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Међуокружна одбојкашка лига Зајечар 

Такмичарска сезона 2018/2019. 

БИЛТЕН  1. 

октобар 2018. 



ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МОЛ 

ЗАЈЕЧАРА ЗА СЕНИОРЕ - КЕ 

ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019. 

 

Члан 1. 

Такмичење спроводи Комесар такмичења ОС Нишавског округа према одредбама 

Правилника о такмичењу ОС Србије, Правилника о регистрацији одбојкашких клубова ОС 

Србије, Правилника о регистрацији играча ОС Србије, Међународних правила одбојкашке игре, 

Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ОС Србије , ових Општих 

Пропозиција такмичења и Пропозиција такмичења лига. 

 

Члан 2. 

 

Међуокружна одбојкашка лига ЗАЈЕЧАР: 

 

Међуокружна одбојкашка лига Зајечар (у даљем тексту МОЛ Зајечар) у женској конкуренцији 

броји 7 екипа а у мушкој конкуренцији броји 6 екипа. 

Такмичење је ЛИГА, која се игра по двоструком бод систему и где је распоред по "Бергеру", а на 

основу жребаних такмичарских бројева екипа. 

У Другу лигу прелазе I-во и II-го пласирана екипа са Квалификационог турнира за попуну Друге 

лиге. Право учешћа на квалификационом турниру стичу  
 

а.  Првопласирана екипа Регионалне лиге (са 5 - 9 клубова); 

б.  Другопласирана екипа Регионалне лиге у случају одустајања првопласиране екипе; 

в.  Прво и другопласирана екипа Регионалне лиге (са 10 и више клубова); 

г.  Другопласирана екипа Регионалне лиге (када је првопласирана екипа друга     

     екипа клуба вишег ранга такмичења); 

д.  Трећепласирана екипа Регионалне лиге (када су прво и другопласирана екипа   

    друге екипе клуба вишег ранга такмичења). 
 

Уколико нека група има 5 екипа, такмичење  мора да се спроведе тако да клубови одиграју 

минимум 10 утакмица у противном првак не може да иде на квалификације за попуну Друге 

лиге.  

 

Члан 3. 

На утакмицама МОЛ Зајечар сваки Клуб сноси своје трошкове, а 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 4. 

Укупан број бодова који екипе освајају на једној утакмици је 3 (три). У случају резултата 3:0 

или 3:1 победничка екипа осваја сва 3 (три) бода, а поражена екипа 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 бодова 

исти, односно бољи количник у поенима, уколико су број бодова и количник у сетовима исти”.  

У случају регистровања утакмице службеним резултатом у корист противника, Клуб се 

аутоматски кажњава одузимањем 1 (једног) бода. 

Члан 5. 

Такмичење МОЛ Зајечар у свим фазама спроводи Комесар такмичења ОС Нишавског округа. 

 

 



Члан 6. 

Клубови, који су стекли право учешћа у такмичењу, дужни су да до прописаног рока поднесу 

попуњен Пријавни формулар  канцеларији ОС Нишавског округа за учешће у МОЛ Зајечар. 

Клубови су обавезни да до прописаног рока уплате Пријавнину за такмичење, која улази у Фонд 

заједничких трошкова за организацију и спровођење такмичења. 

Члан 7. 

Клуб-домаћин је обавезан да писмено (телеграмом, телефаксом или електронском поштом) 

обавести Кординатора такмичења MОС Зајечара, противничку екипу и службена лица о термину 

одигравања утакмице најкасније 8 дана пре одигравања утакмице (Петак до 10:00 сати). 

  

Члан 8. 

Утакмице се играју на основу Међународних правила одбојкашке игре. 

 

Члан 9. 

Утакмице се могу играти у дворанама и школским фискултурним салама које ће регистровати и 

категоризовати Комесар такмичења ОС Нишавског округа, а после пријаве сале од стране екипа 

учесница. 

Члан 10. 

