ЗАПИСНИК
са састанка представника одбојкашких савеза региона Србије и представника ОС Србије,
одржаног 27. маја 2020. г. са почетком у 13,00 сати у сали хотела Видиковац, Мокрањчева
70, Ниш.
Присутни: Младен Маран и Игор Миљковић - ОС Београд, Петар Богуновић и Бранко
Мајкић - ОС Војводина, Гордан Вилимановић, Ненад Сушић и Владимир Усиљанин - ОС
Краљево, Зоран Дебељковић и Драгана Журкић - ОС Браничевскo-Подунавског округа,
Милован Бошковић и Ана Пинтеровић – ООС Златиборског округа, Ненад Цветковић - МОС
Крагујевац, Љубодраг Бркић и Милован Стојадиновић - ОС Нишавски округ, Миодраг
Рајковић и Марјан Николић - МОС Лесковац, Оливер Тончић - ООС Пчињског округа, Саша
Митић и Татјана Митић - МОС Зајечар, Владан Трифић и Владан Милошевић – ОС КиМ,
Јелена Мићовић - УОКРЛ.
Присутне представнике региона су поздравили: домаћин састанка, председник ОС
Нишавског округа, Љубодраг Бркић и председник ОС Србије, Зоран Гајић.
Директор такмичења ОСС, Душан Кесер и председник ОС Београда, Младен Маран дали су
појашњења по следећим тачкама Дневног реда:
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РЕД

Упознавање са изменама и допунама Правилника ОСС
Организација и спровођење такмичења сениорских регионалних лига у сезони
2020/2021. године
Организација и спровођење такмичења млађих категорија у сезони 2020/2021. г
Куп Србије
Лиценцирање клубова за такмичарску2020/2021годину и продужење
регистрације клубова.
Издавање лиценци члановима клуба за текућу такмичарску годину
Редован,посебан и мини прелазни рок
Текућа питања

Директор такмичења ОСС, Душан Кесер је допунио Дневни ред: под тачком 2. - Предлог лига
за 2020/2021 годину
Ад. 1.
Извршене су измене и допуне Правилника ОСС:
Правилника о регистрацији одбојкашких клубова ОСС
чл. 5.
Продужење регистрације одбојкашких клубова и издавање лиценци истим врше, за сваку
такмичарску годину, Регистрационе комисије:
од 18.07. закључно са 18.08. текуће године.
Правилника о регистрацији играча ОСС
чл. 5.
Играч-ица може да пређе у други клуб у посебном прелазном року, који траје од 01. септембра
закључно са 25. децембром текуће године:

Играч-ица стиче право наступа у року од два (2) дана од дана издавања такмичарске легитимације.
чл. 6.
Мини прелазни рок:
Играч-ица стиче право наступа са даном издавања такмичарске легитимације.
Правилника о такмичењу ОСС.
чл. 32.
- “A” лиценца: ова лиценца је неопходна за такмичење у I, II, III и IV рангу такмичења, а клуб
наступа у такмичењима у сенирској и у најмање једној млађој категорији (најмање 12 играча
сениорске категорије и најмање по 12 играча једне млађе категорије (24 различита играча) женска конкуренција, а у мушкој конкуренцији за сениоре најмање 10 играча и по 10 играча
у млађим категоријама (најмање 20 различитих играча);
- “Б” лиценца: ова лиценца је неопходна за такмичење у V и VI рангу такмичења, а клуб
наступа у такмичењима у сениорској категорији (најмање 12 играча сениорске категорије
старијих од 14 година);
- “Ц” лиценца: за новоосновани клуб и клуб који је имао паузу у такмичењу, који наступа само
у једној категорији такмичења. Ову лиценцу новоосновани клуб може добити за највише
четири такмичарске године, и са овом лиценцом може учествовати у такмичењима млађих
категорија (најмање 12 играча - женска конкуренција, а у мушкој конкуренцији најмање 10
играча).
- “МК” лиценца: ова лиценца је неопходна за такмичење млађих категорија (најмање 12
играча - женска конкуренција, а у мушкој конкуренцији најмање 10 играча).
Лиценце се клубовима издају у периоду од 18. јула закључно са 18. августом за текућу такмичарску
годину.
чл 38
Двојна лиценца: Ово право могу искористити највише четири играча-ице млађих категорија клуба
(јуниори и јуниорке, пионири и пионирке и кадети и кадеткиње) у једној такмичарској години.
чл 43
У сениорској конкуренцији истог ранга такмичења један клуб може наступити само са једном екипом.
Друга екипа неког клуба може се такмичити у лиги која је најмање једну лигу испод оне у којој се
прва екипа такмичи.
чл 55
Уколико неки клуб одустане од такмичења у Првенству, али најкасније десет (10) дана пре почетка
Првенства, лига ће се попунити.
Преглед свих измена и допуна Правилника биће доступни на сајту ОСС.

