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На основу члана 44. Статута Савеза седеће одбојке инвалида Србије, Извршни одбор доноси, 

 

 

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ТАКМИЧЕЊА У СЕДЕЋОЈ ОДБОЈЦИ 

ЗА 2017/2018 ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Такмичење се спроводи у складу са Међународним правилима игре, одредбама Правилника 

о регистрацији клубова и играча, Правилника о такмичењу, ових Пропозиција и осталих аката 

Савеза која се односе на такмичење. 

 

Члан 2. 

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У СЕДЕЋОЈ ОДБОЈЦИ  

 

Прва лига Србије броји 6 клубова. 

Такмичење се одвија турнирски, по двоструком бод систему (јесен - пролеће). 

 

Члан 3. 

У такмичењу за сваку добијену утакмицу са 3:0 и 3:1 екипа добија три бода, а за утакмицу 

добијену са 3:2, победник добија два бода, а поражени један бод.   

  

Екипа која изгуби утакмицу резултатом 3:0 и 3:1 не добија бодове, а екипи која 

неоправдано не одигра утакмицу одузимају се три бода. 

 

Пласман се утврђује на основу броја освојених бодова. У случају истог броја бодова 

одлучује већи број победа, а затим бољи количник у сетовима, односно у поенима уколико је 

количник у сетовима исти. 

 

Члан 4. 

Такмичењем руководи Генерални секретар Савеза. 

 

Надлежности Генерални секретар Савеза утврђена су Правилником о такмичењу и овим 

Пропозицијама. 

 

Члан 5. 

Утакмице се могу играти само у салама које испуњавају услове за одигравање утакмица. 

  

 Правилником о такмичењу и упутством о организовању утакмица утврђују се услови за 

одигравање утакмица. 

 

Члан 6. 

Утакмице се по правилу играју суботом или недељом, с тим да морају започети најраније у 

10.00 а најкасније у 14.00 часова, изузев у случају када клуб домаћин није у могућности да добије 

спортску салу на коришћење у наведеном термину. 

  

Генерални секретар Савеза може одредити или одобрити и друго време за одигравање 

утакмица на захтев клубова или из других оправданих разлога. 
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Члан 7. 

На захтев клубова, Генерални секретар Савеза може одобрити промену термина, места и 

времена одигравања утакмице. 

 

Захтеви за промену термина, места и времена одигравања утакмица морају се послати 

Генерални секретар Савеза и гостујућој екипи најмање 5 дана пре утврђеног термина одигравања 

утакмице. 

 

Уколико се термин одигравања првенствених утакмица подудара са термином 

међународних такмичења на којима учествује неки од клубова, као и у другим оправданим 

случајевима који нису предвиђени овим Пропозицијама, Генерални секретар Савеза има право 

одредити нови термин и време одигравања утакмица, водећи рачуна о регуларности такмичења и 

равноправности екипа у такмичењу. 

  

Члан 8. 

Пола часа пре почетка утакмице, терен мора бити спреман  за одигравање утакмице. Први 

судија одлучује о спремности терена на коме треба да се одигра утакмица. У случају више силе, 

први судија одлучује колико су сметње објективне природе и о времену почетка утакмице. 

 

Члан 9. 

Ако је у сали температура нижа од + 10 Ц или светлост мања од потребне видљивости, 

први судија оставља 30 минута времена домаћину да недостатке отклони и створи нормалне 

услове за одигравање утакмице. 

 

Члан 10. 

Дужности домаћина су: 

 

 да истакне заставу Републике Србије,   

 

 да организује редарску службу (најмање 2 редара са видљивим ознакама), 

 

 да за одигравање утакмица обезбеди 3 исправне шарене лопте "Микаса" MVA 200. 

Уколико постоји сагласност клубова и првог судије, могу се користити 3 исте лопте 

другог типа, такође прихваћеног од World ParaVolley - WPV или FIVB. 

 

 Исправних-идентичних шест (6) шарених лопти (или 1 лопта на два играча) прихваћене 

oд стране FIVB или WPV ("Гала" или "Микаса") за загрејавање гостујуће екипе. 

