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ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА 

Војвођанских лига (сениорке и сениори) 

за такмичарску сезону 2020/2021 

 
Члан 1. 

Такмичења која се регулишу овим Пропозицијама носе следеће називе: 

     1.  Прва војвођaнска лига-сениорке, група „ИСТОК“, “ЗАПАД“, „СЕВЕР“ и „ЈУГ“. 

2. Прва војвођанска лига-сениори. 

3. Регионалне лиге петог степена такмичења за сениорке и сениоре. 

 

Члан 2. 

   Такмичење се спроводи према одредбама Правилника о такмичењу ОСС, Правилника о регистрацији 
одбојкашких клубова ОСС, Правилника о регистрацији играча ОСС, Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности ОСС,  ових Пропозиција, Анекса пропозиција и осталих прописа одбојкашке 

организације. 

 

Члан 3. 

   Такмичење у војвођанским лигама је стално такмичење  4. и 5. степена такмичења и њиме 

руководи Извршни одбор ОСВ, а спроводе га у свим фазама надлежна Такмичарска комисија. 
 

Члан 4. 

   Једном започето такмичење не може се прекидати или окончати, сем у случају више силе. Под вишом 
силом подразумевају се ратни, епидемиолошки и временски услови у којима не саобраћају возила јавног 

превоза. Након престанка услова више силе, такмичење се наставља. О прекиду и наставку као и окончању 

такмичења одлучује ИО ОСВ на предлог Такмичарске комисије. 

 

Члан 5. 

   Право такмичења у одбојкашкој лиги, које се регулише овим  Пропозицијама одбојкашке екипе стичу: 

1. На основу пласмана из предходне такмичарске године, 
2. Директним укључивањем екипа на основу одлуке о измени система такмичења ОСС и одлука из 

надлежности Одбојкашког савеза Србије и Одбојкашког савеза Војводине и 

3. На основу поднете пријаве. 
 

Члан 6. 

   Број учесника у лигама из члана 1 утврђује Такмичарска комисија ОСВ. 

   Спискови одбојкашких клубова учесника у такмичењу по лигама објављује се у Анексу пропозиција који 
се доноси за сваку такмичарску сезону. 

 

Члан 7. 
   Такмичење у Војвођанским лигама је лигашко а спроводи се по двоструким/троструким кругом 

такмичења, где је распоред по Бергеру, на основу усвојеног календара такмичења, у два дела ЈЕСЕН-

ПРОЛЕЋЕ, а на основу жребом извучених такмичарских бројева екипа. 

   Укупан број бодова које екипе освајају на утакмици  је 3 (три) бода. 
   У случају резултата 3:0 или 3:1 победничка екипа осваја 3 (три) бода а поражена 0 (нула) бодова. 

У случају резултата 3:2, победничка екипа осваја 2 (два) бода а поражена екипа 1 (један) бод. 

  Пласман се утврђује на основу броја остварених победа. У случају истог броја победа пласман одлучује  
већи број освојених бодова, односно бољи количник у сетовима, уколико је број победа, број освојених 

бодова и сет количник исти, одлучује поен количник. 

   У случају регистровања утакмице службеним резултатом у корист противника, клуб-екипа се 

аутоматски кажњава одузимањем 1 (једног) бода. 

 

 

Члан 8. 

  Такмичарска комисија обавља следеће послове: 

1. Стара се о реализацији закључака Извршног одбора ОСВ. 

2. Спроводи такмичење у лигама из члана 1. 

3. Сарађује са Врховним судијом у вези делегирања судија. 
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4. Одређује делегата за утакмице (на захтев клуба). 

5. Одобрава измене термина одигравања утакмица по споразуму  

клубова, из оправданих разлога, а није на штету осталих клубова. 

6. Врши регистрацију утакмица. 

7. Врши контролу записника и делегатских извештаја са утакмица у погледу исправности наступа 

играча те уколико уочи неисправност или на било који начин дође до недвосмисленог  сазнања  

о неисправности , региструје утакмицу у корист противничке екипе службеним резултатом, а 

против клуба код чијег играча је уочена неисправност подноси дисциплинску пријаву 

Дисциплинском судији ОСВ. 

8. Издаје недељни билтен са резултатима, пласманом, одлукама и информацијама за које су 

клубови заинтересовани. 

9. Одлучује о мандатним казнама предвиђеним овим Пропозицијама и Пропозицијама ОСС. 

10. Прикупља изјаве и доказе о извршеним дисциплинским преступима учесника такмичења и 

подноси пријаве за покретање дисциплинског поступка надлежном Дисциплинском судији. 

11. Решава и доноси одлуке о жалбама у I степену. 

12. Одлучује о казнама клубова, играча, тренера, судија и осталих 

учесника у такмичењу за учињене пропусте који се односе на  

непоштовање Пропозиција такмичења и осталих нормативних аката  ОСС. 

13. Доставља свим клубовима листу судија пре почетка Такмичења, Пропозиције и Анекс 

пропозиција такмичења. 

 

Члан 9. 
   Клубови који су стекли право такмичења дужни су да поднесу Такмичарској комисији  пријавни 

фолмулар за учешће у такмичењу и Уптиник за адресар на пропосаним обрасцима. 

 

Члан 10. 

   Утакмице  Војвођанских лига  се могу играти у прописним салама које су регистроване од стране 

Такмичарске комисије ОСВ. 

  Прописна сала у смислу овог члана је: по димензијама (ширина, дужина, висина), са укопаним 

стубовима и осветљењем од најмање 250 лукса.  

Утакмице Војвођанских лига, у изузетним случајевима,  могу се играти и у непрописним салама (са мањим 

недостацима), по одобрењу Такмичарске комисије ОСВ.  
 

Члан 11. 

   Утакмице се играју према утврђеном Календару такмичења у време које одреди домаћин. 

   Утакмице редовног кола играју се Суботом и Недељом. 
   Суботом утакмице морају започети између 12:00 и 20:00 часова. 

   Недељом утакмице морају започети између 12:00 и 20:00 часова.  

   Утакмице редовног кола које се играју радним даном морају започети после 19:00 часова. 
   Одложене и неодигране утакмице предходног кола морају се одиграти радним даном средом или 

четвртком или по договору клубова, а обавезно пре наредног кола и морају започети између 16:00 и 20:00 

часова. 
   Такмичарска комисија мора имати писмено пријављене термине за одигравање утакмица редовних и 

ванредних кола најмање 8 (oсам) дана пре одигравања утакмица. Уколико екипа домађина утврди термин 

одигравања утакмица у року краћем од 72 сата, губи утакмицу службеним резултатом. У овом случају 

гостујућа екипа поступиће по одлуци Такмичарске комисије. 
 

Ради регуларности такмичења Такмичарска комисија може одредити да се неке утакмице последња 

2 кола играју истог дана  и у исто време. 

 

 

Члан 12. 
   Писмени захтев за померање термина, места и времена почетка утакмице морају приспети Такмичарској 

комисији и гостујућој односно домаћој екипи најмање 8 дана пре одигравања утакмице. 

   Такмичарска комисија може одобрити померање одигравања утакмица под условом да се одложена 

утакмица мора одиграти пре наредног редовног кола и то средом  или четвртком. Сваки захтев за померање 
који стигне у року краћем од 5 дана не може се прихватити изузев уз писмену сагласност обе екипе која 
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мора стићи Такмичарској комисији  и Врховном судији, с тим да ни у овом случају рок не може бити краћи 

од 3 дана. 
   Уколико се утакмице клубова (који учествују у званичним међународним такмичењима или КУП-у 

Србије), и/или репрезентативних селекција и државнoм првенству млађих категорија поклапају са 

терминима редовних кола лиге, првенствене утакмице ових клубова играју се у среду-четвртак која 
претходи редовном колу или у термину који одреди Такмичарска комисија. 

  Екипа којој се не одобри померање а која утакмицу не одигра губи исту службеним резултатом 0:3 

(0:15,0:15,0:15 односно 0:75) и подлеже дисциплинским одредбама. 

    У случају промене већ објављеног термина сва службена лица обавештава Такмичарска комисија или 
Врховни судија. 

 

Члан 13. 
   Ради регуларности такмичења Такмичарска комисија за утакмице које сматра да су од посебног значаја и 

за утакмице које су ризичне, дужан је да одреди посебно лице-посматрача, које ће присуствовати таквим 

утакмицама о трошку ОСВ. 

Члан 14. 

   Пола часа пре почетка утакмице терен мора бити спреман за одигравање утакмице. Делегат односно 

први судија одлучује о способности терена на коме треба да се одигра утакмица. О оваквим случајевима 

обавезно се подноси извештај Такмичарској комисији. 
  

Члан 15. 

   У случајевима изненадне заузетости сале о којој домаћин није могао благовремено известити 
Такмичарску комисију, судије и гостујућу екипу, трошкове одигравања нове утакмице сноси клуб домаћин. 

 

Члан 16. 
   Првенствене утакмице играју се у салама у којима је обезбеђено минимално осветлење јачине 250 лукса 

и минималана температура +10 0
С. У случају неиспуњења наведених услова делегат-први судија оставља 

домаћину утакмице 15 минута да отклони недостатке. 

 

Члан 17. 

   Лопту којом ће се утакмица играти обезбеђује домаћин. 

Утакмице Прве и Друге војвођанске лиге  могу се играти лоптама ''Гала БВ5591С'', или „МИКАСА 

МВА 200“. 

Лопта којом ће се играти обезбеђује домаћин. 

Клуб домаћин дужан је да обезбеди гостојућој екипи за загревање лопте којима ће се играти 

утакмица. 

 

Члан 18. 

   Дужности домаћина су: 
а) да истакне републичку заставу, 

б) да организује редарску службу,  

ц) да обезбеди 3 прописане лопте за одигравање утакмице као и исправне лопте за загревање гостујуће 
екипе (једна лопта на два играча), 

д) да постави ручни семафор са бројевима од 0-50, 

е) да обезбеди међународни записник, Пропозиције и Анекс пропозиција такмичења, термометар, 

манометар и мерач висине мреже, 
ф) да постави сто и столице за службена лица на утакмици, 

г) да постави посебне клупе лево и десно од записничког стола за резервне играче , тренере, лекара или 

физиотерапеута, 
х) да обезбеди судијску платформу или столицу, 

и) да обезбеди званичног Представника клуба, који се ставља на располагање Првом судији по питању 

организације утакмице, 

ј) да обезбеди дежурног лекара, здравственог радника, приручну апотеку за пружање прве помоћи. 

к) да утакмицу пријави органима Министарства унутрашњих послова. 

 

Непоштовањем обавеза под „Ј“ и „К“ Клуб-домаћин преузима на себе све законске последице! 
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Члан 19. 

   Клуб домаћин је обавезан: 

 
а)  да најкасније један сат пре почетка утакмице стави на располагање нормално загрејане свлачионице за 

судијску екипу а са тушевима и топлом водом за гостујућу екипу. 

