
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ПРВИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА 
КУПА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 
Куп Србије у одбојци је традиционално масовно такмичење одбојкашких 
клубова на територији Републике Србије у категоријама сениорки и сениора у 
току једне такмичарске године. 
 
Члан 2. 
Такмичење за Куп Србије је обавезно такмичење за одбојкашке клубове 
који наступају у прва три ранга такмичења Одбојкашког Савеза Србије. 
Одбојкашки клуб у такмичењу сениорки и сениора може учествовати само са по 
једном екипом. 
 
Члан 3. 
Такмичење за Куп Србије спроводи се у два дела: 
● Први део организује и спроводи Одбојкашки савез Србије преко 
регионалних и међурегионалних одбојкашких савеза; 
● Други и завршни део организује и спроводи Директор такмичења 
ОСС. 
За такмичење Куп-а Србије на својој територији регионални и 
међурегионални одбојкашки савези доносе пропозиције које не могу бити у 
супротности са овим Пропозицијама за Куп Србије и Општим Пропозицијама 
такмичења Суперлиге, Прве и Друге Лиге. 
 
Члан 4. 
На утакмицама првог степена такмичења Купа Србије за 2019.годину, 
сваки клуб сноси своје трошкове, a Клуб домаћин убира приход и сноси 
трошкове службених лица и организације утакмице. 
Клуб-домаћин је технички организатор утакмице и сноси одговорност за 
целокупну организацију пре, у току и после одигране утакмице. 
 
Члан 5. 
Такмичење се спроводи по Куп систему, по принципу полудиригованог 
жреба. 
 
Члан 6. 
Такмичење првог степена Купа Србије спроводи надлежни Комесар 
такмичења ОС Београда. 
 
Члан 7. 
Клуб-домаћин је обавезан да писмено (телеграмом, телефаксом или 
електронском поштом) обавести Комесара такмичења и противничку екипу о 
термину одигравања утакмице најкасније 8 дана пре одигравања утакмице. 
 
Члан 8. 
Утакмице се играју на основу Међународних правила одбојкашке игре . 
 
Члан 9. 
Утакмице се могу играти само у дворанама које су регистроване и 
категоризоване од стране органа одређеног од ОСС и надлежног удружења 



клубова. 
 
Члан 10. 
Пола часа пре почетка утакмице терен мора бити спреман за 
одигравање утакмице. 
Први судија одлучује о способности терена на коме треба да се одигра 
утакмица. У случају више силе, Први судија процењује да ли су сметње 
објективне природе и доноси одлуку о времену почетка утакмице. 
 
Члан 11. 
Kлуб-домаћин је обавезан : 
a) Да најкасније један сат пре почетка утакмице судијској екипи стави на 
располагање свлачионице, а гостујућој екипи да обезбеди свлачионице 
са тушевима и топлом водом; 
б) Да по одиграној утакмици обезбеди посебну просторију за обављање 
административних послова везаних за утакмицу (узимање изјава,...); 
Члан 12. 
Дужности Клуба-домаћина су : 
a) Да истакне заставу Републике Србије; 
б) Да организује редарску службу (најмање 4 редара са видљивим 
ознакама); 
ц) Да обезбеди четири исправне Микаса МВА-200 лопте за 
одигравање утакмице; 
д) Да обезбеди исправне прописане лопте за загревање гостујуће 
екипе (једна лопта на два-е играча-ице); 
e) Да обезбеди најмање пет скупљача лопти; 
ф) Да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0 до 50; 
г) Да обезбеди важећи Међународни записник; 
х) Да постави сто и столице за службена лица на утакмици; 
и) Да постави посебне клупе или столице за резервне играче-ице, 
тренере, лекаре, физиотерапеуте и статистичаре (по 10 седећих 
места), kao истолице за кажњене играче-ице (пo 2); 
j) Да обезбеди судијску столицу са платформом; 
k) Да обезбеди таблице са бројевима за замене играча-ица током 
утакмице од броја 1 до броја 20 за обе екипе; 
л) Да обезбеди званичног Представника клуба, који се ставља на 
располагање Првом судији по питању организације утакмице; 
 
Члан 13. 
Kлуб-домаћин је обавезан : 
a) Да обезбеди дежурног лекара са приручном апотеком за пружање прве 
помоћи; 
б) Да пријави утакмицу органима Министарства унутрашњих послова. 
Непоштовањем наведених обавеза Клуб-домаћин преузима на себе све 
законске последице. 
 