 

 да обезбеди најмање 2 скупљача лопти,  

 

 да обезбеди памучну крпу за брисање терена,  

 

 да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0 до 50 (без обзира да ли у сали постоји 

уграђен електронски семафор), 

 

 да обезбеди важећи међународни записник, 

 

 да постави сто и столице за записничара и друга службена лица, 

 

 да постави посебне клупе за резервне играче, тренере, лекара и физиотерапеута,  
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 да обезбеди таблице са бројевима за замене играча током утакмице од броја 1 до 18 за 

обе екипе, 

 

 да обезбеди висиномер за мрежу, термометар и манометар за лопте, 

 

 да обезбеди дежурног лекара или друго медицинско лице са приручном апотеком за 

пружање прве помоћи, 

 

 да пријави утакмицe органу унутрашњих послова и о томе прибави доказ или потврду, 

 

 да обезбеди неопходне хигијенско-санитарне услове у дворани и свим другим 

службеним просторијама. 

 

Члан 11. 

  У дворанама-салама где поред терена нема довољно простора, први судија може да одлучи 

да се утакмица игра са једном лоптом,  без скупљача лопти и/или без присуства гледалаца. 

 

Члан 12. 

Уколико организатор није извршио све техничке припреме, први судија  ће одредити време 

од 15  минута да се уочени пропусти отклоне. 

 

Евентуална одлука и разлози о неодигравању утакмице уносе се у записник, који потписује 

први судија и капитени екипа. 

 

Члан 13. 

Клуб домаћин технички је организатор утакмице и одговоран је за целокупну организацију 

пре, у току и после одигране утакмице. 

 

Члан 14. 

Клуб домаћин обавезан је да у писаној форми обавести службена лица, гостујуће екипе, 

Генерални секретар Савеза, надлежни судијски одбор који одређује записничара о термину 

одигравања утакмице, најкасније 5 дана пре одигравања утакмице. 

 

Члан 15. 

За сваку утакмицу клуб домаћин у писаној форми одређује свог службеног представника 

који се стара о свим пословима организационе природе и сарађује са службеним лицима и 

гостујућим екипама. 

 

Члан 16. 

Клуб домаћин је обавезан: 

 

a) да најкасније један час пре почетка утакмице стави на располагање нормално загрејане 

свлачионице за судијски колегијум, а према могућностима, са тушевима и топлом 

водом за гостујуће екипе,  

б)  да најкасније један час пре почетка утакмице и по завршетку утакмице обезбеди посебну 

просторију за обављање административних послова везаних за утакмицу (узимање 

изјава, најаве жалбе, итд.). 

 

Члан 17. 

На званичним такмичењима могу наступити такмичари који су регистровани на обрасцу Ф1 

и имају важећи лекарски преглед који не може бити старији од 6 месеци. 
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У такмичарској сезони 2017/2018 право учешћа имају сви играчи без обзира на степен 

инвалидитета. У том смислу нема ограничења у саставу екипе према класификацији инвалидности 

играча. Право учешћа у утакмицама имају припадници оба пола.  

 

Сваки играч мора бити старији од 16 година. 

 

Све екипе учеснице дужне су да поступе по правилима.  

 

Члан 18. 

За време трајања утакмице за записничким столом могу седети само записничар, руковаоц 

семафора, дежурни лекар и званични представник клуба домаћина. 

 

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

пријављени играчи, тренер, помоћник тренера, лекар и физиотерапеут. 

 

Члан 19. 

Опрема играча мора да одговара захтевима Међународних правила игре и сви играчи 

морају да имају једнообразне дресове са јасно видљивим бројевима од 1 до 18. 

 

Члан 20. 

 Службена лица на утакмицама су први судија, други судија и записничар. Први судија је 

истовремено и делегат утакмице. 

  

 Листу судија утврђује Председништво Удружења одбојкашких судија Републике Србије, а 

верификује Извршни одбор ССOИС. 