Ад. 2.
Рок за изјашњавање регионалних савеза за реорганизацију лига за такмичарску
2020/2021 годину је 01. 06 .2020. писменим путем.
Ад. 3.
Првенства регионалних лига морају бити завршена најкасније до 10/11. априла 2021.
године, а извештај и коначне табеле морају бити достављени Комесару такмичења Других
лига и Директору такмичења ОСС путем мејла до 13. априла 2021. 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 30.000,00 динара.
Лиценцирање чланова екипе износи 10.000,00 динара, а у тај износ укључено је
лиценцирање - 20 играча, 1-4 тренера, 1 лекар и 1 физиотерапеут. За лиценцирање играча
преко овог броја наплаћује се по 1.000,00 динара.
Уколико регионални савез обезбеди потребна средства, може бити прописан и мањи
износ за одржавање лиге, о чему се обавештава Директор такмичења ОС Србије.
Обавеза свих регионалних савеза је да у такмичарској сезони 2020/2021. г., после
сваког одиграног кола достављају билтене свим клубовима у такмичењу, као и Директору
такмичења ОСС, у противном лига се неће признати. Рок за достављање билтена је уторак до
14 часова за све регионалне лиге. По завршетку такмичарске сезоне регионални савези су у
обавези да ураде Завршни билтен који достављају клубовима и Савезу.
Савези који у такмичењу имају више од 10 клубова, треба да се поделе екипе по
територијалном принципу у 2 групе, док се савези са недовољним бројем екипа морају
обратити Савезу.
Почетак јесењег дела првенства 2020/2021. за први ранг такмичења је 15/16.
септембар (Суперлига) и 02/04. октобар (Прва лига и Прва Б лига), Друге лиге почињу 03/04.
октобар, док је почетак за регионе 10/11. октобар 2020. У случају да клуб одустане од
такмичења исти прелази у најнижи ранг такмичења.
Ад. 4.
Сви регионални савези благовремено доносе пропозиције такмичења за све
такмичарске категорије и у обавези су да исте доставе Директору такмичења.
У првенственим такмичењима млађих категорија у сезони 2020/2021. године право
наступа имају само играчи регистрованих клубова и то:
рођени
висина мреже
 Предионирке
2008. и млађе
215 цм
 Предионири
2007 и млађи
230 цм
 Пионирке
2006. и млађе
224 цм
 Пионири
2005 и млађи
243 цм
 Кадеткиње
2004. и млађе
224 цм
 Кадети
2003. и млађи
243 цм
 Јуниорке
2002. и млађе
224 цм
 Јуниори
2001. и млађи
243 цм
Првенствa млађих категорија морају почети у периоду од 15. септембра до 1. октобра
2020. године, а морају бити завршена најкасније до:
- јуниори и јуниорке
до 27/28. марта 2021. године
- кадети и кадеткиње
до 27/28. марта 2021. године
- пионири и пионирке
до 27/28. марта 2021. године
- предпионири и предпионирке
до 17/18. април 2021. године

