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ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ БЕОГРАДА  
  
  

Члан 1.  
  
Такмичење се спроводи према одредбама Правилника о такмичењу ОСС, Правилника о 

регистрацији одбојкашких клубова ОСС, Правилника о регистрацији играча ОСС, 

Међународних правила игре, Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности 

ОСС, ових Општих Пропозиција и Анекса Пропозиција такмичења  

  

Члан 2.  
  
Такмичење у Развојној лиги Београда организује се за такмичаре мушких и женских 

екипа које не учествују у оквиру званичног првенства Београда  у организацији 

Одбојкашког савеза Београд (у даљем тексту ОСБ)  

Право наступа у Развојној лиги имају играчице које нису лиценциране ни за једну екипу 

која учествује у званичном такмичењу у организацији ОСБ.   

Наступом за неку екипу која се такмичи у Првенсту Београда у организацији ОСБ или 

Одбојкашког савеза Србије, играчица аутоматски губи статус такмичара Развојне лиге 

Београда.  

У развојној лиги за дечаке могу учествовати и играчи који су лиценцирани за 

званична такмичења. 

Члан 3.  
  
Такмичење у Развојној лиги Београда организује ОСБ а спроводи га Комесар такмичења  

Одбојкашког савеза Београд (у даљем тексту Комесар такмичења) и заменик комесара за Развојне лиге 

Београда. 

Члан 4.  
  

Систем такмичења одређује се на основу броја пријављених екипа у одређеној категорији.  

Члан 5.  

Такмичење се спроводи у категоријама :  

 млађе пионирке         (право наступа имају играчице рођене 2008 г. и млађе)  

 млађе пионирке         (право наступа имају играчице рођене 2007 г. и млађе) 

  пионирке                      (право наступа имају играчице рођене 2005 г. и млађе)  

 кадеткиње                    (право наступа имају играчице рођене 2003 г. и млађе)  



 јуниорке / сениорке  

 млађи пионири                       (право наступа имају играчи рођени 2005 г. и млађи)  

  

  

Члан 6.  

Висина мреже по категоријама :  

  

    млађе пионирке  2008     200 цм 

    млађе пионирке  2007     210 цм.  

    пионирке                   215 цм.  

    кадеткиње                 224 цм.  

    Јуниорке / сениорке  224 цм  

    млађи пионири        220 цм.  

Члан 7.  

За наступ на утакмицама Развојне лиге Београда обавезна је оверена такмичарска легитимација за текућу 

годину коју издаје ОСБ или ОСС уз важећи лекарски преглед (који не може бити старији од шест месеци).  

Уколико играч-ица на утакмици нема  легитимацију и/или лекарски преглед дозвољава му/јој се наступ уз 

утврђивање идентитета и изјаве тренера или представника клуба која се доставља првом судији уз списак 

играча-ица. За писање изјаве плаћа се такса.  

Клуб је у обавези да у року од 48 часова достави Комесару такмичења на увид лиценцу или важећи 

лекарски преглед. Клуб који не достави документацију у предвиђеном року губи утакмицу службеним 

резултатом и плаћа казну. 

Члан 8.  

Екипа на утакмици броји максимум 18 (осамнаест) играча-ица. Екипа у саставу може имати 

максимум два либера  само у случају да састав екипе чине  најмање 12 играча-ица. Екипа 

није у обавези да игра са либером.  

На клупи осим наведених играча-ица могу седети тренер, тим менаџер, физиотерапет и доктор.  

Састав екипе се доставља првом судији пре уласка на загревање.  

Члан 9.  

Екипе су обавезне да на утакмицама наступе у једнообразним дресовима и шорцевима 

(осим либера, чији дрес мора имати јасно различиту боју дреса од осталих играча-ица) са 

јасно видљивим бројем на обе стране дреса. Капитен мора имати ознаку на предњој 

страни дреса.  

Члан 10.  



Уколико клуб има више пријављених екипа у истој категорији играч-ица може бити 

пријављен-а само за једну екипу.  

Клуб може пријавити свог-ју играча-ицу и у старију усрастну категорију. Он-а може 

наступити само за једну екипу и ако у тој узрастној категорији има више екипа тог клуба.  