в) да преко Матичне судијске организације обезбеди судију за записничара. 

б) да након одигране утакмице обезбеди посебну просторију за обављање административних послова 
везаних за утакмицу. 

 

Члан 20. 
   Клуб домаћин је технички организатор утакмице, одговоран за целокупну организацију пре, у току и 

после одигране утакмице. 

 

Члан 21. 

   За сваки прекршај који учини клуб домаћин, везано за организацију утакмице, Такмичарска комисија ће 

изрећи казну у складу са критеријумима из ових Пропозиција и Дисциплинског правилника ОСС. 

 Примедбе на организацију и околности везане за утакмицу капитен може захтевати да буду евидентиране у 
записник.  

Након одигране утакмице, капитен једини има право да најави жалбу на регуларност утакмице,  што се 

уноси у записник уз потпис капитена, уколико је то најављено у току утакмице.. 
  

Члан 22. 

    На свим утакмицама одбојкашких лига из члана 1. могу наступити такмичари уз лиценцу издату и 
оверену од стране Такмичарске комисије ОСВ и важећи лекарски преглед на обрасцу М-3 (који не може 

бити старији од 6 (шест) месеци. 

Лекарски преглед се обавља у спортским амбулантама, а уколико оне не постоје преглед ће се обавити у 

другој здравственој установи. Клубови своје такмичаре морају лиценцирати најкасније 3 дана пре почетка 
такмичења. 

 

   У случају да играч или тренер, лекар, физиотерапеут и статистичар из било којих разлога пре почетка 
утакмице нема такмичарску односно тренерску лиценцу може наступити показивањем личне карте или 

пасоша уз узимање изјаве од представника клуба о разлогу недостатка лиценце и гарантовању постојања 

важећег лекарског прегледа. После одигране утакмице у року од 48 сати, клуб је дужан да достави лиценцу 

и образац М-3 на увид Такмичарској комисији ОСВ.  
Овај случај се обавезно констатује пре утакмице у записник. 

 

Члан 23. 
   За време трајања утакмице забрањено је пушење  у сали као и употреба пиротехничких средстава. 

   За време утакмице за записничким столом могу седети само делегат утакмице (ако је делегиран), 

записничар, руковалац електронског семафора ако га има и функционише,  лекар кога обезбеђује домаћин и 
домаћин утакмице. 

   За време трајања утакмице на клупи за резервне играче могу се налазити само у записнику пријављени 

играчи и лиценцирана лица. Услов за наступ статистичара је наступ бар једног тренера. 

 

Члан 24. 

   Дужност тренера екипе или помоћног тренера, као функције које које се обављају у складу са одредбама 

Правила игре, може обављати лице које поседује лиценцу издату од стране надлежног савеза.  
  

Члан 25. 

   Удружење одбојкашких судија формира листу судија, одвојено по лигама пре почетка такмичења, и исту 
доставља Такмичарској комисији ОСВ. 

   Сваки клуб, који изрази жељу да му највише двоје Судија не буду делегирана,  обавезан је до поднесе 

писмени захтев са образложењем Такмичарској комисији, најкасније 15 дана пре почетка такмичења. 

Такмичарска комисија разматра поднете захтеве и доноси коначне одлуке по истим, а Клубове и УОСВ 
писмено обавештава о донетим одлукама.  
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Члан 26. 

   За све утакмице Првог и Другог судију делегира надлежни Врховни судија, уз сагласност Такмичарске 

комисије Војвођанских лига, уз поштовање договорених принципа. 
Делегате, по процени или захтеву клубова, делегира Такмичарска комисија. 

Записничаре делегирају надлежне судијске организације и обавези су да доставе делегирање електронском 

поштом најкасније у четвртак пре кола. Записничари морају бити испитане судије који су се изјаснили да 

буду активни у текућој такмичарској години.   
У случају потребе Врховни судија има надлежност да делегира и записничаре. 

Судије су обавезне да се пријаве делегату или домаћину најкасније 1 час пре заказаног почетка утакмице, а 

у комплетној судијској опреми  представницима клубова најкасније 30 минута пре заказаног почетка 
утакмице. 

   Делегат - Први судија је обавезан да СМС-ом достави Такмичарској комисији извештај са 

утакмице (сетови и поени, добијени картони као и информацију о евентуалној најављеној жалби) 
одмах након завршетка утакмице. 

  

Члан 27. 

   Уколико први судија не дође на утакмицу, утакмицу ће судити други судија, а другог судију може 
заменити судија основног и вишег ранга, присутан у сали, уз обострану сагласност капитена, што се 

констатује у записнику пре почетка сусрета. 

   Уколико обоје делегираних судија не дођу, клубови су дужни да се споразумеју да утакмицу суди судија 
који се ту затекао, под условом да је испитани судија и члан УОСВ у текућој такмичарској сезони. Ако има 

више судија предност има судија са вишим рангом. Клубови морају да прихвате такво решење обезбеђења 

судија у циљу избегавања непотребних трошкова и ремећења тока првенства. И овакав случај се обавезно 
констатује у записнику пре почетка сусрета. 

   Ако не постоје услови да се предходно испуни, утакмица се неће одиграти. Таква утакмица ће се играти у 

новом термину који мора бити пре одигравања наредног кола, a трошкове утакмице сноси УОСВ. 

После завршетка утакмице капитени обе екипе су обавезни да потпишу записник који се води у три 
примерка, од којих се оригинал шаље Такмичарској комисији, а по једну копију преузимају представници 

екипа. 

 

Члан 28. 

   Званичним лицима на утакмицама  припада накнада путних трошкова у висини цена јавног превоза (воз, 

аутобус), са приложеним картама ,осим доплатних карата за пословни и експресни воз. Исто важи и за 

прекинуте утакмице. 
   Уколико се утакмица не одигра, службеним лицима припада 50% од прописане таксе и трошкови из става 

1. овог члана. 

Службена лица имају право коришћења сопственог аутомобила (200 км тур-ретур).Тада ће им се 

признати надокнада од 10 литара горива за  100 км, максимално 16 литара горива, уз прописан и 

попуњен  путни налог, али су службена лица обавезна да путују организовано. 

 

 

Члан 29 

Клуб домаћин исплаћује таксе  службеним лицима(уколико их није уплатио на њихове Текуће рачуне 3 

дана уочи утакмице),  уз уредно достављене рачуне и путне трошкове од стране службених лица.  
Клуб који то не учини подлеже аутоматској суспензији и санкцији за неизвршену обавезу, коју изриче 

Такмичарска комисија, а службена лица су обавезна  да обаве своју дужност на утакмици, а Такмичарска 

комисија је обавезна да првог радног дана по одиграној утакмици измири новчане обавезе према 
службеним лицима. 

 

Члан 30 

Укупан износ такси службених лица по утакмици је: 

I судија ......................... 2.000,00         (II ВЛ 1.500,00) динара) 

 II судија.........................2.000,00         (II ВЛ 1.500,00) динара) 

Записничар..................... 400,00         (II ВЛ    400,00)  динара) 
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Члан 31. 

   У случају да клуб извести  Такмичарску комисију да одустаје од даљег такмичења или буде искључен из 

даљег такмичења, дужан је да уплати прописани износ казне. 
   Сходно Дисциплинском правилнику ОСС, Такмичарска комисија покреће дисциплински поступак 

против клуба који је одустао, односно који је искључен из даљег такмичења. 

   Клуб који не уплати казну из става 1. овог члана губи право да се такмичи све док не измири своје обавезе 

према ОСВ чак и под условом да клуб промени назив. 

 

Члан 32. 

   На утакмицу и резултат утакмице, повреду Пропозиција и Правила игре допуштена је жалба. Жалба на 
резултат и ток утакмице мора бити најављена у моменту настанка а у записнику и образложена основним 

мотивом по завршетку утакмице, пре потписивања записника. 

   Писмено образложење жалбе и потврда о уплати таксе морају се послати Такмичарској комисији 
најкасније у року од 48 сати по одиграној утакмици. Уколико клуб одустане од жалбе дужан је да о томе 

писмено извести Такмичарску комисију у року од 24 часа по одиграној утакмици. 

Жалбе које не испуњавају наведене услове неће се узимати у поступак и одбациваће се из формалних 

разлога. 

Члан 33. 

   Жалбе које се односе на право наступа играча, неисправност терена или уређаја, температуру 

ваздуха или светло, најављују се пре почетка утакмице и уносе у протокол уз потпис капитена. 

 

Члан 34. 

Такмичарска комисија доноси Решење по жалби у року од 5 дана од дана пријема жалбе. 

 

Члан 35. 

    На Решење Такмичарске комисије, у року од 3 дана од дана пријема Решења (одлука се објављује у 

службеном гласилу – билтену и доставља поштом на адресу клуба), може се уложити жалба другостепеном 
органу- Извршном одбору ОСВ, уз уплату таксе. Жалба одлаже извршење казне  осим у случају суспензије. 

   Другостепена одлука по жалби мора бити донета у року од 8 дана од дана пријема жалбе. Другостепена 

одлука је коначна. 

 

Члан 36. 

   Сви трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који је жалбу уложио. Ако се жалба реши 

позитивно по клуб који је жалбу уложио, враћа му се уплаћени износ таксе. 

 

 

 Члан 37. 
   У случају када је домаћа екипа кажњена забраном ограња на свом терену, па се за одигравање утакмице 

одреди место које је за гостујућу екипу удаљеније од места домаћина, домаћин је дужан да гостујућој екипи 

надокнади повећане трошкове превоза у висини цене јавног превоза (воз, аутобус), за лица унета у 
записник. 

 

    Члан 38. 

   О дисциплинским преступима клубова, играча, тренера, и делегата као и службених лица у такмичењу, 
одлуке доноси Такмичарска комисија и дисциплински судија ОСВ. Неизвршење финансијских обавеза 

и уплата мандатних казни у предвиђеном односно прописаном року повлачи аутоматску суспензију. 

Такмичарска комисија изриче и санкције за неизвршену обавезу према Пропозицијама такмичења што се 

односи и на судије-делегате. 

   За све казне изречене у првом степену од странеТакмичарске комисије, у другом степену је надлежан 

Извршни одбор ОСВ. 

 

Члан 39. 

Прекршаји учињени против одредаба Правилника о такмичењу и осталих прописа и правилника ОСС, који 

нису обухваћени овим Пропозицијама такмичења подлежу дисциплинској одговорности према Правилнику 
о дисциплинској и материјалној одговорности ОСС. 
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Такмичарска комисија прикупља потребне доказе и подноси пријаву за покретање поступка, а поступак 

води Дисциплински судија. 
 

Члан 40. 

   Учесник такмичења одстарњен до краја утакмице, аутоматски је суспендован и кажњен забраном 

наступа на следећој утакмици уз предвиђену новчану казну клубу за изречену санкцију. 

 

Члан 41. 