Региони који не заврше такмичење до задатог датума неће имати свог представника
на финалном турниру за ту категорију.
Сви регионални савези су дужни да до 01. септембра 2020. доставе пријаве клубова за
млађе категорије. Такмичарска комисија ОСС ће на основу достављених пријава одлучити о
броју екипа које ће учествовати на Полуфиналним и Финалним турнирима Србије тј. на
квалификацијама за Полуфинални турнир.
У сезони 2020/2021. г., судијске таксе могу бити највише до износа у динарима:
Јуниорско првенство
2.000,00 + 2.000,00 + 400,00
Кадетско првенство
1.600,00 + 1.600,00 + 400,00
Пионирско првенство
1.300,00 + 1.300,00 + 300,00
Предпионирско првенство
600,00 + 600,00 + 300,00
Износ такси за записничаре могу да се повећају, али укупан износ судијских такси по
утакмици мора остати исти (4.400,00; 3.600,00; 2.900,00 и 1.500,00).
Максималан износ пријавнине за први степен такмичења може бити:
- Јуниорска категорија
7.000,00
- Кадетска категорија
6.000,00
- Пионирска категорија
5.000,00
- Предионирска категорија
4.000,00
Лиценцирање екипа за млађе категорије износи 5.000,00 динара по екипи.
Први степен првенства млађих категорија на региону игра се уз минимум 6 одиграних
утакмица. Региони који се споје за млађе категорије неће моћи да имају два представника за
даље такмичење (квалификације). Такмичарска комисија ОСС донеће одлуку где ће које
екипе да играју.
Лиценцирање играча млађих категорија је обавезно за све нивое такмичења. Лекарски
преглед је обавезан на обрасцу М3.
Обавеза свих регионалних савеза је да у такмичарској сезони 2020/2021. г., после
сваког одиграног кола достављају билтене за све млађе категорије свим клубовима у
такмичењу, као и Директору такмичења ОСС.
Препорука је да сви регионални савези у сезони 2020/2021. организују предпионирска
такмичења. Пријава ове категорије за такмичење се не убраја у пријаву екипе млађих
категорија за добијање лиценце клуба али ће се убацити као категорија у образац.
Ад. 5.
На основу члана 2. Пропозиција за Куп Србије, сви клубови прва два ранга такмичења
обавезни су да се такмиче у Купу Србије. Право учешћа на Купу могу да имају и друге екипе
које се пријаве.
Први степен такмичења Купа Србије за 2021. годину организују одбојкашки савези
Војводине, Београда, Ниша, Краљева и КИМ. У следећу фазу такмичења пласирају се прваци
првог степена такмичења ОС Војводине, ОС Београда, ОС Ниша и победник сусрета првака
ОС Краљева и првака ОС КиМ.
У првом степену Купа учествују сви клубови пласирани испод 2. (другог) места Прве
лиге и сви клубови нижег ранга такмичења уколико 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, Краљево и КИМ).
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.
Регионални савези који спроводе Куп такмичење обавезни су да резултате доставе
најкасније до 20. септембра 2020.
Судијске таксе за прва три кола Купа Србије су: 2.000,00 + 2.000,00 + 400,00 (укупно
4.400,00 дин.), а за финалне утакмице: 4.000,00 + 4.000,00 + 4.000,00 + 800,00 (12.800,00
дин.).
Број клубова који су стекли право учешћа у Куп такмичењу у првом степену се одређује
након формирања лига.
Клубови који не учествују у првом степену КУП такмичења су:

Пл.

СЕНИОРКЕ

СЕНИОРИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТЕНТ (Обреновац)
ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)
УБ (Уб)
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Београд)
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)
ВИЗУРА (Београд)
КЛЕК-МД ЗРЕЊАНИН (Зрењанин)
ПАРТИЗАН (Београд)
БЕОГРАД (Београд)
СПАРТАК (Суботица)
СРЕМ (Сремска Митровица)
РАДНИЧКИ (Београд)

ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ (Нови Сад)
НИШ (Ниш)
ПАРТИЗАН (Београд)
МЛАДИ РАДНИК (Пожаревац)
СПАРТАК (Суботица)
РАДНИЧКИ доо (Крагујевац)
НОВИ ПАЗАР (Нови Пазар)
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Београд)
РИБНИЦА (Краљево)
ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)
БОРАЦ (Старчево)
СПАРТАК (Љиг)

Ад. 6.
Према Правилнику о регистрацији одбојкашких клубова ОСС, рок за продужење
регистрације одбојкашких клубова и издавање лиценци је од 18. јула закључно са 18.
августом 2020. године. Продужење регистрације одбојкашких клубова врши се искључиво уз
достављање такмичарских легитимација играча.
За продужење пререгистрације клубова потребно је донети:
1. попуњен лиценцни картон у 3 (три) примерка (образац ЛК)
2. попуњен образац РИ - 06 са именима играча-ица по категоријама азбучним редом и
3. такмичарску легитимацију (за сваког играча или играчицу који су регистровани, а
налазе се на списку обрасца РИ - 06).
Сви регистрациони савези су дужни да у бази података ОСС обележавају играче који су
пререгистровани за текућу сезону приликом оверавања беле такмичарске легитимације.
Према одлуци Директора такмичења износ за добијање нове лиценце за такмичарску
2020/2021. годину је:
 за лиценцу "А" - 20.000,00 динара (уколико клуб има једну екипу млађих категорија)
- 15.000,00 динара (уколико клуб има две екипе млађих категорија)
- 12.000,00 динара (уколико клуб има три екипе млађих категорија)