 

Делегирање службених лица и контролу њиховог рада врши Генерални секретар Савеза.  

 

Записничара делегирају надлежни  председници судијских одбора у граду домаћина. 

 

Сваки клуб који изрази жељу да му се поједине судије (највише двојица) не делегирају, 

обавезан је да у писаној форми, са образложењем, затражити изузеће 15 дана пре почетка 

такмичарске године.  

 

У току такмичарске године, овакви захтеви се могу узимати у обзир. О њиховој 

оправданости одлучује Генерални секретар Савеза. 

 

Члан 21. 

Чланови судијског колегијума обавезни су да се у комплетној судијској опреми појаве на 

терену најкасније 30 минута пре заказаног почетка утакмице. Судијска опрема мора бити 

усклађена са важећим правилником УОСС и рангом судије. 

 

Уколико делегирани први судија не дође на утакмицу, замениће га други судија, а другог 

судију може да замени судија присутан у сали и  то само уз обострану сагласност клубова која се 

констатује пре почетка утакмице, потписом оба капитена у записнику. 

 

Члан 22. 

После завршетка утакмице капитени обе екипе обавезни су да потпишу записник ради 

потврђивања резултата. Записник се води у три примерка, од којих се оригинал шаље Генерални 

секретар Савеза.  

 

Члан 23. 



6 

 

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 пре потписивања - овере записника. 

 

Члан 24. 

Писмено образложење жалбе, уз уплату таксе у износу од 5.000 динара, мора се упутити 

Генерални секретар Савеза најкасније 48 часова по одиграној утакмици. Уколико клуб одустане од 

предходно најављене жалбе, дужан је да о томе у писаној форми извести Генерални секретар 

Савеза 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 25. 

 Жалбе које се односе на право наступа учесника у такмичењу, неисправности терена или уређаја, 

температуру ваздуха или светлост, подносе се пре почетка утакмице.  

 

Члан 26. 

Генерални секретар Савеза доноси одлуку о жалби најкасније у року од 5 дана од дана 

према жалбе.  

 

Члан 27. 

На решење Генерални секретар Савеза може се уложити жалба у року од 5 дана од дана 

пријема решења, другостепеном органу - Извршном одбору Савеза. 

 

Другостепено решење мора по жалби бити донешено у року од 15 дана од дана пријема 

жалбе и у року од 3 дана по одржавању седнице, упућено жалиоцу и другим заинтересованим 

странама. 

 

Неблаговремене, непотпуне и нетаксиране жалбе неће се узимати у поступак. 

 

Другостепено решење је коначно. 

 

Члан 28. 

Службеним лицима на утакмицама припада такса за обављену дужност, дневнице и путни 

трошкови за путовање у одласку и повратку до места сталног боравка у складу са одлуком о 

надокнадама службеним лицима коју доноси Извршни одбор Савеза. 

 

Уколико се  утакмица не одигра, службеним лицима припада 50% од прописане таксе и сви 

други трошкови из предходног става.  

 

Члан 29. 
Надокнаде службеним лицима клуб домаћин исплаћује готовински један сат пре почетка 

утакмице или на текући рачун, најкасније 2 дана пре одигравања утакмице. 

 

Клуб који на наведени начин не изврши обавезу према сужбеним лицима неће моћи одиграти 

утакмицу. 

 

Утакмице неодигране из наведених разлога региструју се службеним резултатом, а против 

клуба се може покренути дисциплински поступак. 
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Члан 30. 

Генерални секретар Савеза има право и обавезу да за пропусте који нису санкционисани 

Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности, казни службено лице забраном 

обављања дужности од  1-4 утакмице, а због неспортског понашања играча, тренера или другог 

учесника у такмичењу забраном наступа од  1-4 утакмице. 

  

Члан 31. 

 Сваки субјект седеће одбојке дужан је сарађивати са средствима јавног информисања на 

коректан начин и у обостраној сарадњи доприносити популаризацији и афирмацији седеће 

одбојке. 

