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Међуокружни одбојкашки савез  
Рашко-Расинског округа 

 
 

Клубовима Рашко-Расинског округа 
 
Након одржаног радног састанка представника ОС Србије са 

представницима Међуокружних одбојкашких савеза 30.05.2014.г. у Нишу, а 
у вези организације и реализације такмичења и благовремених радњи и 
припрема клубова за наредну такмичарску сезону 2014/15.г. достављамо 

следеће одлуке које су обавезујуће за све: 
 

1. Неизмирене финансијске обавезе у сезони 2013/2014, клубови морају 

да измире најкасније до 15.08.2014.г.  
Пријава клуба за такмичење у лигама (МРЛ и млађе категорије) за 

наредну сезону неће се прихватити док се не измире дуговања из 
предходне такмичарске сезоне, канцеларија Савеза неће обављати 
послове за клуб који има дуговања и клуб ће бити суспендован до 

измирења истих. 
 

2. Сва обавештења у вези пререгистрације и такмичења, у сезони 
2014/2015, од стране МООСРРО биће објављивана само путем сајта 
Савеза www.moosk.net и путем електронске поште. 

                 
3. Клубови који пријаве екипу за такмичења (МРЛ и млађе категорије), а 

не учествују у истима у сезони 2014/15, неће добити лиценце за 

такмичење за наредну годину, а санкције ће сносити клуб и Савез по 
одлуци директора такмичења ОСС. 

 
4. Семинари УОСК и одбојкашких тренера клубова Рашко-Расинског 

округа и заинтересованих лица за оверу лиценце за нову такмичарску 

сезону, одржаће се по одлуци ИО УОСК и УОТК, пре почетка нове 
такмичарске сезоне. Ближа обавештења ће бити на сајту Савеза.  
 

5. Састанак представника Савеза и клубова Међурегионалних лига 
Краљево, одржаће се пре почетка МРЛ, а обавештење ће бити на 

сајту Савеза. 
 

6. У периоду од почетка нове такмичарске сезоне до 18.08.2014.г. 

клубови морају извршити регистрације нових играча како би испунили 
услове за добијање одговарајуће лиценце за такмичење у новој 

сезони. 
 

http://www.moosk.net/
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Задаци и рокови Савеза и клубова у вези такмичарске 
сезоне 2014/2015 

 
А) Пререгистрација клуба за сезону 2014/2015 

 

Обавезна је за све клубове и врши се посебно за мушку и женску екипу 
клуба на основу чега се добија лиценца (А, Б или Ц) за такмичење у 

такмичарској сезони, сходно чл. 33. Правилника о такмичењу ОСС. 
 
Потребно је: 

 
1. Потпуно и тачно попунити образац РИ-06 (посебно за мушку и 

посебно за женску екипу) у 3 примерка. У рубрике обрасца РИ-06 

уписати податке за све регистроване играче клуба по следећем 
распореду: прво унети податке за сениорску екипу (12 и више), па 

онда играче млађих категорија за одговарајућу лиценцу. 
СВИ ИГРАЧИ ИДУ НА ЈЕДАН ОБРАЗАЦ РИ 06. 
 

Минималан број играча/ица на обрасцу РИ-06 мора бити: 
 12 различитих регистрованих играча за Ц лиценцу 

 24 различитих регистрованих играча за Б лиценцу 
 36 различитих регистрованих играча за А лиценцу. 

 
2. Донети такмичарске легитимације за играче са образца РИ-06; 

 
3. Попунити и оверити образац Лиценца за такмичење у 3 примерка;  

 
4. Доставити уплатницу о извршеној уплати износа за пререгистрацију 

клуба (посебно за женску, посебно за мушку екипу) у износу у којем 

рангу се такмичи екипа (Супер лига - 10.000,00 дин, Прва лига - 
8.000,00 дин, Друга лига 6.000,00 дин и 4.000,00 дин за Регионалне и 
општинске лиге); 

 
5. Доставити пријаву за такмичење за лигу (МРЛ, МОЛ и ОЛ) у 3 

примерка; 
 

6. Доставити пријаву за такмичење у лиги млађих категорија у 3 

примерка, са списком играча за изабрану категорију (посебно за 
женску екипу, посебно за мушку екипу).  

Минималан број играча на списку је 12 различитих играча по 
категоријама (Јуниори/ке, Кадети/иње, Пионири/ке); 
 

7. Доставити књигу чланова сходно Закону о спорту. 
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Накнадна пререгистрација клуба наплаћује се у дуплом износу.  
Накнадна пререгистрација играча-ица наплаћује се 1000,00 дин по играчу. 