   Клуб који из неоправданих разлога не наступи на 3 утакмице, искључује се из даљег такмичења. 

 

Члан 42. 

   Клубови су обавезни да до свих информација дођу преко сајта ОСВ www.osv.rs у складу са обавезом 
Такмичарске комисије да Билтен постави на сајт најкасније понедељком до 14,00 часова.  

У случају немогућности из става 1, клубови су обавезни да се до четвртка информишу о одлукама и 

распореду одигравања утакмица. У противном сносе све последице које настану због пропуста у 

обавештености. 

 

Члан 43. 

   Сви чланови ОСВ сами покривају трошкове такмичења. Приход са утакмица убира домаћин. 
 

Члан 44. 

   Одбојкашким клубовима првацима лига, ОСВ додељује пехар и медаље у трајно власништво. 
   Предаја пехара и медаља се врши у термину који одговара екипи прваку, о чему се договара са 

Такмичарском комисијом. 

 

Члан 45 

Број екипа које из Друге лиге "СЕВЕР" прелазе у Прву војвођанску лигу утврђјује се по завршетку 

попунe Прве лиге. 

Прваци Прве војвођанске  женске лиге група ИСТОК, ЗАПАД, СЕВЕР и ЈУГ играју 

квалификациони турнир, а најбоље две пласиране екипе са турнира директно улазе у Другу лигу 

група „СЕВЕР“ (сениорке). 

Првопласирана  екипе из Прве војвођанске  мушке лиге директно улази у  Другу лигу група 

„СЕВЕР“ (сениори). 

 

Првацима регионалних лига (Друга ВЛ) за сениорке и сениоре биће обезбеђена проходност у виши 

ранг такмичења. 

 

Члан 46. 

 Саставни део ових Пропозиција чини Анекс пропозиција такмичења. 
 

 

Члан 47. 
Одредбе Правилника о такмичењу ОСС , Правилника о регистрацији клубова ОСС, Правилника о 

регистрацији играча ОСС, Правилника о дисциплинској и материјалниј одговорности ОСС и осталих 

нормативних аката  и одлука ОСС, примењиваће се код свих питања која нису регулисана овим 

Пропозицијама. 

 

Члан 48. 

   Тумачење ових Пропозиција даје Такмичарска комисија ОСВ. 
   Измене и допуне ових Пропозиција врше се на начин и поступак како су и донете. 

 

 

Члан 49. 

Пропозиције такмичења чине: 

●  Опште Пропозиције такмичења Прве војвођанске лиге, 

●  Анекс пропозиција за сезону 2020/2021. 
●  Протокол за утакмице војвођанских лига. 

●  Упутство о оганизовању утакмица Војвођанских лига 

http://www.osv.rs/
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●  Листе службених лица за сезону 2020/2021.  

 

 

Члан 50. 

   Ове Пропозиције Војвођанских лига ступају на снагу датумом њиховог доношења. 
 

 

Нови Сад, септембар 2020.год.                                     

 

 

                          

                                                                                                          ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА ОСВ 
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АНЕКС ПРОПОЗИЦИЈА 

ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2020/2021 
 

 

Члан 1 

 

Група – запад                                                                       

1. Дунав Стари Бановци 

2. Дунав Волеј Нови Сад 

3. Младост Нова Пазова 

4. Макс Шид 

5. Беочин Беочин 

6. Mладост 1979 Инђија 

7. Штранд Волеј 2 Нови Сад 

 

 Група - исток                                                                      

1. Волејстарс Зрењанин 

2. Елан Волеј Србобран 

3. Грбић Бачки Јарак 

4. Меркур Бачка Паланка 

5. СК Волеј Нови Сад 

6. Нови Сад 2 Нови Сад 

7. Блок Аут Темерин 

 

Група - југ                                                                             

1. Банат Вршац 

2. Вршац Вршац 

3. КИ 0230 Кикинда 

4. Кикинда Кикинда 

5. Пролетер Зрењанин 

6. Крајишник Крајишник 

7. Херцеговина Равни Тополовац 

 
 

Група - север                                                                        

1. Апатин Апатин 

2. Врбас Врбас 

3. Гокс ин Бачки Грачац 

4. Вин Волеј Суботица 

6. Спартак 2 Суботица 

7. Суботица Суботица 

8. ЦВС еlbraco technoland Сомбор 

 

 
 

 

 



ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Такмичарска комисија ОСВ 

 

11 
 

 

 
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА - сениори 

2020/2021 

 

                                                                    

1. Словен Рума 

2. Клек Србијашуме 2 Клек 

3. Маглић 1953 Маглић 

4. Дунав Волеј 2 Нови Сад 

5. Младост Турија 

6. Хајдук Кула 

7. Врбас Врбас 

8. Нови Сад 2 Нови Сад 

9. Стражилово 2 Нови Сад 

10. Ботафого Нови Сад 

 
Члан 2 

 
Екипа на утакмици броји максимум 14 играча-ица (регуларни + либеро). 

Екипа у саставу може имати максимум 2 либера (активни + други) само у случају да састав екипи чини 

накмање 12 играча-ица. У случају да екипа броји више од 12 играча-ица у саставу мора да има 2 либера. 
Наступ и измене оба либера током утакмице су у сагласности са регулативама ЦЕВ-а у Куповима Европе. 

 

Члан 3 

 

Клуб који преда утакмицу без борбе или се утакмица не одигра његовом кривицом, обавезује се да уплати 

ОСВ-у  износ од 20.000,00 динара . Кажњени клуб је обавезан да цео износ уплати до наредног кола, у 

противном утакмицу наредног кола и све друге до извршења губи слижбеним резултатом.  
У случају одустајања од даљег такмичења, клуб који одустане обавезан је да уплати ОСВ износ од 

40.000,00 динара. 

 

Члан 4 

Клуб који стекне право учешћа на Квалификационом турниру за попуну Друге Републичке лиге „Север“ 

дужан је да попуни пријаву за такмичење у Другој Републичкој лиги „Север пре одигравања 

квалификационог турнира. 
Клуб који се пласира у Другу Републичку лигу на квалификационом турниру за попуну Друге лиге, а 

одустане од такмичења казниће се новчаном казном у износу од 100.000,00 динара. 

 

Члан 5 

Висина судијских такси: 

                                                 - Први судија........2.000,00 дин.                                                                    

                                                 -  Други судија..... 2.000,00 дин.                                                                    

                                                 -  Записничар.......... 400,00 дин. 

 

Контролоре на утакмицама Прве војвођанске лиге ангажоваће судијска организација Војводине о свом 

трошку и на основу својих процена и потреба. 

 

Све санкције за све учеснике такмичења доноси Такмичарска комисија, као и за судије и делегате када је у 
питању примена Пропозиција такмичења. 

 

 

 

 

 



ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Такмичарска комисија ОСВ 

 

12 
 

Члан 6 

 

Санкције за учињене прекршаје:                                            динара: 

 

а) Неблаговремена пријава термина утакмице .................... 3.000,00 
б) Недостављање тражених изјава, докумената и потврда, 

    непотписивање записника са утакмице .................................. 3.000,00 

в) Неизвршавање финансијских обавеза у року ................... 2.000,00 

г) Писање неумесних примедби у протоколу или записнику, 
    одустајање од најављене жалбе ............................................... 3.000,00 

д) Неисправан семафор, непрописна опрема играча, 

    непрописан терен за игру ......................................................... 3.000,00 
ђ) Пропусти судије и делегата-контролора .......... 2.000,00 – 3.000,00 

е) Неизвршавање обавеза по чл,12 и чл.19-24 

    Општих пропозиција такмичења ........................... 3.000,00 – 4.000,00 
ж) Неоправдано кашњење почетка утакмице, неоправдано 

    кашњење доласка на утакмицу, самовољна промена 

    термина утакмице и сале .......................................................... 5.000,00 

з) Ометање рада делегата-контролора, судија 

    и записничког стола ............................................................... 3.000,00 

и) Бацање меких предмета на терен .........................................4.000,00 

ј) Бацање тврдих предмета на терен ....................................... 6.000,00 
к) У тежим случајевима неспортског понашања – вређање 

гостујуће екипе или службених лица, следи забрана играња 

на том терену или играње без публике 1-2 утакмице уз  
новчану казну ........................................................................... 10.000,00 

   У случају забране играња на свом терену, екипа мора 

заказати утакмицу у месту удаљеном најмање 30 км ваздушне линије од тог терена 

л) За улазак гледалаца на терен и извршен напад на играче 

    или на службена лица, изриче се казна забране играња на 

    свом терену од 2-4 утакмица и новчана казна.... 10.000,00 – 20.000,00 

љ) За виновника прекида утакмице–новчана казна клубу..20.000,00 
     Некоректно понашање службених лица(врђање и 

омаложавање играча,тренера, домаћина...,)............................10.000,00 

 

 

м) Неспортско понашање учесника такмичења: 

                                       - црвени картон................................1.000,00 

                                       - искључење......................................2.000,00 

                                       - одстрањење ................................... 4.000,00 

     Против одстрањеног играча покреће се дисциплински поступак. 

 
н) Тежи дисциплински преступи играча: 

 

1. Неспортско понашање и покушај напада уз претње 

    Играчима и службеним лицима: 2-4 утакмице 
    забране наступа и новчана казна ...................... 10.000,00 – 15.000,00 

2. Учесник међусобног обрачуна: 3-6 утакмица забране 

    Наступа и новчана казна ................................. 15.000,00 – 25.000,00 
3. Виновник међусобног обрачуна играча: 6-11 месеци 

     Забране наступа и новчана казна ............... 25.000,00 – 35.000,00 

Новчане казне за своје играче, тренере, лекаре и физиотерапеуте 
измирује клуб. 

њ)Неизвршавање обавеза по одлуци Такмичарске комисије лиге (за исти прекршај) повлачи казне:                           

             Први пут ........................  2.000,00 

                                  Други пут .......................  4.000,00 

                                  Трећи пут ........................ 8.000,00 
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Члан 7 

Такса на жалбу првостепеном органу износи 5.000,00 динара, а другостепеном органу 10.000,00 динара. 
Клубу коме се жалба усвоји биће враћен уплаћен износ таксе за жалбу. 

 

Члан 8 
Јесењи део такмичења за Прве Војвођанске лиге почиње 17/18. октобра 2020. године. 

 

 

Члан 9 

Такмичење V степена (Друге војвођанске лиге) поверава се регионалним одбојкашким савезима по 

одлуци Извршног одбора ОСВ у складу са Општим пропозицијама, а Анексе пропозиција доносе 

сами уз обавезу стављања Билтена на сајт ОСВ.  
 

Члан 10 

Клубови Друге војвођанске лиге котизацију за такмичење плаћају директно на рачун ОС региона на којем 
се такмиче.                                                                                                       

 

                                                         ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА ОСВ  
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 Прва Војвођанска лига група ИСТОК  – сениорке 

2020/2021. 
 

