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П Р О П О З И Ц И Ј Е 

КУП-а СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ 2018/2019. 
 

Члан 1. 
Такмичење носи назив:  

КУП Србије на територији Војводине 2018/2019. – квалификације, осмина финала, 
четврфинале, полуфинале и финале.  

КУП такмичење се спроводи посебно у мушкој и женској конкуренцији. 
 

Члан 2.  
Сви учесници у такмичењу су дужни да се о свим релевантним информацијама 

обавештавају преко Билтена који се објављује на сајту ОСВ:  www.osv.rs а који ће бити 
редовно ажуриран и објављиван.  
                                                                Члан 3.  

За КУП такмичење се врши јавни жреб уз поштовање да је домаћин сваке 
утакмице слабије пласирана екипа. Пласман екипа је саставни део ових пропозиција и 
списак учесника је направљен у складу са пласманом. 
 

Члан 4.  
Утакмице се могу играти у салама које задовољавају критеријуме за одигравање 

утакмица Друге лиге Север 2018/2019.  
Терен мора бити опремљен свим прописаним реквизитима као за Другу лигу 

Север (таблице са бројевима, сакупљачи лопти уколико су потребни итд.)  
На свим утакмицама домаћин је слабије пласирана екипа из 2017/2018.такмичарске 

године.  
Клуб домаћин писмено пријављује термин одигравања утакмице најкасније 8 дана 

пре утакмице. Почетак утакмице се може заказати петком између 17 и 20 часова, а 
суботом и недељом између 14 и 20 часова. Другачији термин могу договорити клубови уз 
одобрење директора такмичења.  

Клуб домаћин мора ПИСМЕНО одредити једно лице –домаћина утакмице који се 
ставља на располагање службеним лицима. Домаћин обавезно седи за записничким 
столом током целе утакмице. Клуб домаћин мора одредити и три редара који морају да се 
јаве првом судији/делегату пре почетка утакмице и имају видљива обележја. У противном 
казниће се новчаном казном у износу од 8.000,00 динара, а у случају да овај пропуст 
доведе до тежих последица казна ће износити од 10.000,00 до 30.000,00 динара. 

 
Члан 5. 
 

Утакмице се играју лоптама Микаса МВА 200.   
Уколико димензије сале то захтевају, домаћин је ОБАВЕЗАН да обезбеди најмање 
2 сакупљача лопти. У противном казниће се са 8.000,00 динара. 
 

Члан 6.  
Уколико су екипе из истог места или је раздаљина између места седишта 

гостујућег клуба и места у којом се налази сала (у којој домаћин игра КУП утакмицу) 15 и 
мање км, све трошкове службених лица (2 судија, записничар, евентуално делегат- таксе 
и путни трошкови) падају на терет обе екипе подједнако. У противном трошкове сноси 
домаћин. Клубови исплаћују трошкове пола сата ПРЕ ПОЧЕТКА утакмице или три дана 
раније на рачун службених лица. 

 
Таксе за службена лица износе:  
Први судија: 2000,00  
Други судија 2000,00  
Записничар 400,00  
За финала таксе износе:  
Први судија 4000,00,  
Други судија 4000,00, 
Делегат 4000,00 и 
Записничар 800,00 динара. 
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За полуфиналне и финалне утакмице, уколико такмичарска комисија донесе одлуку, 
делегирају се и линијске судије са таксом као за записничара.  

Службена лица имају право на путне трошкове у висини аутобуске/возне карте или 
10 литара погонског горива на 100 км под условом да путују најмањим могућим бројем 
возила.  

Километража у смислу овог члана је она километража која је прописана у 
Даљинару ОСВ и ОСС.  

Члан 7.  
Први судија/делегат утврђује право наступа прегледом такмичарских легитимација 

(тзв. белих легитимација), и то на следећи начин:  
1. утврђивањем да ли је поједина играчица/играч регистрована за клуб за који наступа 

(постојање такмичарске легитимације оверене за такмичарску годину 2018/2019).   
2. утврђивањем да ли играч-ица има важећи лекарски преглед и то не старији од 

6 месеци (М-3 ОБРАЗАЦ).   
3. упоређивањем фотографија на легитимацији са присутним играчима/играчицама.   
4. ако клуб нема да покаже делегату доказ о извршеном лекарском прегледу појединог 

играча/играчице, а играчица има уредан лекарски преглед (клуб није понео 
документа на утакмицу) тренер/капитен екипе може пре почетка утакмице да напише 
изјаву којом гарантује постојање уредног лекарског прегледа. У том случају играч/ица 
ће имати право наступа.  