 

Члан 32. 

 Генерални секретар Савеза има право и обавезу да за неспортске изјаве у медијима, којима 

се вређају други субјекти седеће одбојке и наноси штета угледу и интересима Савеза, казни лице 

које је дало такву изјаву забраном наступа од 1-4 утакмице, а клуб чији је члан дао такву изјаву 

казниће се новчано са 5.000,00 – 15.000,00 динара. 

 

Члан 33. 

Први судија у случају неспортског понашања навијача (насилно, вулгарно и увредљиво), 

ношење непримерних обележја и порука, дужан је да од домаћина утакмице затражи да навијачи 

престану са таквим навијањем и да уклони поруке и обележја. 

Уколико не дође до престанка неспортског навијања и понашања, први судија ће удаљити 

тај део навијача из спортске дворане а против клуба се може покренути дисциплински поступак. 

 

Члан 34. 

 Сви субјекти седеће одбојке, учесници у сталним и повременим такмичењима у 

организацији Савеза и клубова, дужни су строго проводити одредбе Закона о спречавању насиља 

на спортским приредбама. 

 

Члан 35. 

 Органи Савеза дужни су сваки вид насиља на спортским приредбама строго санкционисати 

у складу са одредбама ових Пропозиција, Правилника о материјалној и дисциплинској 

одговорности и другим актима Савеза. 

Члан 36. 

 Органи Савеза и организатори утакмица (клубови) дужни су пружити помоћ МУП-а 

приликом спречавања настанка појава дефинисаних Законом као насиље у спорту. 

 

Члан 37. 

Приликом изрицања казни, Генерални секретар Савеза је дужан водити рачуна о тежини 

учињеног преступа и о чињеници да ли су субјекти седеће одбојке за исте и сличне преступе већ 

кажњавани. 

 

Члан 38. 

За сваки казнени картон, клуб је дужан уплатити у року од 5 дана следећи износ: 

 

             - жути картон   2.500,00 динара 

 

- црвени картон   5.000,00 динара 

 

- жуто-црвени картон  10.000,00 динара 

 

Учесник такмичења који добије трећи жути или други црвени картон у такмичарској 

сезони, аутоматски нема право наступа за екипу у првој наредној утакмици Лиге. 
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Клуб је одговоран за наступ учесника у такмичењу који нема право наступа због добијених 

казнених картона. 

 

Одстрањеном учеснику такмичења, Генерални секретар Савеза изриче забрану наступа од 

1-4 утакмице. 

 

Генерални секретар Савеза води евиденцију казнених картона са подацима о: врсти 

такмичења, учесницима такмичења, утакмици, датуму, врсти  картона, износу новчане казне, 

датуму уплате казне и др. 

 

Члан 39. 

Субјект који не уплати казну у року од 5 (пет) дана од дана пријема саопштења о изреченој 

мандатној казни нема право наступа у такмичењу док казну не уплати. 

 

Уколико се ради о клубу, због изгубљеног права наступа на утакмици по основу 

неизвршених финансијских обавеза, утакмица се региструје службеним резултатом  за 

противничку екипу. 

 

Неизвршавање финансијских обавеза повлачи покретање дисциплинског поступка и казну 

за преступ према Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности. 

 

Члан 40. 

Одредбе Правилника о регистрацији клубова и играча, Правилника о такмичењу, Анекса 

пропозиција такмичења и осталих аката, примењиваће се код свих питања која нису регулисана 

овим Пропозицијама. 

 

Члан 41. 

Саставни део Пропозиција чини и Протокол за одигравање утакмица. 

 

Клубови учесници такмичења за такмичарску сезону се утврђују одлуком ИО ССОИС.  

 

Такмичарски бројеви, распоред утакмица и доделу пехара утврђује Генерални секретар 

Савеза. 

 

Члан 42. 

Пропозиције ступају на снагу даном доношења, а примењиваће се за такмичарску 

2017/2018 годину. 

 

 

Београд, октобар 2017. године       

                                                                                           

         