 

1.  GRB ГРБИЋ Бачки Јарак 

2.  MER МЕРКУР Бачка Паланка 

3.  BLK БЛОК АУТ Темерин 

4.  MBP МЛАДОСТ Бачки Петровац 

5.  ELV ЕЛАН ВОЛЕЈ Србобран 

6.  NSW НОВИ САД 2 Нови Сад 

7.  VOL ВОЛЕЈСТАРС Зрењанин 

8.  SKV СК ВОЛЕЈ Нови Сад 

 

 

 

 

I КОЛО - 17/18. Х 2020. 

                     (VIII коло) 

101 ГРБИЋ СК ВОЛЕЈ 129 

102 МЕРКУР ВОЛЕЈСТАРС 130 

103 БЛОК АУТ НОВИ САД 2 131 

104 МЛАДОСТ ЕЛАН ВОЛЕЈ 132 

 

 

II КОЛО - 24/25. Х 2020. 

          (IХ коло) 

105 СК ВОЛЕЈ ЕЛАН ВОЛЕЈ 133 

106 НОВИ САД 2 МЛАДОСТ 134 

107 ВОЛЕЈСТАРС БЛОК АУТ 135 

108 ГРБИЋ МЕРКУР 136 

 

 

III КОЛО – 31. Х/01. ХI 2020. 

          (Х коло) 

109 МЕРКУР СК ВОЛЕЈ 137 

110 БЛОК АУТ ГРБИЋ 138 

111 МЛАДОСТ ВОЛЕЈСТАРС 139 

112 ЕЛАН ВОЛЕЈ  НОВИ САД 2 140 
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IV КОЛО - 07/08. ХI 2020. 

                    (ХI коло) 

113 СК ВОЛЕЈ НОВИ САД 2 141 

114 ВОЛЕЈСТАРС ЕЛАН ВОЛЕЈ 142 

115 ГРБИЋ МЛАДОСТ 143 

116 МЕРКУР БЛОК АУТ 144 
 
 
 

V КОЛО - 14/15. ХI 2020. 

                        (ХII коло) 

117 БЛОК АУТ СК ВОЛЕЈ 145 

118 МЛАДОСТ МЕРКУР 146 

119 ЕЛАН ВОЛЕЈ  ГРБИЋ 147 

120 НОВИ САД 2 ВОЛЕЈСТАРС 148 
 

VI КОЛО - 21/22. ХI 2020. 

                        (ХIII коло) 

121 СК ВОЛЕЈ ВОЛЕЈСТАРС 149 

122 ГРБИЋ НОВИ САД 2 150 

123 МЕРКУР ЕЛАН ВОЛЕЈ 151 

124 БЛОК АУТ МЛАДОСТ 152 
 
 

VII КОЛО – 28/29. ХI 2020. 

                        (ХIV коло) 

125 МЛАДОСТ СК ВОЛЕЈ 153 

126 ЕЛАН ВОЛЕЈ БЛОК АУТ 154 

127 НОВИ САД 2 МЕРКУР 155 

128 ВОЛЕЈСТАРС ГРБИЋ 156 
 
 

 

 

 Такмичење почиње 17/18. Октобар 2020.године. 

 Игра се двокружно. 

 По завршетку лигашког дела игра се Мини лига (1-4) и (5-8) 

такође двокружно. Бодови се преносе из лигашког дела. 

 По завршетку лига играју се квалификације за попуну Друге 

Републичке лиге „Север“. 
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 Прва Војвођанска лига група ЗАПАД  – сениорке 

2020/2021. 
 

 

1.  DNW ДУНАВ ВОЛЕЈ Нови Сад 

2.  DUN ДУНАВ Стари Бановци 

3.  MNP МЛАДОСТ  Нова Пазова 

4.  STV ШТРАНД ВОЛЕЈ 2 Нови Сад 

5.  MAK МАКС Шид 

6.  MIN МЛАДОСТ 1979 Инђија 

7.  BEO БЕОЧИН Беочин 

8.   СЛОБОДАН БРОЈ  

 

 

 

 

I КОЛО - 17/18. Х 2020. 

                     (VIII коло) 

201 ДУНАВ ВОЛЕЈ СЛОБОДАН БРОЈ 229 

202 ДУНАВ БЕОЧИН 230 

203 МЛАДОСТ  МЛАДОСТ 1979 231 

204 ШТРАНД ВОЛЕЈ 2 МАКС 232 

 

 

II КОЛО - 24/25. Х 2020. 

          (IХ коло) 

205 СЛОБОДАН БРОЈ МАКС 233 

206 МЛАДОСТ 1979 ШТРАНД ВОЛЕЈ 2 234 

207 БЕОЧИН МЛАДОСТ  235 

208 ДУНАВ ВОЛЕЈ ДУНАВ 236 

 

 

III КОЛО – 30. Х /01. ХI 2020. 

          (Х коло) 

209 ДУНАВ СЛОБОДАН БРОЈ 237 

210 МЛАДОСТ  ДУНАВ ВОЛЕЈ 238 

211 ШТРАНД ВОЛЕЈ 2 БЕОЧИН 239 

212 МАКС  МЛАДОСТ 1979 240 
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IV КОЛО - 07/08. ХI 2020. 

                    (ХI коло) 

213 СЛОБОДАН БРОЈ МЛАДОСТ 1979 241 

214 БЕОЧИН МАКС 242 

215 ДУНАВ ВОЛЕЈ ШТРАНД ВОЛЕЈ 2 243 

216 ДУНАВ МЛАДОСТ  244 
 
 
 

V КОЛО - 14/15. ХI 2020. 

                        (ХII коло) 

217 МЛАДОСТ  СЛОБОДАН БРОЈ 245 

218 ШТРАНД ВОЛЕЈ 2 ДУНАВ 246 

219 МАКС  ДУНАВ ВОЛЕЈ 247 

220 МЛАДОСТ 1979 БЕОЧИН 248 
 

VI КОЛО - 21/22. ХI 2020. 

                        (ХIII коло) 

221 СЛОБОДАН БРОЈ БЕОЧИН 249 

222 ДУНАВ ВОЛЕЈ МЛАДОСТ 1979 250 

223 ДУНАВ МАКС        251 

224 МЛАДОСТ  ШТРАНД ВОЛЕЈ 2 252 
 
 

VII КОЛО – 28/29. ХI 2020. 

                        (ХIV коло) 

225 ШТРАНД ВОЛЕЈ 2 СЛОБОДАН БРОЈ 253 

226 МАКС МЛАДОСТ  254 

227 МЛАДОСТ 1979 ДУНАВ 255 

228 БЕОЧИН ДУНАВ ВОЛЕЈ 256 
 
 

 

 

 Такмичење почиње 17/18. Октобар 2020.године. 

 Игра се двокружно. 

 По завршетку лигашког дела игра се Мини лига (1-4) и (5-7) 

такође двокружно. Бодови се преносе из лигашког дела. 

 По завршетку лига играју се квалификације за попуну Друге 
Републичке лиге „Север“. 
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 Прва Војвођанска лига група СЕВЕР  – сениорке 

2020/2021. 
 

 

1.  GOK ГОКС ИН Сомбор 

2.  VRB ВРБАС Врбас 

3.  APA АПАТИН Апатин 

4.  CVS ЦВС ELBRACO TECHNOLAND Сомбор 

5.  VIN ВИН ВОЛЕЈ Суботица 

6.  SPA СПАРТАК 2 Суботица 

7.  SUB СУБОТИЦА Суботица 

8.   СЛОБОДАН БРОЈ  

 

 

 

 

I КОЛО - 17/18. Х 2020. 

                     (VIII коло) 

301 ГОКС ИН СЛОБОДАН БРОЈ 329 

302 ВРБАС СУБОТИЦА 330 

303 АПАТИН СПАРТАК 2 331 

304 ЦВС ELBRACO TECHNOLAND ВИН ВОЛЕЈ 332 

 

 

II КОЛО - 24/25. Х 2020. 

          (IХ коло) 

305 СЛОБОДАН БРОЈ ВИН ВОЛЕЈ 333 

306 СПАРТАК 2 ЦВС ELBRACO TECHNOLAND 334 

307 СУБОТИЦА АПАТИН 335 

308 ГОКС ИН ВРБАС 336 

 

 

III КОЛО – 31.X/01. ХI 2020. 

          (Х коло) 

309 ВРБАС СЛОБОДАН БРОЈ 337 

310 АПАТИН ГОКС ИН 338 

311 ЦВС ELBRACO TECHNOLAND СУБОТИЦА 339 

312 ВИН ВОЛЕЈ  СПАРТАК 2 340 
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IV КОЛО - 07/08. ХI 2020. 

                    (ХI коло) 

313 СЛОБОДАН БРОЈ СПАРТАК 2 341 

314 СУБОТИЦА ВИН ВОЛЕЈ 342 

315 ГОКС ИН ЦВС ELBRACO TECHNOLAND 343 

316 ВРБАС АПАТИН 344 
 
 
 

V КОЛО - 14/15. ХI 2020. 

                        (ХII коло) 

317 АПАТИН СЛОБОДАН БРОЈ 345 

318 ЦВС ELBRACO TECHNOLAND ВРБАС 346 

319 ВИН ВОЛЕЈ  ГОКС ИН 347 

320 СПАРТАК 2 СУБОТИЦА 348 
 

VI КОЛО - 21/22. ХI 2020. 

                        (ХIII коло) 

321 СЛОБОДАН БРОЈ СУБОТИЦА 349 

322 ГОКС ИН СПАРТАК 2 350 

323 ВРБАС ВИН ВОЛЕЈ 351 

324 АПАТИН ЦВС ELBRACO TECHNOLAND 352 
 
 

VII КОЛО – 28/29. ХI 2020. 

                        (ХIV коло) 

325 ЦВС ELBRACO TECHNOLAND СЛОБОДАН БРОЈ 353 

326 ВИН ВОЛЕЈ АПАТИН 354 

327 СПАРТАК 2 ВРБАС 355 

328 СУБОТИЦА ГОКС ИН 356 
 
 

 

 

 Такмичење почиње 17/18. Октобар 2020.године. 

 Игра се двокружно. 

 По завршетку лигашког дела игра се Мини лига (1-4) и (5-7) 

такође двокружно. Бодови се преносе из лигашког дела. 

 По завршетку лига играју се квалификације за попуну Друге 
Републичке лиге „Север“. 
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 Прва Војвођанска лига група ЈУГ  – сениорке 

2020/2021. 
 

 

1.  PRO ПРОЛЕТЕР Зрењанин 

2.  KRA КРАЈИШНИК Крајишник 

3.  BAN БАНАТ Вршац 

4.  VRS ВРШАЦ Вршац 

5.  KIW КИ 0230 Кикинда 

6.  KIK КИКИНДА Кикинда 

7.  HER ХЕРЦЕГОВИНА Равни Тополовац 

8.   СЛОБОДАН БРОЈ  

 

 

 

 

I КОЛО - 17/18. Х 2020. 