На захтев Клуба Комесар такмичења ОС Нишавског округа може одобрити промену термина и 

дворане за одигравање утакмице уколико се првенствена утакмица редовног кола МОЛ Зајечара 

поклапа са терминима редовног такмичења млађих селекција на нивоу МОС Зајечара и ОС 

Србије. Првенствене утакмице ових Клубова играју се у Среду која претходи редовном колу или, 

уз дозволу Комесара такмичења, најкасније до почетка наредног кола. 

 

Члан 11. 

30 минута 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 12. 

Клуб-домаћин је обавезан: 

а) Да најкасније један сат пре почетка утакмице судијској и гостујућој екипи стави на 

располагање нормално загрејане свлачионице, 

б)  Да по одиграној утакмици обезбеди просторију судијама за узимање Изјава ако их буде. 

 

Члан 13. 

Дужности Клуба-домаћина су: 

а) Да истакне заставу Републике Србије; 

б)  Да организује редарску службу (највише 2 а најмање 1 редара са видљивим ознакама); 

ц)  Да обезбеди једну исправну "МИКАСА - МВА 200"  лопту за одигравање утакмице; 

д) Да обезбеди исправне "МИКАСА - МВА 200" лопте за загревање гостујуће екипе (једна 

лопта на два играча-ице);  

е) Да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0 до 50; 

Ф)  Да обезбеди важећи међународни Записник; 

г)  Да постави сто и столице за службена лица на утакмици; 

х)  Да постави посебне клупе или столице за резервне играче-ице, тренере,  лекаре, 

Физиотерапеуте, као и столице за кажњене играче-ице; 

и)  Да обезбеди судијску столицу; 

ј) Да обезбеди таблице са бројевима за замене играча-ица на утакмици од броја 1 до 20 за 

обе екипе; 

к)  Да обезбеди званичног Представника клуба, који се ставља на располагање  Првом 

судији по питању организације утакмице; 

 



Члан 14. 

Клуб-домаћин је обавезан: 
 

а) Да обезбеди ДЕЖУРНОГ ЛЕКАРА који је у обавези да буде присутан у сали од почетка 

званичног загревања екипа на мрежи. Дежурни лекар мора да има приручну   АПОТЕКУ за 

пружање прве помоћи. 

Утакмица не може почети без присуства дежурног лекара! 
 

б) Да обавести Полицијску управу о одигравању утакмице. 
 

Непоштовањем наведених обавеза Клуб-домаћин преузима на себе све законске последице. 

 

Члан 15. 

Уколико организатор није извршио све техничке припреме, Први судија утакмице ће одредити 

време од 15 минута да се уочени пропусти отклоне. 

Одлука и разлози за неодигравање утакмице се уносе у Записник, који потписују Први судија и 

званични Представници обе екипе. 

Члан 16. 

Сметње изазване елементарним непогодама, оштећење или уништење инсталација у дворани 

ударом грома и нестанак електричне енергије на ширем подручју се сматрају вишом силом. 

 

Члан 17. 

На утакмицама МОЛ Зајечар могу наступати Играчи-це са навршених 14 година старости уз 

Такмичарску лиценцу и важећи лекарски преглед који треба да буде на обрасцу М-3 (који не 

може бити старији од шест месеци). Играчи који су млађи од 14 година могу да играју у МОЛ 

Зајечар, али не могу да играју квалификације. 

Двојну лиценцу могу да имају само 4 играча (прва 3 ранга такмичења) које клуб пријављује на 

почетку сезоне. Право наступа за другу екипу клуба имају играчи млађих категорија (пионири-

ке, кадети-киње) истог клуба у једној такмичарској години. Лиценцирање играча за МОЛ Зајечар 

је обавезно. Играч и/или тренер може да има само 1 (једну) лиценцу. Играч може да обавља и 

функцију судије, док тренер не може да буде и судија. 

Уколико Играч-ица нема лиценцу, дозвољава му/јој се наступ уз утврђивање идентитета путем 

личне карте или пасоша, узима Изјава Представника клуба (о разлогу недостатка лиценце и 

гарантовању постојања важећег лекарског прегледа), а Клуб доставља на увид лиценцу Комесару 

такмичења ОС Нишавског округа у року од 48 часова.  

Члан 18. 

