војводине, Београда, Ниша и Краљева.
У првом степену Купа учествују сви клубови пласирани испод 2. (другог) места Прве лиге у
протеклом првенству, клубови Друге лиге као и клубови нижег ранга такмичења који се
пријаве за такмичење у Купу .
Регионални савези су обавезни да обавесте све клубове нижег ранга који желе да
учествују у Куп такмичењу да се пријаве матичном савезу, а затим те пријаве прослеђују
савезу надлежном за спровођење Купа (Војводина, Београд, Ниш и Краљево).
Регионални савези који спроводе Куп такмичење, обавезни су да Пропозиције за Куп
такмичење у I (првом) степену благовремено доставе свим клубовима и Директору
такмичења ОСС.
Термини за Куп такмичење су:
Претколо - у случају да у Купу има више од 16 екипа у мушкој или женској конкуренцији
утакмице се играју у термину 06/07. септембра 2014. г.
Прво коло:
Друго коло:
Треће коло:
Четврто коло - Финале:

13/14. 09. 2014.
20/21. 09. 2014.
27/28. 09. 2014.
4/5. октобра 2014.

Судијске таксе за прва три кола Купа Србије су: 2.000 + 2.000 + 400 (4.400) дин., а за
финалне утакмице: 4.000 + 4.000 + 4.000 + 800 (12.800) динара.
Регионални савези спроводе Куп такмичење уз обавезно учешће клубова:
ОС Војводина (м)
- Борац (Старчево)
- Клек Србијашуме
- Дунав Волеј
- Нови Сад
- Баваниште
- Врбас
- Стражилово
- Футог
- Срем Еатон
- Пролетер
- Младост (Н. Пазова)
- Меркур (Б. Паланка)

ОС Војводина (ж)
- Варадин Војводина
- МД Зрењанин
- Футог
- Младост (Инђија)
- Итон Срем Темпо
- Клек Србијашуме
- Рума
- Славија
- Врбас
- Раднички
- Омладинац
- Вршац
- Кикинда

ОС Краљево (м)
- Косовска Митровица
- Буковица Путеви
- Ужице
- Грачац
- Партизан Л.
- Лучани
- ФАП Ливница
- Антена
- Прибој
- Либеро Ча
- Партизан 2012

ОС Краљево (ж)
- Таково Звезда Хелиос
- Црнокоса Артос
- Либеро Ча
- Економац
- Борац
- Златибор
- Путеви Трендтекс
- Тутин Стил Јасен
- Слобода С
- Гимназијалац
- Тара
- Ивањица

ОС Београд (м)
- Железничар
- ВГСК
- Смедерево
- Младеновац
- Стерија
- ВА 014
- Шумадија
- Рода
- Обреновац
- Рудар
- Обилић

ОС Београд (ж)
- Ваљево
- Крагујевац
- Београд
- Лазаревац
- Стерија
- ЖОК Шумадија
- СПАС
- Обилић
- Имлек
- Спартак
- ЖОК Поштар
- ЖОК Уб
- А С (Београд)

ОС Ниш (м)
- Тимок
- Ниш
- Јагодина
- Десетка
- Миленијум
- Топличанин
- Хајдук Вељко
- Младост
- Радан
- Дубочица
- Врање

ОС Ниш (ж)
- Студент
- Јагодина
- Ле - 016
- Бор
- Лесковац 98
- Врање
- Миленијум
- Мајданпек ФБЦ
- Хајдук Вељко
- Младост (Врање)
- Десетка

Извештај о спроведеном Куп такмичењу регионални савези достављају Директору
такмичења ОСС до 06. 10. 2014. године.
Утакмице осмине финала Купа Србије ће се играти у термину 18/19.11.2014. године.

Ад. 5.
Извршене су измене и допуне Правилника о регистрацији одбојкашких клубова ОСС,
Правилника о регистрацији играча ОСС и Правилника о такмичењу ОСС.
Поменути правилници се налазе на сајту ОСС.
Редован прелазни рок траје од 01. јула закључно са 20. јулом текуће године.
Посебан прелазни рок траје од 15. септембра закључно са 25. децембром текуће године.
Преглед свих измена и допуна сва 3 (три) Правилника достављен је присутним представницима Регионалних савеза на састанку у Нишу. Сви Регионални савези су обавезни да
наведене измене и допуне Правилника ОСС доставе својим клубовима у што краћем року.