 
Уколико играч/играчица нема да прикаже такмичарску (тзв. белу) легитимацију, 

идентитет се утврђује личном картом или пасошем уз писмену изјаву представника клуба 
(тренера, капитена екипе или председника клуба) којом потврђује постојање права 
наступа за играча/играчицу и постојање важећег лекарског прегледа, те се то уписује у 
записник, а клуб је дужан да у року од 48 часова легитимацију и потврду о лекарском 
прегледу достави Директору такмичења. 

 
Тренер и остала лица морају имати лиценцу (лигашку или за млађе категорије из 

такм. године 2017/2018.). Уколико тренер нема лиценцу поступак је исти као за играча.  
Уколико тренер уопште није лиценциран, не може бити уписан у записник. 
 
Екипа може наступити са највише 14 играча. Уколико екипа броји укупно 
12 чланова може наступити са једним или два либера. Уколико екипа броји 
13 или 14 играча мора имати два либера. 

Члан 8.  
Први судија/делегат, који не изврши провере на начин прописан у члану 7. ових 

Пропозиција или их изврши несавесно или свесно дозволи наступ играчу/тренеру који 
није имао право наступа, суспендује се из свих такмичења и против њега се покреће 
дисциплински поступак. 

Члан 9.  
Ако наступи члан екипе који није имао право наступа, екипа губи утакмицу пар-

форфе и против ње се покреће дисциплински поступак уз аутоматску новчану казну у 
износу од 30.000,00 динара. 

Члан 10.  
Ако екипа одустане од такмичења или се без оправданог разлога не појави у 

заказано време губи утакмицу пар-форфе и против ње се покреће дисциплински поступак 
уз аутоматску новчану казну у износу од 50.000,00 динара 

 
Члан 11.  

Првог и другог судију делегира Врховни судија (ВС) Удружења одбојкашких судија 
Војводине.  

Записничара делегира месно надлежна судијска организација и делегирање 
доставља директору такмичења на мејл  osv@osv.rs најкасније 72 сата пре почетка 
утакмице. Записничар мора бити активан судија у текућој такмичарској сезони.  

У складу са одлуком такмичарске комисије надлежна судијска организација 
је обавезна да делегира линијске судије.  

У изузетним случајевима ВС УОСВ може директно да делегира записничара и 
линијске судије или промени делегирање месне надлежне судијске организације. 
 

Члан 12.  
На поједине утакмице Такмичарска комисија, по својој оцени, има право да делегира 

делегата ОСВ, или специјалног посматрача којем је домаћин дужан обезбедити несметан 
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рад, приступ у службене просторије и место за записничким столом уколико овај затражи. 
Директор такмичења и Врховни судија УОСВ на свим утакмицама којима присуствују имају 
статус специјалног посматрача. Специјалног посматрача има право да делегира и 
надлежна комисија Удружења судија. 
 

Члан 13. 
Први судија (ако не постоји делегат)  врши функцију делегата и дужан је:  

1. да одмах после одигране утакмице пошаље резултат смс-ом на број 064/855-
60-11. Уколико је играч/ица наступио без такмичарске легитимације и/или 
лекарског прегледа или тренер без лиценце судија је дужан да одмах позове 
наведени број и усмено обавести директора о томе (у том случају је судија 
дужан да узме изјаву како је прописано у члану 7. ових пропозиција)   

2. да пре утакмице попуни делегатски извештај који потписује домаћин 
(идентичан као за Другу лигу Север) и који заједно са записником, копијом 
путних налога и осталим документима доставља канцеларији ОСВ првог 
радног дана препорученом поштом или лично (са назнаком ''КУП Србије'').  

 
Члан 14.  