Наступ Тренера, Лекара и Физиотерапеута условљен је лиценцирањем од стране органа који 

спроводи такмичење. Основни услов за лиценцирање тренера је стицане звања према 

нормативним актима ОС Србије (радна дозвола) и УОТ Србије (оверена тренерска легитимација 

за 2018/2019. годину), а основни услов за лиценцирање Лекара и Физиотерапеута је признавање 

звања према нормативним актима Медицинске комисије ОС Србије. 

Уколико Тренер, Лекар и Физиотерапеут немају лиценцу, поступак је исти као и за Играче-ице. 

Члан 19. 

За време трајања утакмице за записничким столом седе Записничар, Представник клуба-

домаћина и ако другачије не одреди Први судија, Дежурни лекар. 

За време трајања утакмице на клупама за резервне играче могу се налазити само у Записнику 

пријављени Играчи-ице, Први тренер и асистент тренер, лекар и физиотерапеут. 

Укупан број чланова стручног штаба може бити 4 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. 

За сваку утакмицу Првог и Другог судију као и записничара (положен судијски испит)  одређује 

надлежан Врховни судија УОС Зајечар, а уз поштовање договорених принципа. Сваки Клуб, који 



изрази жељу да му највише 2 (двоје) Судија не буду делегирани, обавезан је да поднесе писмени 

захтев са образложењем Канцеларији ОС Нишавског округа и Врховном судији УОС Зајечар, 

најкасније 15 дана пре почетка званичног такмичења. Комесар такмичења ОС Нишавског округа 

и Врховни судија УОС Зајечара разматрају поднете захтеве и доноси коначну одлуку по истим, а 

Клубове писмено обавештава о донетим одлукама. 

 

Члан 21. 

Опрема Играча-ица мора да одговара захтевима Међународних правила игре и сви Играчи-ице 

морају да имају једнообразну опрему (осим 2 либера). Гостујућа екипа (осим 2 либера) је 

обавезна да наступи у дресовима чија је основна боја различита од основне боје дресова домаће 

екипе. 

 

Члан 22. 

Званично делегирање Првог судије, Другог судије и записничара од стране Врховног судије 

УОС Зајечар објављује се у Билтену који издаје канцеларија МОС Зајечар. 

Судије су обавезне да се пријаве један сат 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, 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. 

После завршетка утакмице капитени обе екипе су обавезни да потпишу Записник. Записник се 

води у три примерка, од којих се оригинал шаље Канцеларији ОС Нишавског округа, а по једну 

копију преузимају представници екипа. Уколико капитен не жели да потпише записник, први 

судија ће то регистровати у записнику, у рубрици ПРИМЕДБЕ, а капитен и екипа ће сносити 

последице за свој поступак. 

Члан 24. 

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 Записника. 

 

Члан 25. 

Писмено образложење Жалбе и потврда о уплати таксе морају се послати Комесару такмичења и 

канцеларији ОС Нишавског округа најкасније 48 часова  по одиграној утакмици. Уколико Клуб 

одустане од претходно најављене Жалбе, дужан је да о томе писмено извести Комесара 

такмичења и канцеларију ОС Нишавског округа 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 26. 

Најаве Жалби, које се односе на право наступа члана екипе, неисправност терена или 

недовољног осветљења сале, подносе се пре почетка утакмице. 

 

Члан 27. 

Комесар такмичења ОС Нишавског округа доноси Решење о Жалби најкасније 5 дана од дана 

пријема Жалбе. 

Члан 28. 

На Решење Комесара ОС Нишавског округа може се уложити Жалба другостепеном органу УО 

ОС Нишавског округа, у року од 3 дана од дана 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 29. 

Званичним лицима на утакмицама припада такса за обављену дужност и путни трошкови за 

путовање у одласку и повратку 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 најкараћу релацију за путовање. Признају се путни трошкови за 

коришћење аутобуса и воза (приложити карту домаћој екипи код исплате путних трошкова) или 

аута (8 лит. на 100 км. плус путарина). 

 

Члан 30. 

Најкасније један сат пре одигране утакмице, Клуб-домаћин исплаћује таксе и путне трошкове 

службеним лицима на утакмици. 