Члан 14. 
Уколико организатор није извршио све техничке припреме, Први судија 
утакмицеће одредити време од 15 минута да се уочени пропусти отклоне. 
Одлука и разлози за неодигравање утакмице се уносе у Записник, који 
потписује Први судија и званични представници обе екипе. 
 



Члан 15. 
Сметње изазване елементарним непогодама, оштећење или уништење 
инсталација у дворани ударом грома и нестанак електричне енергије на ширем 
подручју се сматрају вишом силом. 
 
Члан 16. 
На утакмицама Првог степена Купа Србије могу наступати играчи-це уз 
оверену такмичарску легитимацију за 2018/2019. годину, уз важећи лекарски 
преглед (који нe може бити старији од шест месеци. Уколико играч-ица нема 
такмичарску легитимацију и/или важећи лекарски преглед, дозвољава му/јој се 
наступ уз утврђивање идентитета путем личне карте или пасоша, узима Изјава 
представника клуба о разлогу недостатка легитимације/или гарантовања 
постојања важећег лекарског прегледа, а Клуб доставља на увид такмичарску 
легитимацију и/или важећи лекарски преглед надлежном Комесару такмичења 
у року од 48 часова. 
На утакмицама Првог степена Купа Србије могу наступити играчи-це са 
навршених 14 година старости. 
На утакмицама Првог степена Купа Србије могу наступити највише два-е 
играча-ице који су регистровани на основу иностраних сертификата. 
 
Члан 17. 
Основни услов за лиценцирање тренера и статистичара је стицање 
звања према нормативним актима Удружења одбојкашких тренера Србије. 
Уколико тренер или статистичар немају лиценцу, поступак је исти као и 
за играче-ице. 
 
Члан 18. 
Уколико лекар или физиотерапеут немају лиценцу, поступак је исти као и 
за играче-ице. 
 
Члан 19. 
За време трајања утакмице на клупама за резервне играче могу се 
налазити само у записнику пријављени играчи-це, први и други тренер, лекар, 
физиотерапеут и статистичар. Укупан број чланова стручног штаба може бити 5 
уколико је неко од њих лекар или физиотерапеут, с тим што је максималан број 
тренера 2, а осталих чланова стручног штаба по 1. 
 
Члан 20. 
Првог, другог судију и записничара одређује надлежни Врховни судија. 
 
Члан 21. 
Опрема играча-ица треба да одговара захтевима Међународних правила 
игре и сви играчи-це морају имати једнообразну опрему (осим Либера), 
Гостујућа екипа (осим Либера) је обавезна да наступи у дресовима чија 
је основна боја различита од основне боје дресова домаће екипе. 
 
Члан 22. 
Судије су обавезне да се јаве домаћину у дворани у којој се игра 
утакмица најкасније 1 час пре заказаног почетка утакмице, а у комплетној 
судијској униформи, представницима клубова најкасније 30 минута пре 
заказаног почетка утакмице. 
Уколико одређени први судија не дође на утакмицу, замениће га други 



судија, а другог судију може да замени судија одговарајућег ранга, присутан у 
дворани и то само уз обострану сагласност клубова, која се констатује пре 
почетка утакмице потписом оба капитена у записнику. 
Уколико на утакмицу не дође ни један од одређених судија могу их 
заменити двојица судија одговарајућег ранга који су присутни у дворани и то 
само уз обострану сагласност клубова, која се констатује пре почетка утакмице 
потписом оба капитена у записнику. 
Ако не постоји сагласност клубова или нема могућности за замену једног 
или оба судије, биће одређен нови термин за одигравање утакмице. 
 
Члан 23. 
За организацију и одигравање утакмица спроводи се Протокол за 
одбојкашке утакмице Супер лиге, Прве и Друге лиге. 
 
Члан 24. 
После завршетка утакмице капитени обе екипе су обавезни да потпишу 
записник. Записник се води у три примерка,од којих се оригинал шаље 
Комесару такмичења, а по једну копију преузимају представници клубова. 
 
 
Члан 25. 
На утакмицу и резултат утакмице,повреду Пропозиција такмичења и 
Међународних правила игре, допуштена је жалба. 
Жалба мора бити најављена у записнику са одигране утакмице и 
образложена основним мотивима, одмах по завршетку утакмице, а пре 
потписивања записника. 
Такса на жалбу износи 10.000,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун 
Одбојкашког савеза Београда. 
 