Такмичење спроводи Такмичарска комисија ОСВ. Другостепени орган је ИО ОСВ. 
 

Члан 15.  
Клуб домаћин је дужан да обезбеди дежурног лекара. Лекар мора бити присутан 

пре званичног загревања, до завршетка утакмице. Уколико лекар није присутан 
утакмица се неће одиграти, а екипа домаћин ће се казнити новчаном казном у износу 
од 30.000,00 динара. Утакмица ће се регистровати у корист гостујуће екипе службеним 
резултатом. 
 

Члан 16.  
На питања која нису регулисана овим Пропозицијама (остала права и обавезе 

клубова, опрема у сали, поступак жалбе, казне за учињене прекршаје учесника осим за 
прекршаје за које су казне прописане овим пропозицијама, и остало) сходно се примењују 
Пропозиције КУП-а Србије (које доноси Директор такмичења ОСС), Пропозиције Друге 
лиге Север 2017/2018, Правилник о такмичењу ОСС, и остали акти ОСС и ОСВ. 
 

Члан 17.  
Победницима КУП-а Србије на територији Војводине, у женској и 

мушкој конкуренцији, ОСВ додељује пехаре и медаље у трајно власништво. 
 

Члан 18.  
Све новчане казне наведене у овим пропозицијама изриче Такмичарска комисија 

ОСВ, а клуб се суспендује до уплате. 
 

Члан 19.  
Жалба на наступ играча, тренера, услове за игру мора се најавити и уписати 

пре утакмице у записнику. Жалба на резултат, ток утакмице, повреде правила игре мора 
се најавити првом судији за време утакмице, а најава уписати после утакмице у 
записник. Образложење жалбе са доказом о уплати од 10.000 динара се мора доставити 
директору такмичења у 48 сати од дана одигравања утакмице.  
Уписане најаве жалбе у записник од које се одустане повлачи новчану казну клубу 
у износу од 5.000 дин. 
 
 

 
Члан 19. 

Тумачење ових Пропозиција даје Директор такмичења ОСВ. 
 
 
Нови Сад, 10.08.2018. Такмичарска комисија ОСВ 
                                                                                              



 

 

 

У Ч Е С Н И Ц И  
 

- Ж Е Н Е -  назив/скраћеница/место  
 

1. ФОК – FOK (Футог)  
2. ОМЛАДИНАЦ – OML (Нови Бановци) 
3. ФУТОГ – FUW (Футог) 
4. ИНЂИЈА – INW (Инђија) 
5. РУМА - RUW (Рума) 
6. ВОЛЕЈСТАРС – VSK (Кљајићево)  

7. ФУТОГ ВЕСТ – FUV (Футог)    
8. НОВИ САД – NSW (Нови Сад)  

9. ПАНОНИЈА – PBP (Бачка Паланка)  

10. ЛАВИЦЕ 07 – LAW (Нови Сад) 
11. МЛАДОСТ – NPW (Нова Пазова)   
12. ПАРТИЗАН – PAW (Сремски Карловци)  
13. ЕЛАН ВОЛЕЈ - ELW (Србобран) 
14. ОДБОЈКА 013 – ODW (Панчево) 
15. СЛАВИЈА - SLW (Шид) 
 

 

 М У Ш К А Р Ц И -  назив/скраћеница/место  
 

1. БОРАЦ – BOR (Старчево)   
2. ФУТОГ - FUM (Футог)  
3. КЛЕК СРБИЈАШУМЕ – KLM (Клек) 
4. НОВИ САД – NSM (Нови Сад)  
5. БАНАТ - BNM (Вршац)   
6. БАВАНИШТЕ – BAM (Баваниште)  
7. СРЕМ ИТОН - SRM (Сремска Митровица)  
8. МЛАДОСТ – NPM (Нова Пазова)      
9. БЕЧЕЈ - BEM (Бечеј)   
10. ДУНАВ ВОЛЕЈ – DVM (Нови Сад) 
11. КУЛПИН - KUL (Кулпин)  

12. ПРОЛЕТЕР - PRM (Зрењанин)  

13. ПАРТИЗАН – PAM (Бач) 
14. СОМБОР – SOM (Сомбор)  
15. ХЕРЦЕГОВИНА - HRM (Равни Тополовац) 

16. МЛАДОСТ - MLT (Турија) 
17. ВРБАС – VRM (Врбас) 

  
 
 

Списак учесника је уједно пласман из прошле такмичарске године што 
је критеријум за одређивања домаћина утакмица 



 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА 

 
- ЕКИПА МОЖЕ НАСТУПИТИ СА НАЈВИШЕ 14 ИГРАЧА. 