                     (VIII коло) 

401 ПРОЛЕТЕР СЛОБОДАН БРОЈ 429 

402 КРАЈИШНИК ХЕРЦЕГОВИНА 430 

403 БАНАТ КИКИНДА 431 

404 ВРШАЦ КИ 0230 432 

 

 

II КОЛО - 24/25. Х 2020. 

          (IХ коло) 

405 СЛОБОДАН БРОЈ КИ 0230 433 

406 КИКИНДА ВРШАЦ 434 

407 ХЕРЦЕГОВИНА БАНАТ 435 

408 ПРОЛЕТЕР КРАЈИШНИК 436 

 

 

III КОЛО – 31.X/01. ХI 2020. 

          (Х коло) 

409 КРАЈИШНИК СЛОБОДАН БРОЈ 437 

410 БАНАТ ПРОЛЕТЕР 438 

411 ВРШАЦ ХЕРЦЕГОВИНА 439 

412 КИ 0230  КИКИНДА 440 
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IV КОЛО - 07/08. ХI 2020. 

                    (ХI коло) 

413 СЛОБОДАН БРОЈ КИКИНДА 441 

414 ХЕРЦЕГОВИНА КИ 0230 442 

415 ПРОЛЕТЕР ВРШАЦ 443 

416 КРАЈИШНИК БАНАТ 444 
 
 
 

V КОЛО - 14/15. ХI 2020. 

                        (ХII коло) 

417 БАНАТ СЛОБОДАН БРОЈ 445 

418 ВРШАЦ КРАЈИШНИК 446 

419 КИ 0230  ПРОЛЕТЕР 447 

420 КИКИНДА ХЕРЦЕГОВИНА 448 
 

VI КОЛО - 21/22. ХI 2020. 

                        (ХIII коло) 

421 СЛОБОДАН БРОЈ ХЕРЦЕГОВИНА 449 

422 ПРОЛЕТЕР КИКИНДА 450 

423 КРАЈИШНИК КИ 0230 451 

424 БАНАТ ВРШАЦ 452 
 
 

VII КОЛО – 28/29. ХI 2020. 

                        (ХIV коло) 

425 ВРШАЦ СЛОБОДАН БРОЈ 453 

426 КИ 0230 БАНАТ 454 

427 КИКИНДА КРАЈИШНИК 455 

428 ХЕРЦЕГОВИНА ПРОЛЕТЕР 456 
 
 

 

 

 Такмичење почиње 17/18. Октобар 2020.године. 

 Игра се двокружно. 

 По завршетку лигашког дела игра се Мини лига (1-4) и (5-7) 

такође двокружно. Бодови се преносе из лигашког дела. 

 По завршетку лига играју се квалификације за попуну Друге 

Републичке лиге „Север“. 
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 Прва Војвођанска лига - сениори 

2020/2021. 

 

1.  SLO СЛОВЕН Рума 

2.  KLE КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 Клек 

3.  BOT БОТАФОГО Нови Сад 

4.  MAG МАГЛИЋ 1953 Маглић 

5.  VRM ВРБАС Врбас 

6.  MLT МЛАДОСТ Турија 

7.  DUN ДУНАВ ВОЛЕЈ 2 Нови Сад 

8.  HAJ ХАЈДУК Кула 

9.  NSM НОВИ САД 2 Нови Сад 

10.  STR СТРАЖИЛОВО 2   Ср.Карловци 

 

 

I КОЛО - 17/18. Х 2020. 

                       (Х коло ) 

501 СЛОВЕН СТРАЖИЛОВО 2   546 

502 КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 НОВИ САД 2 547 

503 БОТАФОГО ХАЈДУК 548 

504 МАГЛИЋ 1953 ДУНАВ ВОЛЕЈ 2 549 

505 ВРБАС МЛАДОСТ 550 

 

 

II КОЛО - 24/25. Х 2020. 

                        (ХI коло) 

506 СТРАЖИЛОВО 2   МЛАДОСТ 551 

507 ДУНАВ ВОЛЕЈ 2 ВРБАС 552 

508 ХАЈДУК МАГЛИЋ 1953 553 

509 НОВИ САД 2 БОТАФОГО 554 

510 СЛОВЕН КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 555 

 

 

III КОЛО – 31.X/01. XI 2020. 

                                (ХII коло) 

511 КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 СТРАЖИЛОВО 2   556 

512 БОТАФОГО СЛОВЕН 557 

513 МАГЛИЋ 1953 НОВИ САД 2 558 

514 ВРБАС  ХАЈДУК 559 

515 МЛАДОСТ ДУНАВ ВОЛЕЈ 2 560 
 

 

IV КОЛО - 07/08. ХI 2020. 

                          (ХIII коло) 

516 СТРАЖИЛОВО 2   ДУНАВ ВОЛЕЈ 2 561 

517 ХАЈДУК МЛАДОСТ 562 

518 НОВИ САД 2 ВРБАС 563 

519 СЛОВЕН МАГЛИЋ 1953 564 

520 КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 БОТАФОГО 565 
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V КОЛО - 14/15. ХI 2020. 

                              (ХIV коло) 

521 БОТАФОГО СТРАЖИЛОВО 2   566 

522 МАГЛИЋ 1953 КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 567 

523 ВРБАС  СЛОВЕН 568 

524 МЛАДОСТ НОВИ САД 2 569 

525 ДУНАВ ВОЛЕЈ 2  ХАЈДУК 570 
 
 

VI КОЛО – 21/22. ХI 2020. 

                               (ХV коло) 

526 СТРАЖИЛОВО 2   ХАЈДУК 571 

527 НОВИ САД 2 ДУНАВ ВОЛЕЈ 2 572 

528 СЛОВЕН   МЛАДОСТ 573 

529 КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 ВРБАС 574 

530 БОТАФОГО МАГЛИЋ 1953 575 
 

 

VII КОЛО – 28/29. ХI 2020. 

                               (ХVI коло) 

531 МАГЛИЋ 1953 СТРАЖИЛОВО 2   576 

532 ВРБАС БОТАФОГО 577 

533 МЛАДОСТ КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 578 

534 ДУНАВ ВОЛЕЈ 2 СЛОВЕН 579 

535 ХАЈДУК НОВИ САД 2 580 
 
 

VIII КОЛО - 05/06. ХII 2020. 

                               (ХVII коло) 

536 СТРАЖИЛОВО 2   НОВИ САД 2 581 

537 СЛОВЕН ХАЈДУК 582 

538 КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 ДУНАВ ВОЛЕЈ 2 583 

539 БОТАФОГО МЛАДОСТ 584 

540 МАГЛИЋ 1953 ВРБАС 585 
 
 

IX КОЛО - 12/13. ХII 2020. 

                              (ХVIII коло) 

541 ВРБАС СТРАЖИЛОВО 2   586 

542 МЛАДОСТ МАГЛИЋ 1953 587 

543 ДУНАВ ВОЛЕЈ 2 БОТАФОГО 588 

544 ХАЈДУК КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 589 

545 НОВИ САД 2 СЛОВЕН 590 
 

 

 Такмичење почиње 17/18. Октобар 2020.године. 

 Игра се двокружно. 
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Службена лица морају да примењују овај протокол пре, за време и после утакмица. 
 

 

 

 

 

 

 

 
а) 45 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА                    САСТАВИ ЕКИПА 

 
ТРЕНЕРИ (или КАПИТЕНИ): 

 

Тренери (или капитени) предају делегату саставе екипа и лиценцне картоне за уписане играче, 
тренере, физиотерапеуте, лекаре и статистичаре. 

После провере, делегат оверава и даје саставе екипа записничару да их упише у записник. 

  

ЕКИПЕ: 

 

Екипе се загревају без лопти изван простора за игру. Екипе, уколико желе и уз дозволу делегата (или 

првог судије), користе простор за игру за загревање са или без лопти. 

 

 

б) 16 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА 

  

ЕКИПЕ: 
 

Ако играчи треба да замене дресове, морају то учинити ван терена. Сви играчи на почетку 

званичног загревања (а капитени приликом жребања) морају имати опрему за утакмицу, док 
тренери, лекари, физиотерапеути и статистичари морају бити или у спортској опреми или пристојно 

одевени. 

 

СУДИЈЕ: 

 

 Судије проверавају висину и затегнутост мреже, позицију антена и бочних трака. 

 
 

ц) 15 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА                                        ЖРЕБ 

 

Први и други судија и оба капитена долазе у зону испред записничког стола. Изврши се жребање, након 

чега први судија обавештава записничара о исходу жребања.  Капитени и тренери потписују 

записник. 

Уколико капитен није присутан или не жели да потпише записник, екипа не може да наступи. 

      Уколико тренер не жели да потпише записник биће одстрањен. 

 
 

 

 
 

 

 

     ПРОТОКОЛ ЗА УТАКМИЦЕ 
 ВОЈВОЂАНСКИХ ЛИГА 

1.  ПРЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ 
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д) 14 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА                             ЗАГРЕВАЊЕ 

 
СУДИЈЕ: 

Први судија звиждуком означава почетак званичног загревања на мрежи:  5 минута за сваки тим 

(прво екипа која има први сервис) или 10 минута заједно. 

Први судија мора проверити лопте за игру, као и сву осталу опрему, неопходну за одигравање 

утакмице (записник, звучне сигнале, униформе итд.). 
Први судија мора дати потребне инструкције линијским судијама, додавачима лопти и брисачима пода, 

као и проверити боје дресова оба либера. 

е) 12 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА         ЛИСТИЋИ ЗА ПОСТАВЕ 

 
СУДИЈЕ: 

Други судија мора обезбедити да оба тренера (или капитена) доставе по две копије листића са почетним 

поставама за први сет. Други судија задржава своје примерке листића, а записничару доставља друга два 
примерка, након чега исти уписује у записник бројеве по шест играча стартних постава, као и број и име 

либера на место за то предвиђено у записнику. 

Записничар своје примерке листића прослеђује делегату. 

Једино је делегат овлашћен да проследи листиће са поставама ТВ-екипи и статистичарима.  

ЕКИПЕ: 

  

 Оба тренера (или капитена) дају листиће за почетне поставе за први сет другом судији. 
 

ф) 4 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА 

 
СУДИЈЕ: 

 

Први судија звиждуком означава крај званичног загревања. Након тога судије траже дозволу од 

делегата да почну утакмицу. 
 

ЕКИПЕ: 

Прекидају загревање након судијиног звиждука и одмах одлазе ка својој клупи.  
 

г) 3 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА (видети дијаграм)   НАЈАВА 

 УТАКМИЦЕ 

 
СУДИЈЕ: 

 

Први и други судија заједно са линијским судијама стају бочно уз мрежу у средини терена лицем 
окренути према главној ТВ камери постављеној на страни где је записнички сто, односно према 

публици, уколико је гледалиште само са једне бочне стране терена.  