Члан 11.  

Наступ тренера на утакмици условљен је поседовањем лиценце које издаје тренерска 

организација Одбојкашког савеза Београд. Уколико тренер на утакмици не поседује тренерску 

лиценцу  поступак је исти као и за играча-ицу.  

Изостанак тренера на утакмици не омогућује тим менаџеру да води утакмицу, он може 

седети на клупи али не може активно учествовати у њој. Тим менаџер може да седи на клупи 

само ако је у званичном адресару Развојне лиге Београда. 

Члан 12.  

Након завршетка утакмице капитени екипа су обавезни да потпишу записник. Записник се 

води у три примерка, од којих се оригинал доставља Комесару а по једну копију 

преузимају представници екипа  

Члан 13.  

Утакмице се играју у два добијена сета, први и други до 25-ог а трећи до 15-ог поена са најмање два 

поена разлике уз обавезно одигравање трећег сета. У трећем сету нема промена страна након осмог 

поена. На утакмицама Развојне лиге нема техничког тајм-аута, нити се користи тренерска зона.  

  
Члан 14.  

Победом  од  2:0 екипа добија 3 (три) бода поражена 0 (нула) бодова.  

Победом од 2:1 победничка екипа добија 2 (два) бода поражена 1 (један) бод  

 

За предату утакмицу пораженој екипи се одузима 1 (један) бод  

Екипа која преда утакмицу без игре плаћа казну и сноси трошкове за лекара и салу као и за судијске таксе.  

Одложена утакмица редовног кола мора се одиграти пре наредног кола.  

Члан 15.  

На утакмицу и резултат утакмице , повреду Пропозиција допуштена је Жалба.  

Жалба мора бити најављена у Записнику са одигране утакмице и образложена основним мотивима одмах 

након одигране утакмице, пре потписивања Записника 

 Члан 16.  

Најаве Жалбе, која се односе на право наступа члана екипе, неисправност терена, 

температуру ваздуха или светло , подносе се пре почетка утакмице.  



Члан 17.  

Комесар такмичења доноси Решење о Жалби најксније 5 дана од дана пријема Жалбе.  

На Решење Комесара такмичења може се уложити Жалба другостепеном органу у року 

од 3 дана од тренутка пријема Решења. Жалба другостепеном органу одлаже извршење 

казне, осим у случају суспензије.  

Другостепено решење по жалби мора бити донето у року од 5 дана од дана пријема Жалбе.  

Другостепено решење је коначно.  

Члан 18.  

Утакмице се играју са лоптама MIKASA  MVA - 200 које обезбеђује савез, лопте за загревање 

обезбеђују саме екипе. Максимално загревање је 15 (петнаест) минута.  

Члан 19.  

Утакмицу воде судије делегиране од стране Београдских одбојкашких судија. Такса за суђење исплаћује се 

пре почетка утакмице на основу признанице издате од стране ОСБ.   

За време утакмице за записничким столом могу седети записничар, делегат ОСБ, дежурни 

доктор и лице које има посебну дозволу Комесара за ту утакмицу.  

Члан 20.  
Пропозиције Развојне лиге Београда чине:  

Опште Пропозиције Развојне лиге Београда  

Анекс Пропозиција Развојне лиге  Београда  

Члан 21.  
Пропозиције Развојне  лиге Београда ступају на снагу даном доношења  
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АНЕКС ПРОПОЗИЦИЈА РАЗВОЈНИХ ЛИГА БЕОГРАДА 

 Члан 1  

У јуниорско-сениорској категорији право учешћа стекло је 12 екипа. Први део такмичења 

у групи игра се по једнокружном бод систему. У другом делу такмичења формирају се три 

групе, и то: у првој групи су три првопласиране екипе, у другој екипе које су се пласирале 

од 4-6 места, у трећој екипе које су се пласирале од 7-9 места и у четвртој екипе које су се 

пласирале од 10-12 места. У групама екипе се такмиче по једнокружном бод систему.  