 
Сва наведена документа се налазе на сајту МООСК www.moosk.net 

 

Распоред и датуми за пререгистрацију  
клубова за сезону 2014/2015: 

18.08.2014.г. 10-14 часова ОК Рибница, Краљево, Техничар, Ђура Јакшић 

19.08.2014.г. 10-14 часова ОК Гимназијалац, Економац, 4. Краљ. батаљон, 

Рибница 04 

20.08.2014.г. 10-14 часова ОК Трстеник, Стопања, Кнегиња Милица,  

21.08.2014.г. 10-14 часова ОК Младост, Витез, Врњачка Бања, Напредак 037 

22.08.2014.г. 10-14 часова ОК Антена, Антена 08, Партизан 2012 

25.08.2014.г. 10-14 часова ОК Нови Пазар Јуниор, Котекс, ЖОК Нови Пазар 

26.08.2014.г. 10-14 часова ОК Грачац, Рудар, Ушће, Бане 

27.08.2014.г. 10-14 часова ОК Тутин Стил Јасен, МОК Тутин 

28.08.2014.г. 10-14 часова ОК Жупа, Кнез Лазар, ЖОК Жупа 

29.08.2014.г. 10-14 часова Новоформирани клубови 

 
Б) Лиценцирање играча за лиге 

 
За лиценцирање играча сениорских лига - клуб лиценцира 20 играча, 3 
тренера или 20 играча, 2 тренера, 1 лекара и 1 физиотерапеута за МРЛ. 

 
Напомена: За све лиге примењује се правило: један човек - једна лиценца. 

 
За лиценцирање потребно је донети: 
 

1. Попуњен, потписан и печатом  клуба оверен формулар РЛ Ф-2 (2 
примерка); 

2. Лиценцу за такмичење клуба за сезону 2014/2015(посебно за мушку, 
посебно за женску екипу); 

3. Попуњене, потписане и печатом оверене лиценцне картоне са 

залепљеним сликама за играче, тренере и др. (уколико се издају нови 
лиц. картони); 

4. На увид оверене Такмичарске легитимације за текућу годину 

(извршена пререгистрација клуба); 
5. За тренере и лекаре- физиотерапеуте, потврде о испуњењу 

критеријума за обављање функције; 
6. Потврду о уплати таксе за лиценцирање за сезону 2014/2015 (пре 

лиценцирања) у износу од 3.000,00 дин.  

 

http://www.moosk.net/
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Сва документа се налазу на сајту МООСК www.moosk.net.  
 
Накнадна лиценцирања играча наплаћују се 1000,00 динара по играчу. 

У току такмичења лиценцирања ће моћи да се врше само у духу одредби 
Упуства о лиценцирању. 

 
У такмичењу МРЛ и млађих категорија, клуб који се такмичи у прва три 
ранга на Посебну лиценцу за 4 играча, пријављује на почетку такмичарске 

сезоне на посебном списку. 
 

Замена играча/ица са посебног списка, у току такмичења, није дозвољена. 
Наступ играча који има посебну лиценцу не може бити услов за померање 
термина утакмице лиге. 

 
Лиценцирања за играче/ице за Међурегионалне лиге и лиге млађих 
категорија вршиће се током септембра 2014.г. по распореду који ће бити на 

сајту www.moosk.net. 
 

В) Организација Куп такмичења за 2014.г. 
 
Организацију Куп такмичења за 2014.г. у првом степену спроводи 

Међуокружни одбојкашки савез Краљево, за клубове који су се пласирали у 
прошлој сезони до 4. места у Првој одбојкашкој лиги и клубове Друге 
одбојкашке Лиге Запад (обавезно), и за клубове четвртог и петог степена 

такмичења ако то желе. 
У случају да у Куп такмичењу има више од 16 пријављених екипа у мушкој 

или женској конкуренцији, игра се предколо 06/07.09.2014.г.  
 
Прво коло:    13/14.09.2014.г. 

Друго коло:    20/21.09.2014.г. 
Треће коло:   27/28.09.2014.г. 

Четврто коло - Финале:  04/05.10.2014.г. 
  
Распоред Куп такмичења првог степена, пропозиције и анекс пропозиција, 

Међуокружни одбојкашки савез Краљево, доставиће клубовима најкасније 
15. дана до почетка 1. кола. 
Извештај о спроведеном Куп такмичењу (1. степен) доставља се Дирктору 

такмичења ОСС до 06.10.2014.г. 
 