 

ЕКИПЕ: 
 

На судијски звиждук, сви играчи обе екипе заједно са судијама улазе у терен и постројавају се 

бочно у средини терена, окренути лицем како је назначено за судије. 
  

СПИКЕР (уколико постоји): 

 
 Најављује утакмицу (Коло, Лига, гостујућа екипа и домаћа екипа). 
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СУДИЈЕ: 

 

Након најаве утакмице, први судија звиждуком даје знак играчима обе екипе да поздраве публику и 
записнички сто, да се рукују код мреже, после чега се играчи враћају на своје клупе. Тренери, 

помоћни тренери, лекари, физиотерапеути и статистичари заједно са по шест играча прве поставе у 

првом сету и либером остају на клупи ради појединачног представљања. Резервни играчи морају 

отићи у простор за загревање. 
 

 

х) 2,5 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА 

 
СУДИЈЕ: 

 
Линијске судије одлазе од записничког стола на своја места. Први и други судија одлазе од 

записничког стола до средине терена, непосредно уз мрежу, лицем окренути као код најаве 

утакмице. Након што их спикер представи, први судија иде на судијску платформу а други судија 
иде пред записнички сто. 

Судијски поздрав након представљања је искорак и наклон главом према публици и записничком 

столу. 

Уколико нема озвучења, судије од записничког стола одлазе директно на своја места. 
 

 СПИКЕР (уколико постоји): 

 
 Представља имена првог судије, другог судије и делегата. 

 

ПРЕДСТАВЉА ИГРАЧЕ ПОЧЕТНИХ ПОСТАВА, ЛИБЕРЕ, ТРЕНЕРЕ И ПОМОЋНЕ ТРЕНЕРЕ 

(прво екипа која има први сервис). 
 

ЕКИПЕ: 

 
Након представљања свог имена, сваки играч почетне поставе и либеро екипе која има први сервис 

улази у терен поздрављајући публику. Тренер и помоћни тренер устају и поздрављају публику, 

након што су представљени. Након тога, поступак се понавља за екипу која прима сервис. Остали 
чланови екипа биће представљени током утакмице, када уђу у терен као замене. 

 

СУДИЈЕ: 

 
Након представљања играча почетних постава, либера и тренера, други судија додаје две лопте за 

играње утакмице сакупљачима лопти и проверава позиције играча почетних постава, сходно 

пријављеним на листићима почетних постава. Пита записничара да ли је завршио проверу и да ли је 
спреман за почетак утакмице. По добијању потврдног одговора додаје трећу лопту играчу који први 

сервира. 

 

 
 

и) НА ПОЧЕТКУ УТАКМИЦЕ 

 

 СУДИЈЕ: 

 

Други судија званичним судијским знаком показује првом судији да је све спремно за почетак 
утакмице. 

Први судија звиждуком дозвољава извођење првог сервиса на утакмици. 
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ИНТЕРВАЛИ  (правило 19.1.)  

 
ЕКИПЕ: 

 
На крају свакога сета шест играча се построје на основној линији свог поља. После знака првог 

судије екипе мењају поља. Када играчи прођу стубове мреже, иду директно ка својој клупи. 

 

СУДИЈЕ: 

  

 У моменту када први судија звиждуком заврши последње надигравање у сету, други  судија 
мора започети мерење паузе између сетова. 

 

  

 

2`30`` - Други судија даје знак звиждуком. 

 

 

ЕКИПЕ: 

 

На знак другог судије по шест играча уписаних на листиће за почетне поставе улазе директно на 

терен. 
 

СУДИЈЕ: 

  
Други судија проверава да ли су шест играча сваког тима они, који су уписани у листиће за почетне 

поставе и да ли су у правилном распореду. 

Сакупљач лопти ће тада додати лопту играчу који треба да сервира. 
 

 3`00`` - Први судија звиждуком дозвољава извођење првог сервиса. 

 

 

ИНТЕРВАЛ ПРЕ ОДЛУЧУЈУЋЕГ СЕТА  

 
ЕКИПЕ: 
 

На крају четвртог сета свих шест играча обе екипе постројава се на основној линији свога поља. На 

знак првог судије директно иду ка својој клупи. 

 
КАПИТЕНИ: 

 

 Долазе до записничког стола ради жребања. 

 

 

СУДИЈЕ: 
 

 Долазе до записничког стола ради жребања. 

 

2`30`` - Други судија даје знак звиждуком. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  У ТОКУ УТАКМИЦЕ 
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ЕКИПЕ: 
 

На знак другог судије по шест играча уписаних на листиће за почетне поставе улазе директно на 

терен. 
 

СУДИЈЕ: 

  

Други судија проверава да ли су шест играча сваког тима они, који су уписани у листиће за почетне 
поставе и да ли су у правилном распореду. 

 Други судија тада додаје лопту играчу који треба да сервира. 

 

 3`00`` - Први судија звиждуком дозвољава извођење првог сервиса. 

 

 
 

 
 

 

  
ЕКИПЕ: 
 

На крају утакмице по шест играча сваког тима одлазе на своју основну линију и поздрављају 

публику. На знак првог судије прилазе и поздрављају се уз мрежу, где им се могу прикључити и 

резервни играчи, након чега напуштају терен и одлазе ка својим клупама. Капитени одлазе до 
записничког стола и потписују записник. 

 

СУДИЈЕ: 
 

Први и други судија стају на бочну линију код судијске платформе и након поздрављања са 

капитенима упућују се ка записничком столу ради окончања административних послова. 
 Линијске судије се са својих места упућују директно ка записничком столу. 

 

 Тим моментом судијски посао није окончан. 

Мора се пратити спортско понашање екипа и након завршетка утакмице. Све док су екипе у 
простору за игру, свако неспортско понашање након завршетка утакмице мора бити регистровано, 

пријављено делегату и записано у записнику у рубрици "Примедбе" или у посебном Извештају.  

 
 

 

НАПОМЕНА: 

 

 Све утакмице треба да почну у заказано време. 

Ако се из било ког разлога деси да утакмица касни, званични протокол ће почети када су терен 

и екипе спремни за игру. Судије ће обавестити оба тренера (или капитена) о почетку 

утакмице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  НА КРАЈУ УТАКМИЦЕ 
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ПОСТРОЈАВАЊЕ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
 

 

ЗАПИСНИЧКИ 

СТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЛИИИИИИИИИИИЛ К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Лс)Лс С-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

С-1  Лс(Лс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К ЛИИИИИИИИИИИЛ 

 
 
   С-1 = Први судија  К = Капитен 

   С-2 = Други судија  И = Играч 

   Лс  = Линијски судија         Л = Либеро  
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 УПУТСТВО О ОРГАНИЗОВАЊУ 

УТАКМИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ ЛИГА 
 
Такмичење у другим одбојкашким лигама се спроводи на основу важећих нормативних аката у оквиру 
Одбојкашког Савеза Србије: 

* Међународних правила одбојкашке игре; 

* Правилника о такмичењу ОСС; 

* Правилника о регистрацији одбојкашких клубова и играча ОСС; 
* Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ОСС; 

* Пропозиција такмичења Прве војвођанских лига за такмичарску 2020/2021. годину. 

 
Ово Упутство објединило је на једном месту све оно што је неопходно да би се једна утакмица друге 

одбојкашке лиге организовала и одиграла. 

 
Дата су детаљнија тумачења појединих чланова важећих нормативних аката, као и одређене препоруке за 

што успешнију организацију једне утакмице. 

 

С обзиром да је ово Упутство саставни део Пропозиција такмичења, клубови су дужни да се са њим 
детаљно упознају и да примењују његове одредбе. 

 

Посебно се скреће пажња клубовима на надоградњу овог и свих осталих нормативних аката, када је у 
питању организација утакмица: 

Организатори одбојкашких утакмица дужни су да се придржавају важећих Законских одредби о 

спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама. 
 

 

0.1. Клуб-домаћин технички је организатор утакмице, одговоран за целокупну организацију пре, у току и 

после одигране утакмице; 
 

0.2. За сваку утакмицу клуб-домаћин писмено одређује свог представника, који се стара о свим 

пословима организационе природе, сарађује са службеним лицима и гостујућом екипом. 
0.3. Утакмице се играју суботом и недељом. Такмичарска комисија може одобрити одигравање утакмица и 

радним даном уз обострану сагласност клубова. 

 

Термини утакмица се пријављују најмање 15 дана раније Taкмичарској комисији, односно 8 дана 

телеграфским путем гостујућој екипи, службеним лицима и Такмичарској комисији. 

 

0.4 Службена лица имају право коришћења сопственог аутомобила. У том случају признаје се 

надокнада од 10 литара горива на 100 км укључујући и путарину уз обавезу да службена лица 

путују најмањим могућим бројем возила. 

 

1. УСЛОВИ ТЕРЕНА - ПРОСТОРА ЗА ИГРУ 

1.1. Простор за игру мора да одговара условима из Међународних правила одбојкашке игре и ових 

Пропозиција такмичења ОСВ (шематски прикази у прилогу); 

 
1.2. Треба строго водити рачуна да слободни простори иза бочних и иза основних линија морају бити 

међусобно идентични по димензијама и максимално могући; 

 
1.3. Слободни простори иза бочних линија су минималне ширине од по 3 метра, а максималне ширине 

истих су по 5 метара. Минималне дужине слободних простора иза основних линија су по 3 метара, а 

максималне дужине истих су по 6,5 метара. 
Минимална висина слободног простора изнад простора за игру износи 7 метара; 

 

1.4. Треба обавезно обележити простор за загревање играча-ица. Правилно обележавање је квадрат 3 х 3 

метра на поду, оивичен белим линијама ширине 5 цм; 
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1.5. Треба обавезно обележити "казнене зоне". Оне су величине око 1 х 1 метар и смештене су иза сваке 

клупе за играче-ице (или у продужетку клупа). У свакој се налазе по две столице, а правилно 
обележавање су црвене линије на поду ширине 5 цм; 

 

1.6. Гледалиште мора бити физички одвојено и удаљено минимално 1 метар од границе простора за игру. 
Треба, у договору са представницима МУП-а, обезбедити адекватна места за организоване групе 

навијача, уз посебно обезбеђење; 

 

1.7. Потребно је повести рачуна о одговарајућој заштити конструкције за намештање мреже, због 
спречавања повреда играча-ица; 

 

1.8. Сала мора бити у потпуности спремна за одигравање утакмице најмање 30 минута пре заказаног 

почетка сусрета. 