Такмичарски бројеви:  

1. Београд 

2. Црвена звезда 

3. Раднички 

4. Лаки стар 

5. Блок аут 1 

6. Блок аут 2 

7. Авала 

8. Партизан  

9. ТЕНТ 

10. Ас Бгд 1 

11. Ас Бгд 2 

12. Одбојка 013  

 

У конкуренцији кадеткиња право наступа имају играчице рођене 2003. године и млађе. 

Право учешћа стекло је 16 екипа које су подељене у две групе са по 8 екипа. У групи екипе 

играју по једнокружном бод систему. У другом делу такмичења четири првопласиране 

екипе формирају трећу групу за пласман од 1-8 места , а остале екипе формирају групу за 

пласман од 9-16 места. Екипе се у групама такмиче по једнокружном бод систему.  

Прва група:  

Такмичарски бројеви:  

1. Рода 

2. Блок аут  1 

3. Партизан 2 

4. Блок аут 3 

5. Волеј ленд 

6. Блок аут 4 

7. Ас Бгд 1 

8. Одбојка 013  

 

Друга група  

Такмичарски бројеви:  

1. Партизан 1  
2. Блок аут 2 
3. Ас Бгд 2  



4. Спас 
5. Ас Бгд 3 
6. Лаки стар 
7. Блок аут 5 
8. Стерија 

 

У конкуренцији пионирки право наступа имају играчице рођене 2005. године и млађе. Право учешћа стекло је 

42 екипе које су подељене у шест група по 7 екипа. У првом делу такмичења по групама игра се једнокружни 

бод систем- У другом делу екипе се такмиче по групама и то: првопласиране екипе у групи VII, другопласиране 

екипе у групи VIII, треће пласиране екипе у групи IX, четврто пласиране екипе у групи X, пето пласиране екипе у 

групи XI, шесто пласиране екипе у групи XII, седмо пласиране екипе у групи XIII. У групама екипе се такмиче по 

једнокружном бод систему.  

Прва група  

Такмичарски бројеви:  

1. Блок аут 1 

2. Визурине ајкулице 

3. Партизан 2 

4. Железник 2012 

5. Ас Бгд 2 

6. Авала 1 

7. Партизан 7  

Друга група  

Такмичарски бројеви:  

1. Волејленд 1 

2. Блок аут 2 

3. Железничар 

4. Ас Бгд 1 

5. Блок аут 10 

6. Партизан 3 

7. Одбојка 013 

 

Трећа група  

Такмичарски бројеви:  

1. Рода 1 

2. Имлек  

3. Блок аут 3 

4. Партизан 4 

5. Раднички 2 

6. Спас 

7. Блок аут 9 

 



Четврта група  

Такмичарски бројеви:  

1. Стерија  

2. Партизан 5 

3. Рода 2 

4. Блок аут 4 

5. Београд 

6. Ас Бгд 3 

7. Блок аут 8 

 

Пета група  

Такмичарски бројеви:  

1. Раднички 1 

2. Црњански 

3. Партизан 1 

4. Авала 2 

5. Блок аут 5 

6. Рода 3 

7. Партизан 6 

 

Шеста група  

Такмичарски бројеви:  

1. Волејленд 2 

2. Партизан 8 

3. Дунав 

4. Ас Бгд 4 

5. Раднички 3 

6. Блок аут 6 

7. Блок аут 7 

 

 

У конкуренцији млађих пионирки 2007. паво наступа имају играчице рођене 2007. године и млађе. Право 

учешћа стекло је 32 екипе, које су подељене у четири групе. У првом делу такмичења  екипе играју по 

једнокружном бод систему. У другом делу такмичења формирају се нове четири групе. Пету групу формирају 

по две првопласиране екипе из сваке групе, шесту групу формирају треће и четврто пласиране екипе из сваке 

групе, седму групу формирају пето и шесто пласиране екипе из сваке групе док осму групу формирају седмо и 

осмо пласиране екипе из сваке групе. У новоформираним групама екипе се такмиче по једнокружном бод 

систему.  