Клуб, који то не учини, подлеже аутоматској суспензији и санкцији за неизвршену обавезу, коју 

изриче Комесар такмичења ОС Нишавског округа. У том случају службена лица су обавезна да 

обаве своју дужност на утакмици, а Канцеларија ОС Нишавског округа је обавезна да првог 

радног дана по одиграној утакмици измири новчане обавезе према службеним лицима. 

Члан 31. 

Укупан нето - износ такси службених лица по утакмици је:  3.200,00 динара  

I  и II  судија   2 х 1.400,00  динара  

Записничар                   400,00  динара 

 

Члан 32. 

Комесар такмичења ОС Нишавског округа спроводи поступак, изриче суспензије, мандатне 

казне и казне за прекршаје у такмичењу и повреде одредаба Пропозиција такмичења. 

 

Члан 33. 

Неизвршавање финансијских обавеза и уплата мандатних казни у предвиђеном односно 

прописаном року повлачи аутоматску суспензију. Комесар такмичења ОС Нишавског округа 

изриче и санкцију за неизвршену обавезу према Пропозицијама такмичења. 

 

Члан 34. 

Прекршаји учињени против одредаба Правилника о такмичењу и осталих прописа и правилника 

ОС Нишавског округа, који нису обухваћени овим Општим Пропозицијама такмичења, подлежу 

дисциплинској одговорности, према Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности 

ОС Србије.  

Комесар такмичења ОС Нишавског округа прикупља потребне доказе и покреће дисциплински 

поступак.  

Члан 35. 

Учесник такмичења, одстрањен до краја утакмице, аутоматски је суспендован и кажњен 

забраном наступања на следећој утакмици Супер лиге, Прве и Друге лиге, МОЛ Зајечара и 

Лигама млађих категорија, уз предвиђену новчану казну клубу за изречену санкцију. 

 

Члан 36. 

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

 

Члан 37. 

У МОЛ  Зајечар  једна особа може поседовати само једну Такмичарску лиценцу у истој 

категорији такмичења. 

 

Члан 38. 

Одредбама Правилника о такмичењу ОС Србије, Правилника о регистрацији одбојкашких 

клубова ОС Србије, Правилника о регистрацији играча ОС Србије, Правилника о дисциплинској 



и материјалној одговорности ОС Србије и осталих нормативним актима и одлука ОС Србије, 

примењиваће се код свих питања која нису регулисана овим Општим Пропозицијама. 

 

Члан 39. 

Тумачење ових Општих Пропозиција такмичења даје Комесар такмичења ОС Нишавског округа. 

 

Члан 40. 

Пропозиције такмичења лиге чине: 

* Опште Пропозиције такмичења МОЛ Зајечар; 

* Анекс Пропозиција такмичења лиге за одређену такмичарску годину; 

* Листе службених лица лиге за одређену такмичарску годину. 

* Адресар клубова МОЛ Зајечар. 

 

Члан 41. 

Ове Опште Пропозиције такмичења Међуокружне лиге Зајечар ступају на снагу даном њиховог 

доношења. 

 

У Нишу, Октобар 2018. годинa     MOС ЗАЈЕЧАР 
    

АНЕКС ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ЗА 2018/2019. 
  

Члан 1. 

Такмичарски бројеви екипа: 

 

МОЛ Зајечар - сениорке     МОЛ Зајечар - сениори 

         

1. Озрен - Сокобања     1. Озрен - Сокобања       

2. Ђердап - Кладово     2. Дунав Старс - Кладово      

3. Винер - Бор      3. Винер - Бор       

4. Књажевац 2     4. Књажевац      

5. Хајдук Вељко - Неготин    5. Хајдук Вељко 2 - Неготин      

 6. Бор 2                                                                              6. ПИН - Алексинац  

 7. Тимок - Зајечар       

 8. Слободан так. број 

 

Члан 2. 

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

Екипа у саставу може имати максимум 2 либера (активни и дрги) само у случају да састав екипе 

чини најмање12 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. 

На основу одлуке Управног одбора ОС Нишавског округа лопте за загревање гостујуће екипе и 

одигравање утакмице је "МIKASA МVА 200" за  Такмичарску сезону 2018/2019. годину. 