Домаћин утакмице је обавезан: 

а)   Да истакне државну заставу 

б)   Да организује редарску службу (најмање 2 редара са видљивим ознакама) 

ц) Да обезбеди одбојкашке лопте у складу са пропзицијама за одигравање утакмице (3 

лопте), и за загревање гостујуће екипе (једна лопта на два играча) 

д)   Да обезбеди дежурног лекара и приручну апотеку за пружање прве помоћи 

е)   Да обезбеди манометар за контролу притиска у лоптама 

г)   Да обезбеди термометар и мерач висине мреже 

х)   Да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0-50 и величине 10х10 цм 

и) Да постави клупе или столице за резервне играче и тренере, лекара, физиотерапеута и 

статистичара (по 10 седећих места) 

ј)  Да обезбеди важећи међународни одбојкашки записник, Опште пропозиције и Анекс 

пропозиција такмичења 

к)  Да обезбеди сто и столице за записничара и контролора - делегата утакмице 

л)  Да обезбеди две свлачионице за екипе и посебну свлачионицу за службена лица 

м)  Да обезбеди судијску платформу 

о)   Да обезбеди прописан простор за кажњене играче 

н) Да обезбеди званичног представника клуба - домаћина утакмице који се ставља на 

располагање делегату -првом судији по питању организације утакмице 

р)  Да обавештење о утакмици пошаље органима Министарства унутрашњих послова. 

 

2. ОПРЕМА ИГРАЧА-ИЦА 

Опрема играча-ица мора одговарати захтевима из Међународних правила одбојкашке игре: 
 

2.1. Сви играчи-ице морају имати једнообразне дресове и шортсеве (осим "либера"). 

Дресови могу бити искључиво са кратким рукавима или без њих; 
 

2.2. Бројеви и презиме играча-ице морају бити контрасно обојени и видљиви у односу на дрес односно 

шортс, прописане величине и на одговарајућем месту: 
 

2.2.2. Број на предњој страни дреса је висине минимум 15 цм, дебљине минимум 1 цм и налази се на 

средини на размаку не већем од 15 цм од оковратника; 

 
2.2.2. Презиме играча-ице се налази на задњој страни дреса, на средини и одмах испод оковратника. 

Висина слова је минимум 4цм а дебљина минимум 0,5 цм; 

 
2.2.3. Број на задњој страни дреса је висине минимум 20 цм, дебљине минимум 1,5цм и налази се на 

средини, на размаку не већем од 15 цм од презимена играча-ице; 

 
2.2.4. На рукавима дреса се не могу налазити бројеви; 

 

2.2.5. Број на предњој доњој страни шортса постављен је десно или лево, висине од 4 до 6 цм и 

дебљине минимум 2цм; 
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2.3. Капитен екипе мора имати ознаку на предњој страни дреса. То је трака која се налази испод броја, а 

исте је боје, ширине и дебљине као број; 
 

2.4. Патике свих играча-ица морају имати сличну основну боју, која не може бити црна. Ђонови патика не 

смеју остављати црне трагове на подлози; 
 

2.5. Чарапе свих играча-ица морају бити једнообразне; 

 

2.6. Играчи-ице морају напустити простор за игру, уколико желе да промене дрес; 
 

2.7. Гостујућа екипа (осим "либера") је обавезна да наступи у дресовима чија је основна боја различита од 

основне боје дресова домаће екипе. 
За сваку утакмицу, када је домаћин, клуб пријављује основну боју дресова противничкој екипи 

најкасније 8 дана пре одигравања утакмице. 

 

3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И СУГЕСТИЈЕ 

 

3.1. Најаву утакмице клуб-домаћин би требало да спроведе путем плаката и преко средстава јавног 

информисања. Посебно је корисна што већа заступљеност у локалним средствима јавног 
информисања; 

 

3.2. Сваки клуб-домаћин има обавезу да адекватно дочека и испрати гостујућу екипу, службена лица и 
представнике одбојкашке организације, који су најавили свој долазак на утакмицу; 

 

3.3. Треба све учинити да се максимално побољша комфор гледалаца у дворанама; 
 

3.4. Свакако да ћемо привући већи број гледалаца адекватним пратећим садржајима сваке утакмице: 

озвучењем у дворани, програмом са саставима екипа, попустом за годишње претплатне карте, 

организовањем навијача и слично; 
 

3.5. Сваки клуб је одговоран за понашање својих навијача, како на домаћем тако и на гостујућем терену. 

Обавеза клуба-домаћина је да омогући гостујућем клубу довођење организоване групе навијача 
(минимум 5% капацитета дворане), уз предузимање мера безбедности, када је у питању прихват, 

смештај у дворани и испраћај наведених навијача; 

 

3.6. Клубови-домаћини би требало да учине максималне напоре и да (када су у могућности) у договору са 
гостујућим клубовима организују предигре утакмица, у којима би се састајале екипе млађих 

категорија; 

 
3.7. Дужност руководстава екипа и клупских функционера је да се спортски и достојанствено понашају, јер 

они дају пример који најчешће следе гледаоци; 

 
3.8. Било који функционер ОСС, ОСВ,  члан УОСС или УОТС, као и функционер било ког клуба Прве и 

Друге Војвођанске лиге, ни на једној одбојкашкој утакмици  не може се сматрати обичним гледаоцем, 

те ће се било какав испад наведених лица санкционисати много строжије. 
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ДУЖНОСТИ ДЕЛЕГАТА-ПРВОГ СУДИЈЕ НА УТАКМИЦАМА  

ВОЈВОЂАНСКИХ ЛИГА  
 

 

1.  Да се најкасније 60 минута пре одређеног термина за почетак утакмице јави представнику клуба-
домаћина у дворани где ће се утакмица одиграти. 

 

2.  Заједно са представником клуба-домаћина дужан је да изврши увид у припремљеност дворане за 

нормално одигравање утакмице, како је то предвиђено Пропозицијама такмичења, захтевајући да се 
евентуално уочени недостаци отклоне у року од 15 минута. 

 

3.  Утврђује да ли се у дворани налазе сви предвиђени органи и лица, неопходни за нормалан ток 
одигравања утакмице. 

Први судија-делегат има овлашћење да од представника клуба-домаћина захтева појачање редарске 

службе и службе обезбеђења, уколико сматра да прописани минималан број истих лица није довољан за 
безбедан ток утакмице. 

 

4  Да попуни прву страну делегатског извештаја, коју треба да верификује представник клуба-домаћина. 

 
5.  Да изврши преглед лиценци и утврди право наступа играча-ица, тренера, лекара и физиотерапеута, 

према одредбама Пропозиција такмичења као и дали су потписане од стране такмичара-ки. 

 
6. Први судија-делегат преко представника клуба-домаћина разрешава све евентуалне проблеме, везане за 

нарушавање нормалних услова за одигравање утакмице. Уколико то није могуће, подсредством другог 

судије сигнализира првом судији прекид утакмице, како би се у дворани успоставили неопходни услови 
за наставак утакмице. 

 

7.  Први судија-делегат одређује где ће седети дежурни лекар. Делегат је дужан да дозволи (на његов 

захтев и уз приложено овлашћење) једном представнику гостујуће екипе да седи за, са стране или иза 
записничког стола (зависно од услова у дворани). 

 

8.  Све спорне случајеве, који се не односе на правила игре, делегат решава заједно са првим судијом и 
званичним представницима клубова. Све овакве одлуке уносе се у записник. 

 

9.  У току утакмице делегату-контролору је забрањено да се упушта у одлуке судија стручног карактера 

или да јавно коментарише или гестикулира на њихове одлуке. 
 

10. По завршетку утакмице први судија-делегат је дужан да уз помоћ представника клуба-домаћина и 

редарске службе обезбеди слободан простор око записничког стола, ради обављања административних 
послова око записника од стране Првог и Другог судије.  

 

11. Капитени обе екипе су обавезни да по завршетку утакмице потпишу записник. Делегат је обавезан да 
издиктира записничару текст евентуалне најаве жалбе (образложене основним мотивима) или 

примедбе, који затим потписује капитен заинтересоване екипе.  

 

12. У случају да су стављене примедбе на регуларност утакмице, први судија-делегат је дужан да састави 
посебан извештај, да изнесе своје виђење целог случаја и достави изјаве, неопходне за сагледавање 

комплетног проблема. 

 
13. Ако је током утакмице дошло до спорних ситуација кривицом службених лица, први судија-делегат је 

дужан да то опише у посебном извештају и да од одговорних лица узме писмене изјаве, које прилаже 

извештају. 
 

 

14. Уколико је први судија у току утакмице одстранио неког члана екипе, први судија-делегат је дужан да 

после утакмице саслуша и узме изјаве одстрањених лица, као и изјаве првог судије и других званичних 
лица, уколико је то потребно. 
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15. Ако је неки од клубова најавио жалбу на одиграну утакмицу, први судија-делегат је дужан да у 

посебном извештају да своје мишљење о жалби и да изведе и приложи доказе, на основу којих ће 
Такмичарска комисија донети своју одлуку. 

 

16. Делегат-први судија је дужан да на свакој утакмици поседује све неопходне признанице, формуларе и 
резервни записник, које обезбеђује канцеларија Такмичарске комисије. 

 

17. Записник са одигране утакмице, делегатски извештај, контролорски извештај копије путних налога и 

све поменуте допунске извештаје и изјаве (ако их има), први судија-делегат је дужан да првог радног 
дана по одиграној утакмици пошаље препорученом пошиљком или лично достави на адресу: 

 

  Oдбојкашки савез Војводине – Такмичарска комисија, 21000 Нови Сад, Масарикова 25/III 
 

18. При наплати путних трошкова, први судија-делегат је дужан да води рачуна о прописаној наплати 

истих и да такмичарску комисију писмено обавести уколико неко од судија поступи другачије, односно 
ако неко од службених лица није путовао на утакмицу онако како је написано у путном налогу. 

 

19. Да би судије-делегати могли савесно и до краја одговорно да обаве све своје дужности на утакмици и да 

кроз своју улогу дају пуни допринос регуларности такмичења, дужни су да добро проуче Правилник о 
такмичењу ОСС, Међународна правила одбојкашке игре и Пропозиције  такмичења, као и да наведена 

акта увек имају са собом приликом вршења своје функције. 

 
20. Први судија-делегат, који у вршењу своје дужности не поступи по овом упутству или својим 

поступцима допринесе да Такмичарска комисија ОСВ не добије објективне и благовремене податке о 

одиграној утакмици, подлеже одговорности. Одлуку о санкцијама доноси Такмичарска комисија. 
 

 

Нови Сад, септембар 2020. године                                                          Такмичарска комисија ОСВ 
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УПУТСТВО ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 
ЧЛАНОВА ЕКИПА ПРВЕ И ДРУГЕ 

ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ 2020/2021. 

 

 

1.      ТЕРМИНИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ: 
 

1.1.  У РЕДОВНОМ РОКУ: 

Према објављеном распореду а најкасније 24 часа пре 

одигравања прве утакмице. 
 

1.2.  У ТОКУ ТАКМИЧЕЊА: 

           Закључно са последњом утакмицом. 