 
- УКОЛИКО ЕКИПА НАСТУПИ СА УКУПНО 12 ИГРАЧА МОЖЕ 

ИМАТИ ЈЕДНОГ ИЛИ ДВА ЛИБЕРА. 
 

- УКОЛИКО ЕКИПА НАСТУПА СА УКУПНО 13 ИЛИ 14 ИГРАЧА 

МОРА ИМАТИ 2 ЛИБЕРА(ОБАВЕЗНО). 

 

 

 

 

 

 

 

В А Ж Н О 
 

1. пријава термина 8 дана раније на мејл osv@osv.rs, игра се у сали 

која је условна за Другу лигу (трећи ранг такмичења), петком, 
суботом или недељом (видети члан 4. пропозиција), 

2. обавезно је присуство лекара, домаћина, три редара, 
3. уколико је димензије сале условљавају, обавезно је обезбедити 

најмање два сакупљача лопти, 
4. обавезно обезбедити прописне лопте за гостујућу екипу (једна лопта 

на два играча) – 14 лопти Микаса МВА 200, 
5. Клуб и први судија/делегат у својству делегата одговорни су ако 

дозволе наступ играчу/тренеру који нема право наступа, 

6. Први судија/делегат је дужан да савесно евидентира испуњеност 
свих обавеза организатора-домаћег клуба (лекар, сакупљачи лопти 

итд.) и одговара за тачност делегатског извештаја. 
 

Молимо посебно организаторе утакмице али и све остале учеснике 
да се упознају са пропозицијама, поштују обавезе из пропозиција 

да би избегли изрицање новчаних казни и суспензија.  
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ОСМИНА ФИНАЛА 
/домаћин је слабије пласирана екипа/ 

бр. домаћин гост место датум и време 

201 слободан ФОК  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија:  Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар: 

бр. домаћин гост место датум и време 

202 ПАНОНИЈА ОМЛАДИНАЦ  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:нема Записничар: 

бр. домаћин гост место датум и време 

203 ЛАВИЦЕ 07 ФУТОГ  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија: Линијске судије: 

 Делегат:   

бр. домаћин гост место датум и време 

204 ОДБОЈКА 013 ИНЂИЈА  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија:  Други судија: Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар: 

бр. домаћин гост место датум и време 

205 ПАРТИЗАН РУМА  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

206 ЕЛАН ВОЛЕЈ ВОЛЕЈСТАРС  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија:  Други судија: Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

207 МЛАДОСТ НП ФУТОГ ВЕСТ  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија: Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар: 

бр. домаћин гост место датум и време 

208 СЛАВИЈА НОВИ САД  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија: Линијске судије: 

 Делегат: Записничар: 
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ЧЕТВРТФИНАЛЕ 
/домаћин је слабије пласирана екипа/ 

бр. домаћин гост место датум и време 

209 Победник из 
207 

ФОК  07/08/09.09.2018. 

Први судија: Други судија: Линијске судије: 

Делегат: Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

210 Победник из  

206 

Победник из 

205 

 07/08/09.09.2018. 

Први судија:  Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат: Записничар: 

бр. домаћин гост место датум и време 

211 Победник из 

208 

Победник из 

204 

 07/08/09.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар: 

бр. домаћин гост место датум и време 

212 Победник из 

202 

Победник из 

203 

 07/08/09.09.2018. 

Први судија:  Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

 
 

ПОЛУФИНАЛЕ 
/домаћин је слабије пласирана екипа/ 

бр. домаћин гост место датум и време 

213 Победник из 

209 

Победник из 

212 

 14/15/16. 09. 2018. 