за лиценцу "Б" - 20.000,00 динара (за клуб који има само сениорску екипу)
за лиценцу "Ц" - 6.000,00 динара (за новоосновани клуб)
за лиценцу „МК“ - 120.000,00 динара (уколико клуб нема сениорску екипу)
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). Уколико клуб достави материјал за пререгистрацију након прописаног рока,
дужан је да уплати дупли износ у зависности од тога коју лиценцу за такмичење добија.
Регионални савези су у обавези да до 20. августа 2020. године, доставе комплетне
материјале пререгистрације свих клубова ОС Србије.
Право учешћа у такмичењу клуб мора потврдити лиценцом која је прописана за то
такмичење:
- “A” лиценца: ова лиценца је неопходна за такмичење у I, II, III и IV рангу такмичења, а клуб
наступа у такмичењима у сенирској и у најмање једној млађој категорији (најмање 12 играча
сениорске категорије и најмање по 12 играча једне млађе категорије (24 различита играча) женска конкуренција, а у мушкој конкуренцији за сениоре најмање 10 играча и по 10 играча
у млађим категоријама (најмање 20 различитих играча);
- “Б” лиценца: ова лиценца је неопходна за такмичење у V и VI рангу такмичења, а клуб
наступа у такмичењима у сениорској категорији (најмање 12 играча сениорске категорије
старијих од 14 година);
- “Ц” лиценца: за новоосновани клуб и клуб који је имао паузу у такмичењу, који наступа
само у једној категорији такмичења. Ову лиценцу новоосновани клуб може добити за
највише четири такмичарске године, и са овом лиценцом може учествовати у такмичењима
млађих категорија (најмање 12 играча - женска конкуренција, а у мушкој конкуренцији
најмање 10 играча). Клуб који је имао Ц лиценцу и имао паузу у такмичењу једну сезону
може добити Ц лиценцу за највише једну сезону.
- “МК” лиценца: ова лиценца је неопходна за такмичење млађих категорија (најмање 12
играча - женска конкуренција, а у мушкој конкуренцији најмање 10 играча).
Ад. 7.
Лиценца за играче се издаје на основу приложене и исправне такмичарске
легитимације. 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.
Лиценцирање играча за Регионалну лигу и за млађе категорије је обавезно. Играч
и/или тренер може да има само 1 (једну) лиценцу. Играч може да обавља и функцију судије,
док тренер не може да буде и судија.
Двојну лиценцу могу да имају само 4 играча (прва два ранга такмичења) које клуб
пријављује на почетку сезоне (јуниори, кадети и пионири). Право наступа за другу екипу
клуба имају играчи млађих категорија истог клуба у једној такмичарској години.
Играчи са навршених 14 година могу наступати за сениорску екипу.
У сезони 2020/2021 екипа може за утакмицу да пријави 14 играча. Ако екипа има више
од 12 пријављених играча обавезна су два либера који се уписују у записник.

За лекарски преглед користи се искључиво образац ЦЕВ-а, а клубови морају
информисати играче о правима и обавезама које се односе на антидопинг контролу
(детаљније информације погледати на сајту антидопинг агенције: www.adas.org.rs).
Лиценцирање тренера је условљено поседовањем дозволе за рад и присуством
годишњем тренерском семинару. Уколико тренер нема дозволу за рад неће бити
лиценциран ни за једну категорију.
Ад. 8.
Редован прелазни рок за играче траје од 01. јула до 14. јула текуће године
Посебан прелазни рок за играче почиње 01. септембра и траје до 25. децембра текуће
године.
Мини прелазни рок за играче почиње 03. јануара и траје до 31. јануара.
Сви играчи који немају потписан уговор са клубом су слободни играчи у редовном
прелазном року. У посебном прелазном року могу да промене клуб сви играчи-це уз важећу
исписницу са датумом у периоду од 15. јула до 25. децембра 2020. год.
У мини прелазном року могу да промене клуб сви играчи-це уз важећу исписницу са
датумом у периоду од 26. децембра 2020. до 31. јануара 2021. године.
Такса за прелазак играча у редовном прелазном року износи 2.000,00 дин., у посебном
прелазном року 4.000,00 динара, а у мини прелазном року је 30.000,00 дин.
У посебном прелазном року клуб може да узме на позајмицу највише 3 (три) играча.
Износ за потписан сваки уговор о позајмици одређују управни одбори регионалних савеза и
уплаћује се надлежној Комисији за регистрацију.
У мини прелазном року не може да се оверава УКИ-02 (уговор о позајмици играча).
Уколико је клуб урадио прелазак, а није подигао такмичарску легитимацију у
назначеном року Регионални савез не може да изда дупликат такмичарске легитимације. У
том случају неопходно је доставити изјаву Регионалном савезу, уз образложење да је
изгубљена такмичарска легитимација, а након тога Регионални савез изјаву доставља ОС
Србије.
Ад. 9.
За издавање такмичарских легитимација за прву регистрацију играча регистрациони
органи наплаћују таксу у износу до 1.000,00 динара по једној легитимацији.
Директор такмичења ОСС дао је појашњења измена која се односе на систем
такмичења Супер лиге, Прве, Прве „Б“ и Других лига.
Седница је завршена у 15,15 h.
Директор такмичења ОСС
Душан Кесер с.р.