Прва група  

Такмичарски бројеви:  



1. Блок аут 1  

2. Академија старс 2 

3. Црно беле 011 

4. ТЕНТ 1 

5. Партизан 2 

6. Ас Бгд 

7. Одбојка 013 

8. Визурине ајкулице 

 

Друга група  

Такмичарски бројеви:  

1. Ас Батајница 2 

2. Блок аут 2  

3. Железничар 1 

4. ТЕНТ 2 

5. Блок аут 5 

6. Партизан 3 

7. Авала 1 

8. Стерија 

 

Трећа група  

Такмичарски бројеви:  

1. Партизан 1 

2. Имлек 

3. Блок аут 3 

4. Ас Батајница 1 

5. Црнјански 2 

6. Авала 2 

7. Колубара  

8. Академија Сингидунум 

Четврта група  

Такмичарски бројеви:  

1. Волејленд 

2. Железничар 2 

3. Нови Београд 

4.  Блок аут 4 

5. Академија старс 1 

6. Лаки стар 

7. Црњански 1 

8. Обреновац 

  

У категорији млађих пионирки 2008. право наступа имају играчце рођене 2008. године и млађе.  Право учешћа 

стекло је 13 екипа које се такмиче по једнокружном бод систему. 



Такмичарски бројеви:  

1. Црњански 

2. Имлек 

3. Ас Батајница 

4. Блок аут 1 

5. Спас 

6. Блок аут 2 

7. Партизан 1 

8. Визурине ајкулице 

9. Партизан 2 

10. Блок аут 3 

11. Стерија 

12. Одбојка 013 

13. Србијанка 014 

У категорији млађих пионира прва наступа имају играчи рођени 2005. године и млађи.  Право учешћа стекло је 

10 екипа које се такмиче по једнокружном бод систему.  

Такмичарски бројеви:  

1. Рода  

2. Спас Lucky star  

3. Железничар 2 

4. Обреновац 

5. Црњански  

6. Партизан  

7. Ас Београд  

8. Црвена звезда 

9. Железничар 1  

10. Лаки стар 

  

 

Члан 2  

Санкције за све учеснике у овим такмичењима доноси Одбојкашки савез Београд.  

Члан 3.  

Екипе подједнако сносе трошкове одигравања утакмица (сала, судија, доктор, . . . )  

Уколико једна екипа откаже утакмицу или се не појави на утакмици, поред казне за неодигравање утакмице,  

све трошкове (сала, судијских такси, трошкови за доктора) иду на терет екипе која је отказала или није дошла 

на утакмицу. Екипа која није отказала утакмицу може да изабере да ли ће утакмицу играти као домаћин или 

као гост.  

Члан 4.  



Чланови екипе могу на дресовима носити бројеве од 1 до 99.  

Члан 5.  

Судијска такса износи 1.200,00 дин. (400,00+400,00+400,00)  и екипе је плаћају по пола (600,00 + 600,00) 

Такса за организацију утакмице износи 1700 динара за сваку утакмицу по екипи (Трошкови термина и лекара)  

Члан 6.  

Санкције за учињене прекршаје:  

• Промена термина одигравања утакмице  500,00  

• Такса за писање изјаве    500,00 

• Неблаговремено достављање састава екипе првом судији 500,00 

• Клуб чија екипа преда утакмицу без борбе или се утакмица не одигра њиховом кривицом или не 

достави документацију у року од 48 сати  4.000,00  

• Непоштовање рокова административне природе 1.000,00  Неуредно извршавање финасијских обавеза 

1.000,00  

• Неоправдано кашњење доласка на утакмицу  1.000,00  

• Непрописна опрема играча-ица  1.000,00  

• Пропусти судија  500,00 – 4.000,00  

• Непримерни наступи у медијима  1.000,00  Бацање разних предмета у терен  5.000,00  

• Непримерно понашање члана екипе или функционера клуба према  

  службеним лицима, противничким играчима, гледаоцима  2.000,00 – 5.000,00  

• Такса на жалбу Комесару такмичења  2.000,00   Такса на жалбу другостепеном органу 

 5.000,00  

• Неспортско понашање учесника утакмице:            Црвени картон   2.000,00  

   Искључење                           3.000,00  

   Одстрањење                        5.000,00  

  

  

  

Неспортско понашање навијача   2.000,00 – 5.000,00  

 

 

Септембар 2019  

                                           ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ 

БЕОГРАДА  

КОМЕСАР ТАКМИЧЕЊА  

  

  

  