Први судија: Други судија: Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар: 

бр. домаћин гост место датум и време 

214 Победник из 
210 

Победник из 
211 

 14/15/16. 09. 2018. 

Први судија:  Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат: Записничар: 

 

 

ФИНАЛЕ 
/домаћин је слабије пласирана екипа/ 

бр. домаћин гост место датум и време 

215 Победник из 
213 

Победник из 
214 

 21/22/23. 09. 2018. 

Први судија: Други судија: Линијске судије: 

Делегат: Записничар: 
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КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
/домаћин је слабије пласирана екипа/ 

бр. домаћин гост место датум и време 

101 ВРБАС  МЛАДОСТ Т.  24/25/26.08.2018. 

Први судија:  Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

 

 

ОСМИНА ФИНАЛА 
/домаћин је слабије пласирана екипа/ 

бр. домаћин гост место датум и време 

102 ДУНАВ ВОЛЕЈ БОРАЦ  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

103 БЕЧЕЈ ФУТОГ  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија:  Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат: Записничар: 

бр. домаћин гост место датум и време 

104 Победник из 

101 

КЛЕК 

СРБИЈАШУМЕ 

 31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:   

бр. домаћин гост место датум и време 

105 ХЕРЦЕГОВИНА НОВИ САД  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

106 ПРОЛЕТЕР БАНАТ  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

107 СОМБОР БАВАНИШТЕ  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

108 КУЛПИН СРЕМ ИТОН  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија:  Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

109 ПАРТИЗАН МЛАДОСТ НП  31.08/1./2.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  
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ЧЕТВРТФИНАЛЕ 
/домаћин је слабије пласирана екипа/ 

бр. домаћин гост место датум и време 

110 Победник из 
106 

Победник из 
102 

 07/08/09.09.2018. 

Први судија:  Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат: Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

111 Победник из 

103 

Победник из 

104 

 07/08/09.09.2018. 

Први судија:  Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат: Записничар: 

бр. домаћин гост место датум и време 

112 Победник из 

107 

Победник из 

105 

 07/08/09.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

113 Победник из 

108 

Победник из 

109 

 07/08/09.09.2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат:  Записничар:  

 
 

ПОЛУФИНАЛЕ 
/домаћин је слабије пласирана екипа/ 

бр. домаћин гост место датум и време 

114 Победник из 

110 

Победник из 

113 

 14/15/16. 09. 2018. 

Први судија:  Други судија: Линијске судије: 

Делегат:  Записничар:  

бр. домаћин гост место датум и време 

115 Победник из 
112 

Победник из 
111 

 14/15/16. 09. 2018. 

Први судија: Други судија:  Линијске судије: 

 Делегат: Записничар: 

 

 

ФИНАЛЕ 
/домаћин је слабије пласирана екипа/ 

бр. домаћин гост место датум и време 

116 Победник из 
114 

Победник из 
115 

 21/22/23. 09. 2018. 

Први судија: Други судија: Линијске судије: 

Делегат: Записничар: 

 

 
                                                                          Директор такмичења ОСВ 

                                                                            Бранко МАЈКИЋ,проф. 


	1. пријава термина 8 дана раније на мејл osv@osv.rs, игра се у сали која је условна за Другу лигу (трећи ранг такмичења), петком, суботом или недељом (видети члан 4. пропозиција),
	2. обавезно је присуство лекара, домаћина, три редара,
	3. уколико је димензије сале условљавају, обавезно је обезбедити најмање два сакупљача лопти,
	4. обавезно обезбедити прописне лопте за гостујућу екипу (једна лопта на два играча) – 14 лопти Микаса МВА 200,
	5. Клуб и први судија/делегат у својству делегата одговорни су ако дозволе наступ играчу/тренеру који нема право наступа,
	6. Први судија/делегат је дужан да савесно евидентира испуњеност свих обавеза организатора-домаћег клуба (лекар, сакупљачи лопти итд.) и одговара за тачност делегатског извештаја.
	Молимо посебно организаторе утакмице али и све остале учеснике да се упознају са пропозицијама, поштују обавезе из пропозиција да би избегли изрицање новчаних казни и суспензија.