Члан 26. 
Писмено образложење жалбе и потврда о уплати таксе морају се 
послати Комесару такмичења најкасније 48 часова по одиграној утакмици. 
Уколико клуб одустане од претходно најављене жалбе, дужан је да о томе 
писмено извести Комесара такмичења у року од 24 часа по одиграној утакмици. 
Жалбе које не испуњавају наведене услове неће се узимати у обзир и 
одбациваће се из формалних разлога. 
 
Члан 27. 
Најаве жалби које се односе на право наступа члана екипе, 
неисправност терена, температуру ваздуха или светло, подносе се пре почетка 
утакмице. 
 
Члан 28. 
Званичним лицима на утакмицама припада такса за обављену дужност и 
путни трошкови за путовање у одласку и доласку до места сталног боравка 
(исто важи и за утакмице које су из било ког разлога прекинуте). 
Уколико се утакмица не одигра, службеним лицима припада 50% од 
прописане таксе и путни трошкови из овог члана. 
Службена лица су дужна да приликом доласка на утакмицу користе 
најкраћу релацију за путовање. 
Признају се путни трошкови за коришћење аутобуса или воза, а мора се 
приложити доплатна карта за пословни или експресни воз. 



 
Члан 29. 
Најкасније 1 час пре одигране утакмице, клуб-домаћин исплаћује таксе 
(уколико их није упалтио на жиро-рачуне најкасније 3 дана уочи утакмице) и 
путне трошкове службеним лицима на утакмици. 
Клуб који то не учини, подлеже аутоматској суспензији и санкцији за 
неизвршену обавезу коју изриче Комесар такмичења. У том случају, службена 
лица су обавезна да обаве своју дужност на утакмици, а Комесар такмичења је 
обавезан да првог дана по одиграној утакмици измири новчане обавезе према 
службеним лицима. 
 
 
Члан 30. 
Комесар такмичења спроводи поступак, изриче суспензије, мандатне 
казне и казне за прекршаје у такмичењу и повреде одредаба Пропозиција 
такмичења. 
 
Члан 31. 
Неизвршавање финансијских обавеза и уплата мандатних казни у 
предвиђеном, односно прописаном року, повлачи аутоматску суспензију. 
Комесар такмичења изриче и санкцију за неизвршену обавезу према 
Пропозицијама такмичења. 
 
Члан 32. 
Прекршаји учињени против одредаба Правилника о такмичењу и осталих 
прописа и правилника ОСС, који нису обухваћени овим Општим Пропозицијама 
такмичења, подлежу дисциплинској одговорности према Правилнику о 
дисциплинској и материјалној одговорности ОСС. 
Комесар такмичења прикупља потребне доказе и подноси пријаву за 
покретање поступка, а поступак води Дисциплински судија. 
 
Члан 33. 
Учесник такмичења, oдстрањен до краја утакмице, аутоматски је 
суспендован и кажњен забраном наступа на следећој утакмици Првог степена 
Купа Србије, уз предвиђену новчану казну клубу за изречену санкцију (према 
Анексу пропозиција Других лига). 
 
Члан 34. 
Oдредбе Правилника о такмичењу ОСС, Правилника о регистрацији 
одбојкашких клубова OСС, Правилника о регистрацији играча OСС, 
Правилника о дисциплинској и материјаној одговорности OСС и осталих 
нормативнох аката и одлука OСС, као и Анекс пропозиција Других лига, 
примењиваће се код свих питања која нису регулисана овим Пропозицијама. 
 
Члан 35. 
Клуб који одустане од овог такмичења или не буде учествовао у њему, 
треба да уплати казну у износу од 60.000,00 динара Одбојкашком савезу 
Београда и биће аутоматски суспендован до извршења уплате. 
 
Члан 36. 
Тумачење ових Oпштих пропозиција такмичењаПрвог степена Купа 
Србије даје Директор такмичења ОСС. 



 
Члан 37. 
Oве Oпште пропозиције такмичења Првог степена Купа Србије ступају 
на снагу даном њиховог доношења. 
 
У Београду, август 2018. године 

КОМЕСАР ТАКМИЧЕЊА ОС Београда 

Игор Миљковић 