Ад. 6.
Према Правилнику о регистрацији одбојкашких клубова ОСС, рок за продужење
регистрације одбојкашких клубова и издавање лиценци је од 25.07. закључно са 10.09. текуће
године.
Продужење регистрације одбојкашких клубова врши се искључиво уз достављање такмичарских легитимација играча.
Висина таксе за продужење регистрације клубова износе :
а. клубови Суперлиге ............................... 10.000 дин.
б. клубови Прве лиге ................................ 8.000 дин.
в. клубови Друге лиге ............................... 6.000 дин.
г. клубови IV и V степена ..................... 4.000 дин.
Сви регистрациони савези су дужни да благовремено подсете своје клубове на рок за продужење регистрације и да им доставе распоред термина за продужење регистрације (за сваки
клуб).
Услов за издавање „Б“ лиценце је да клуб пријави најмање 12 играча сениорске категорије и
најмање 12 играча једне млађе категорије (најмање 24 различита играча).
Услов за добијање „А“ лиценце је да клуб пријави најмање 12 играча сениорске категорије и
најмање по 12 играча у две млађе категорије (најмање 36 различита играча).
За све пријављене категорије, клуб доставља податке играча на 1 (једном) списку који
се у три примерка доставља надлежном одбојкашком савезу.

Ад. 7.
Лиценца се издаје на основу приложене и исправне такмичарске легитимације.
Регистрациони савези не могу да врше продужење регистрације за играче који имају
зелене или црвене такмичарске легитимације, као и ознаку „С“ испред броја легитимације.
Замену и продужење ових такмичарских легитимација врши искључиво Национална
комисија за регистрацију ОС Србије.
За сва такмичења у којима наступа, играч мора да има лиценцу. Савези који спроводе
такмичења и издају лиценце за играче клубова који у тим такмичењима учествују, морају
водити рачуна о исправности издатих лиценци.
Неисправна лиценца може имати за последицу и забрану наступа играча на такмичењу или
нерегуларност такмичења.

Лиценца играча мора садржати: број такмичарске лиценце, овера печатом за одговарајућу
такмичарску сезону, потпис играча и овлашћеног лица клуба, овера надлежног органа и сл.
Двојну лиценцу могу да имају само 4 играча (прва 3 ранга такмичења) које клуб пријављује на почетку сезоне. Право наступа за другу екипу клуба имају играчи млађих категорија
истог клуба у једној такмичарској години.
За лекарски преглед користи се искључиво образац ЦЕВ-а.
Ад. 8.
Уговори између клуба и играча морају бити проверени у смислу исправности пре
њихове овере од стране регистрационе комисије, при чему се посебно мора водити рачуна о
следећем:
1. Уговори између клуба и играча старости од 14 до 18 година - о спортском
усавршавању (УОСУ) или о стипендирању (УОС), морају садржати све податке у
рубрикама Одбојкашки клуб и Играч-ица. Наведене уговоре оверавају
потписима и играч и родитељ - старатељ. Уговор УКИ 01 не оверава родитељ
или старатељ играча. Потписивање уговора је уз обавезно присуство свих
уговорних страна, врши се у надлежном регистрационом органу који уговор
оверава и по један примерак уручује играчу и клубу.
2. На уговору између клуба и играча мора да буде назначен датум када је исти
закључен.
3. Уговор ступа на снагу са датумом овере надлежне Комисије за регистрацију.
4. У уговору мора бити назначено када истиче. Не може бити назначено да уговор
н.пр. истиче 2015. године (календарске) већ мора бити назначено да истиче по
завршетку такмичарске 2014/2015., или 2015/2016. и слично.
На посебном формулару представник клуба потписује изјаву којом се гарантује да је
документација коју доноси у регистрациони савез веродостојна тј. да представник клуба
одговара за све податке садржане у приложеној документацији (и за лиценцирање и за оверу
уговора).

Ад. 9.
 Редован прелазни рок за играче траје од 01. јула до 20. јула текуће године.
 Посебан прелазни рок за играче почиње 15. септембра и траје до 25. децембра
текуће године.

Ад. 10.
У такмичарској години 2014/2015. у време Ускрса се неће играти првенствене утакмице.

Седница је завршена у 17,20 h.
Записник водио
Тадић Драган