 

Члан 4. 

Клуб учесник такмичења је обавезан да за такмичење изврши уплату у износу од 13.000,00 

динара по екипи на име пријавнине 6.500,00 и на име 2. дела котизације 6.500,00 динара, пре 

почетка другог дела првенства. 

Клуб који преда утакмицу без борбе или се утакмица не одигра његовом кривицом, обавезан је 

да уплати ОС Нишавског округа износ од 15.000 динара. 



Кажњени клуб је обавезан да цео износ уплати до наредног кола, у противном утакмицу 

наредног кола и све друге до извршења обавезе губи службеним резултатом. 

У случају одустајања од такмичења, клуб који одустане обавезан је да уплати ОС Нишавског 

округа износ од  30.000 динара и примењује се чл. 52. Правилника о такмичењу ОС Србије. 

 

Члан 5. 

Клуб учесник такмичења обавезан је да на име котизације за такмичење изврши уплату у износу 

и року који ће бити утврђен на Председништву ОС Нишавског округа. 

 

Члан 6. 

Све санкције за судије, као и за све остале учеснике такмичења доноси Комесар такмичења ОС 

Нишавског округа. 

 

Члан 7. 
 

Санкције за учињене прекршаје:                динара: 

 

 а)        Непоштовање рокова административне природе   .................  1.500 

 б) Неиспуњавање услова дворане и терена  .................  1.500 

 ц) Организациони пропусти    .................  1.500 

 д) Непостовање протокола за утакмицу   .................  1.500 

  

 е) Недостављање тражених изјава, докумената и потврда,  

        непотписивање записника са утакмице .....................................             2.500  

 ф)   Неизвршавање финансијских обавеза у року    ..........................     4.000 

 г)   Писање неумесних примедби у протоколу или записнику, 

        одустајање од најављене жалбе ................................................             2.500 

 х)   Неисправан семафор, непрописна опрема играча, 

        непрописан терен за игру .........................................................             1.500 

 и)   Пропусти судија   ......................................................................              1.500 - 2.500 

 ј)   Неизвршавање обавеза по чл. 13 - 21. и чл. 25. Општих  

      пропозиција такмичења  ..........................................................                2.500 - 5.000  

 к)    Неоправдано кашњење почетка утакмице, неоправдано кашњење  

  доласка на утакмицу, самовољна промена термина  

  утакмице и сале  ....................................................                     4.000 

 л)    Ометање рада  судија и записничког стола  .............................      2.500 

 љ)  Бацање меких предмета на терен  .........................................        2.500 

 м)    Бацање тврдих предмета на терен  ........................................       5.000 

 н)     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 од  ............  10.000 
 

У случају забране играња на свом терену, екипа мора заказати утакмицу у месту удаљеном 

најмање 25 км од тог терена. 

 

 м)  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 утакмице и новчана казна   .........................................      15.000 - 20.000 

 н)  За виновника прекида утакмице - новчана казна клубу  ..............   25.000 

 о)  Неспортско понашање учесника такмичења: 
  

  црвени картон  .........................     750  дин.  

  искључење   .........................  1.500   дин. 

  одстрањење   .........................   3.000   дин. 
 

Против одстрањеног члана екипе покреће се дисциплински поступак и исти је аутоматски 

суспендован. Одстрањени члан екипе је обавезан да одмах после утакмице, а на захтев 

службених лица  да изјаву у писаном облику Првом судији о учињеном прекршају.  



 п)    Тежи дисциплински преступи играча: 

 1.  Неспортско понашање и покушај напада, претње играчима и 

                  службеним лицима:  2 - 4 утакмице забране наступа и новчана 

                  казна  .......................................................................             7.500 - 10.000 

 2.  Учесник међусобног обрачуна:  3 - 6 утакмица забране наступа 

                  и новчана казна ..................................................... .....      10.000 - 15.000 

    3.  Виновник међусобног обрчуна играча:  6 - 12 месеци забране 

                  наступа и новчана казна .............................................            15.000 - 20.000 
 

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

 Напомена:  За поновљени прекршај износ казне се удвостручава. 
 