 
2.      МАКСИМАЛАН БРОЈ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ЧЛАНОВА ЈЕДНЕ ЕКИПЕ: 
 

2.1.    За играче-ице 20 
 

2.2.    За тренере 3 
 

2.3.     За статистичаре 1 
 

2.4.     За лекаре 1 
 

2.5.     За физиотерапеуте 1 

 
3.     НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ У РЕДОВНОМ 
РОКУ: 

 

 
 

3.1. Попуњен, потписан и печатом клуба оверен један формулар 

"ПРИЈАВНИ СПИСАК ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИГРАЧА" (Формулар 
ВЛ-01) 

3.2. Попуњене, потписане, печатом клуба оверене и са ЗАЛЕПЉЕНИМ 

СЛИКАМА ЛИЦЕНЦЕ за играче-ице; 

3.3. Попуњене, потписане и са ЗАЛЕПЉЕНИМ СЛИКАМА ЛИЦЕНЦЕ за 

чланове стручног штаба 

3.4.     На увид оверене за 2020/2021. годину ТАКМИЧАРСКЕ 
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ. На лиценце имају право само играчи/це које 

имају оверене такмичарске легитимације за 2020/2021 или оверен 

Уговор о уступању. Клубови одговарају за списак играча/ца  које су 

пријавили за лиценцирање, а уколико се утврди да неко није имао 
право да буде лиценциран све утакмице те екипе се региструју 

службеним резултатом и покреће се дисциплински поступак. 

Одбојкашки савез Војводине 
Регистрациони и такмичарски 

орган 
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3.4. Највише три играча-ице могу бити уступљени од стране других 
клубова 

3.5. Највише четири играча-ице могу имати двојну лиценцу које клуб 

пријављује на почетку сезоне (јуниори, јуниорке, кадети, 

кадеткиње, пионири и пионирке). 
 

3.6.    Спискове особа, које имају право да буду лиценциране као 

тренери или статистичари, доставља директно УОТВ.  
 

3.7.   За нове лекаре и физиотерапеуте ПОТВРДЕ Медицинске 
комисије о испуњавању критеријума за обављање посла лекара 

или физиотерапеута 
 
 

3.8.    Потврда о уплати »ТАКСЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ« за 

такмичарску 2020/2021. годину. Такса у износу од 10.000,00 динара 

се уплаћује на рачун ОСВ 310-6324-59. 

 
 

 

4.      НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ У ТОКУ 

ТАКМИЧЕЊА: 
 

 

4.1.    Попуњен, потписан и печатом клуба оверен један формулар  

"ПРИЈАВНИ СПИСАК ЗА НАКНАДНО ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИГРАЧА" 

(Формулар ВЛ-02) 
4.2.    Попуњене, потписане, печатом клуба оверене и са ЗАЛЕПЉЕНИМ 

СЛИКАМА ЛИЦЕНЦЕ за играче-ице; 

4.3.   Попуњене, потписане и са ЗАЛЕПЉЕНИМ СЛИКАМА ЛИЦЕНЦЕ за 

чланове стручног штаба 
4.4.    На увид оверене за 2020/2021. годину ТАКМИЧАРСКЕ 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ. На лиценце имају право само играчи/це које 

имају оверене такмичарске легитимације за 2020/2021. или оверен 

Уговор о уступању. Клубови одговарају за списак играча/ца које су 
пријавили за лиценцирање, а уколико се утврди да неко није имао 

право да буде лиценциран све утакмице те екипе се региструју 

службеним резултатом и покреће се дисциплински поступак. 
 

4.5.    Највише три играча-ице могу бити уступљени од стране 

других клубова 
 

4.6.    Спискове особа, које имају право да буду лиценциране као 

тренери или статистичари, доставља директно УОТВ. 
 

4.7.   За нове лекаре и физиотерапеуте ПОТВРДЕ Медицинске 
комисије о испуњавању критеријума за обављање посла лекара 

или физиотерапеута 
 
 

4.8.    Потврда о уплати »ТАКСЕ ЗА НАКНАДНО 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ« за такмичарску 2020/2021. годину на рачун ОСВ 

310-6324-59, са обавезним позивом на број 2020/2021:  1.000,00 

динара по члану екипе. 
 

 

. 
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5.      СТОРНИРАЊЕ ИЗДАТИХ ЛИЦЕНЦИ: 
 

5.1. За играче-ице: 
 

5.1.1.   Аутоматски приликом преласка играча-ице у други клуб у 

Посебном прелазном року 
 

5.1.2.     Аутоматски приликом издавања сагласности играчу-ици 
за одлазак у иностранство 

 

5.1.3.     Аутоматски закључењем Посебног уговора о уступању 

играча-ице другом клубу 
 

5.1.4.      Писменим споразумом клуба и играча-ице 
 

5.2     За чланове стручног штаба: 
 

5.2.1.      Аутоматски приликом лиценцирања за други клуб 
 

5.2.2.      Одлуком клуба 

 
 
6.      НАДЛЕЖНОСТ: 
 

6.1.   ЧЛАНОВЕ ЕКИПА ПРВЕ И ДРУГЕ ВОЈОВЂАНСКЕ ЛИГЕ 

лиценцира Такмичарска комисија Одбојкашког савеза 

Војводине. 
 

6.2.  Адреса канцеларије ОСВ: Масарикова 25, 21000 Нови Сад,   
 

6.3.     Радно време Такмичарске комисије за лиценцирање чланова 
екипа у редовном року и у току такмичења је радним даном од 

09,00 до 16,00 часова 
 

6.4.     Предвиђено време за лиценцирање чланова једне екипе је 60 

минута 

Распоред за лиценцирање екипа са одговарајућим форумларима ће 

бити објављен и благовремено достављен клубовима. 
 

 

 

 
Нови Сад, септембар 2020. године 

 

 

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА ОСВ 
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ПРЕГЛЕД ЕКИПА-ДОМАЋИНА  

ПРВЕ ВЛ И МАТИЧНИХ СУДИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАДУЖЕНИХ ЗА 

ДЕЛЕГИРАЊЕ ЗАПИСНИЧАРА 
 

Ако задужена МО не може да делегира записничара без путних 

трошкова дужна је о томе обавестити првог судију утакмице који ће у 

сарадњи са Врховним судијом своје МО обезбедити записничара који 
ће путовати са првим судијом. 

 

  
РБ. 

 
ЕКИПА 

 
 

 

 
МЕСТО САЛЕ 

 

 
 МО која делегира  

записничара 1 НОВИ САД Нови Сад НОВИ САД 

2 ВСТ Нови Сад НОВИ САД 
3 ФУТОГ ВЕСТ Футог НОВИ САД 
4 ЛАВИЦЕ 07 Петроварадин НОВИ САД 
5 НС ТИМ Нови Сад НОВИ САД 
6 НС ВОЛЕЈ ТИМ  Нови Сад НОВИ САД 
7 ПАРТИЗАН Сремски Карловци НОВИ САД 

  8   

8 

СЛАВИЈА Нови Сад НОВИ САД 
9 СТРАЖИЛОВО Сремски Карл`овци НОВИ САД 

10 ДУНАВ ВОЛЕЈ  Нови Сад НОВИ САД 
11 БОТАФОГО Нови Сад НОВИ САД 
12 ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ 2 Нови Сад НОВИ САД 
13 СПАРТАК 2  Суботица СУБОТИЦА 
14 СРЕМ 2 Ср.Митровица СРЕМ 
15 МАКС Шид СРЕМ 
16 МИТРОВИЦА Ср.Митровица СРЕМ 
17 МАКС Шид СРЕМ 
18 ВЕСТ Шид СРЕМ 
19 СРЕМ ИТОН 2 Ср.Митровица СРЕМ 
20 ПРВИ ТЕМПО Ср.Митровица СРЕМ 
21 СЛОВЕН  Рума СРЕМ 
22 ЖИТИШТЕ Житиште ЗРЕЊАНИН 
23 ХЕРЦЕГОВИНА Равни Тополовац ЗРЕЊАНИН 
24 КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 Клек ЗРЕЊАНИН 
25 ПРОЛЕТЕР Зрењанин ЗРЕЊАНИН 
26 КРАЈИШНИК Крајишник ЗРЕЊАНИН 
27 БАГЉАШ 023 Зрењанин ЗРЕЊАНИН 
28 ХЕРЦЕГОВИНА Равни Тополовац ЗРЕЊАНИН 
29 ГОКС ИН Оџаци БАЧКА ПАЛАНКА 
30 МЛАДОСТ (БП) Бачки Петровац БАЧКА ПАЛАНКА 
31 ВОРИОРС Обровац БАЧКА ПАЛАНКА 
32 ПАРТИЗАН Бач БАЧКА ПАЛАНКА 
33 КУЛПИН Кулпин БАЧКА ПАЛАНКА 
34 ПАНОНИЈА Бачка Паланка БАЧКА ПАЛАНКА 
35 МАГЛИЋ 1953 Маглић БАЧКА ПАЛАНКА 
36 ПАРТИЗАН Бач БАЧКА ПАЛАНКА 
37 СОКО Гајдобра БАЧКА ПАЛАНКА 
38 МЕРКУР Бачка Паланка БАЧКА ПАЛАНКА 
39 ВРШАЦ Вршац ЈУЖНИ БАНАТ 
40 БАНАТ Вршац ЈУЖНИ БАНАТ 
41 МЛАДОСТ 1973 Омољица ЈУЖНИ БАНАТ 
42 ХАЈДУК Кула ТУРИЈА-ВРБАС-БЕЧЕЈ 
43 БЕЧЕЈ Бечеј ТУРИЈА-ВРБАС-БЕЧЕЈ 
44 ВОЛЕЈСТАРС Кљајићево ТУРИЈА-ВРБАС-БЕЧЕЈ 
45 МЛАДОСТ (Т) Турија ТУРИЈА-ВРБАС-БЕЧЕЈ 
46 БУМ ВОЛЕЈ Пригревица ТУРИЈА-ВРБАС-БЕЧЕЈ 
47 ЦВС Сомбор ТУРИЈА-ВРБАС-БЕЧЕЈ 
48 ЛИБЕРО Бачко Градиште ТУРИЈА-ВРБАС-БЕЧЕЈ 
49 АПАТИН Апатин ТУРИЈА-ВРБАС-БЕЧЕЈ 
50 БЕЧЕЈ Бечеј ТУРИЈА-ВРБАС-БЕЧЕЈ 
51 КИКИНДА Кикинда КИКИНДА 
52 КИ 0230 Кикинда КИКИНДА 
53 ЈАДРАН Голубинци ИСТОЧНИ СРЕМ 
54 МЛАДОСТ Нова Пазова ИСТОЧНИ СРЕМ 
55 ЖАБАЉ Жабаљ долази са првим судијом 

 56 БЛОК АУТ Темерин долази са првим судијом 
57 ГРБИЋ Темерин долази са првим судијом 
58 СИРИГ Сириг долази са првим судијом 
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