Важно 
Обавештавају се клубови који се такмиче у Међурегионалним лигама, 
Међуопштинским лигама и општинским лигама (4. и 5. степен) да могу да се 

http://www.moosk.net/
http://www.moosk.net/
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пријаве за такмичење за куп Србије (1. степен за 2014.г.) најкасније до – 
15.08.2014.г. 
 

Г) Пријава за такмичење у МРЛ 
 

Ради такмичења у МРЛ за сениорке и сениоре, клубови су у обавези да 
доставе Савезу пријаву за такмичење на самој пререгистрацији клуба према 
распореду. 

 
Котизација за МРЛ износи 20.000,00 динара, и уплаћује се у две рате. 

Прва рата котизације у износу од 10.000,00 дин се уплаћује на жиро рачун 
160-18494-78 до 18.08.2014.г. 
 

Д) Пријава за такмичење млађих категорија 
 
Термини завршетка лига млaђих категорија: 

- Јуниорска лига    -  14/15.03.2014.г. 
- Кадетска лига    -      11/12.04.2014.г. 

- Пионирска лига    -  11/12.04.2014.г. 
 
Године старости у сезони 2014/15:  

 

Јуниорке 1996.г. и млађе Јуниори 1995.г. и млађи 

Кадеткиње 1998.г. и млађе Кадети 1997.г. и млађи 

Пионирке 2000.г. и млађе Пионири 1999.г. и млађи 

 
Клуб је обавезан да достави пријаву МООСК за одговарајуће првенство 
млађих категорија најкасније на пререгистрацији клуба и уплати износ по 

пријави за одговарајућу категорију (у року који је одредио Савез) 
Јуниорско првенство   6.000,00 дин 
Кадетско првенство   5.000,00 дин 

Пионирско првенство   4.000,00 дин   
 

Са датумом  жребања за такмичење у лигама млађих категорија, клубови ће 
благовремено бити обавештени. 
 

Ђ) Прва регистрација играча 
 

Клуб је у обавези да: 
 

- Достави образац РИ-01- Прва регистрација (у 2 примерка) попуни, 

потпише и овери за сваког играча уз пријаву која садржи Изјаву 
клуба, тј. одговорног лица да сноси сву моралну и материјалну 
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одговорност за исправност достављених података за играча који 
треба да се региструје; 

- Достави на увид Извод из матичне књиге рођених играча/ице; 

- Једну фотографију. 
 

Издавање прве регистрације играча наплаћује се 500 дин по играчу. 
издавање дупликата такмичарске легитимације наплаћује се 500 дин 
уплатом на ЖР бр. 160-18494-78. 

 
Након уношења података играча са образца РИ- 01 у регистрациону књигу, 

подаци за наведеног играча уносе се у централни рачунар, након чега се 
издаје такмичарска легитимација играча са правом наступа у року од 3 дана 
од датума издавања ТЛ. 

 
Клуб који достави документацију за играча/ицу за кога се касније утврди да 
је већ био регистрован у другој држави или клубу сносиће моралну и 

материјалну одговорност и све последице које су проистекле регистрацијом 
спорног играча. 

 
Е) Уговори - УКИ-1, УОС, УОСУ 
 

Због одређених неправилности у досадашњој пракси по питању уговора на 
релацији  Савез- клубови-играчи, напомињемо следеће: 
 

- УГОВОР МОРА БИТИ ИСКЉУЧИВО ПОПУЊЕН НА РАЧУНАРУ. 
Ако клуб не може то технички да изведе може да се обрати 

канцеларији Савеза. 
- Уговори са играчима се закључују од навршене 14. године живота; 
- Играчи старији од 14 година који немају уговоре са клубом имају 

статус слободних играча у редовном прелазном року (01-20.07.текуће 
године); 

- Потписивање свих врста уговора између клуба и играча, било ког 
ранга, искључиво се врши у присуству  надлежног регистрационог 
органа, где се врши упознавање странака са одредбама уговора, 

потписи и овера; 
- На уговору између клуба и играча мора да буде назначен датум када 

је исти закључен. 

 
Пре састављања уговора потребна је консултација клубова са Савезом. 

Клуб уредно и тачно попуњава обрасце одређеног уговора уз који мора 
бити приложена Изјава овлашћеног лица клуба о веродостојности у 4 
примерка. 
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Регистрациони орган Савеза је обавезан да у року од 24 часа достави један 
примерак уговора националној регистрационој комисији (ОСС).  
За једног играча/ицу ради се само једна врста уговора. 

 
Регистрациони орган Савеза не може оверити уговоре играч/ица уколико: 

 
- Уговори нису потпуни или нису исправно потписани и оверени (нема 

датума закључења уговора, нису присутне странке приликом 

закључивања уговора); 
- Није назначено када истиче, назначена је календарска а не 

такмичарска година у уговору; 
- Нису у уговору уписани сви подаци овлашћених лица клуба или 

играча или сл.; 

- Више врста уговора на име једног играча/ице. 
 
Исто тако, клубови су у обавези да испоштују РАСПОРЕД И ДАТУМЕ МООСК 

у вези припремних  послова и обавеза за нову такмичарску сезону који ће 
бити тако урађен да клуб у истом дану заврши све горе наведене послове 

уколико изврши благовремене и тачне припреме и уплате . 
 
Најважније измене Правилника о регистрацији играча ОСС: 

 
 Редован прелазни рок траје од 01. јула закључно са 20. јулом текуће 

године; 
 За  редован прелазни рок домаћем играчу, који је у претходној 

такмичарској години био регистрован за инострани клуб, није 
потребно ослобађајуће писмо из тог клуба; 

 За  редован прелазни рок важе исписнице издате у периоду од 01. 
јануара закључно са 20. јулом текуће године; 

 Посебан прелазни рок траје од 15. септембра закључно са 25. 
децембром текуће године; 

 Посебан  прелазни  рок  могу  користити  само  играчи-ице  који  су  у  
претходној такмичарској години имали уговор са клубом; 

 Уколико  је  играчу-ици  истекао  уговор  са  клубом,  у  посебном 
прелазном  року  је слободан у избору клуба; 

 За  посебан прелазни рок важе исписнице издате у периоду од 21. 
јула закључно са 25. децембром текуће године; 

 Играч-ица, који је једну (1) такмичарску годину у периоду од своје 17-
те до 18-те године  имао-ла  потписан  Уговор  о  стипендирању  (Б),  

обавезан -а  је  да  потпише  
 Уговор  између  клуба  и  играча-ице  (УКИ-01)  са  тим  клубом  на  

најмање  две  (2) такмичарске године, уколико му-јој клуб то понуди у 
року од петнаест (15) дана по стицању пунолетства; 
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 Играч-ица, који је најмање две (2) такмичарске године  у периоду од 
своје 16-те до 18-те  године  имао-ла  потписан  Уговор  о  

стипендирању  (Б),  обавезан -а  је  да потпише Уговор између клуба 
и играча-ице (УКИ-01) са тим клубом на највише четири (4) 
такмичарске године, уколико му-јој клуб то понуди у року од петнаес т 

(15) дана по стицању пунолетства; 
 Уговори који су потписани после посебног прелазног рока сматрају се 

потписаним у наредној такмичарској години; 
 Посебан  уговор  о  уступању  (УКИ-02)  за  једног  играча-ицу  може  

бити  закључен само једном у току такмичарске  године. Исти је 
могуће закључити само за играчеице који имају важећи уговор са 

клубом; 
 Играчи-ице,  уступљени  другом  клубу  на  основу  Посебног  уговора  

о уступању, остају играчи матичног клуба, а за други клуб се 
лиценцирају на основу такмичарске легитимације матичног клуба 
(која остаје депонована у органу који врши лиценцирање до краја 

трајања истог уговора) и Посебног уговора о уступању. 
 

НОВО ! 
  

1. Клуб који пријави екипу за такмичење млађих категорија, а не 

такмичи се, аутоматски не може добити лиценцу за такмичење у 
наредној сезони; 

2. Основни документ за играча у првенствима млађих категорија јесте 
Лиценцни картон издат од комесара лиге у којој се клуб такмичи; 

3. Образац М-3 у вези лекарског прегледа играча, налази се на сајту 

www.moosk.net и исти мора бити оверен од стране Медицинске 
установе; 

4. Сходно чл. 47. Закона о спорту спортске организације воде књигу 

чланства, и један примерак достављају матичном савезу. Иста се 
доставља регистрационом органу приликом пререгистрације клуба; 

5. Обавештавамо клубове и струковне организације да у свему поступају 
у духу одредби Закона о спорту, а посебно у вези чл. 166- 185. 

 

 
Краљево,                          ген.сек. МООСК 
18.07.2014.г.                  Славко Адамовић 

http://www.moosk.net/