р)   Неизвршавање обавеза по одлуци Комесара такмичења (за исти прекршај) повлачи казну 

  Први пут  ................................. 1.500 

  Други пут ................................. 3.000 

  Трећи пут  ................................. 4.500 

 

 Члан 8. 

Такса на жалбу првостепеном органу износи 7.500 динара, а другостепеном органу  15.000 

динара.  

 Члан 9. 

Клуб који неблаговремено (у року краћем од 8 дана) пријављује термин одигравања утакмице, 

дужан је да достави термин утакмице најкасније 4 дана пре почетка утакмице телеграфским 

путем или мејлом: гостујућој екипи, Канцеларији МОС Зајечар и службеним лицима. 

 

 Члан 10. 
Јесењи део такмичења почиње  27/28. октобра 2018. године, према Календару такмичења МОС 

Зајчар за Такмичарску 2018/2019. годину. 

 Члан 11. 
 Првенство МОЛ Зајечар мора бити завршено најкасније до 13/14. априла 2019. године. 

 

       ОС Нишавског округа 
       Комесар такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службена информација бр. 1.  

 
1.  Такмичарски бројеви и распоред утакмица МОЛ Зајечара за Такмичарску сезону 2018/2019.  

2.  Термини и распоред утакмица 1. кола МОЛ Зајечара (27/28.10. 2018.).  

3.  Календар Такмичења МОЛ Зајечар за 2018/2019.г.  

4.  Адресар клубова МОЛ Зајечара.  

    

 

ОБАВЕШТЕЊА  

Клубови су обавезни: 

 
  

1. Да се за сваку утакмицу придржавају  Посебних и Анекс пропозиција за млађе категорије 

за такмичарску 2018/2019. год. 
  

2. Да у предвиђеном року по Пропозицијама такмичења доставе термин одигравања 

утакмице мејлом, противничкој екипи и канцеларији  ОС Нишавског округа. 

 

Судије су у обавези: 

 

1. Да примењују Посебне и Анекс пропозиције такмичења  за млађе категорије за 

такмичарску 2018/2019. годину. 

2. Да по завршетку утакмице поруком пошаљу резултат утакмице на телефон 060/05 07 

956. 

3. Да најкасније  6 (шест) сата са одигране утакмице први судија пошаље извештај са 

одигране утакмице на  Е-mejl: odbojkaskisaveznisa@gmail.com 

4. Да записник, делегатски извештај и путне налогe први судија пошаље POST - EXPRESS 

поштом првог радног дана по одиграној утакмици Комесару такмичења на адресу: 

 

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НИШАВСКОГ ОКРУГА 

18000  Н И Ш 

Обреновићева 46,  

ТПЦ ''КАЛЧА'', ламела Б, спрат I/63 

 

Ад. 1. 

Међуокружна одбојкашка лига ЗАЈЕЧАР - сениори 2018/2019. 
 

1. OZS  ОЗРЕН    Сокобања 

2. DNS  ДУНАВ СТАРС  Кладово 

3. VIB  ВИНЕР   Бор 

4. KNK  КЊАЖЕВАЦ   Књажевац 

5. HVN  ХАЈДУК ВЕЉКО 2  Неготин 

6. PIN  ПИН    Алексинац 

      

I КОЛО - 27/28.X.2018. 

         (VI коло) 

101 Озрена    ПИН    116 

102 Дунав Старс   Хајдук Вељко 2  117 

103 Винер    Књажевац   118 

 

mailto:odbojkaskisaveznisa@gmail.com


II КОЛО - 03/04.XI.2018. 

            (VII коло) 

104 ПИН    Књажевац   119 

105 Хајдук Вељко 2  Винер    120 

106 Озрен    Дунав Старс   121 

      

III КОЛО - 10/11.XI.2018. 

         (VIII коло) 

107 Дунав Старс   ПИН    122 

108 Винер    Озрен    123 

109 Књажевац   Хајдук Вељко 2  124 

 

IV КОЛО - 17/18. XI.2018. 

           (IX коло) 

110 ПИН    Хајдук Вељко 2  125 

111 Озрен    Књажевац   126 

112 Дунав Старс   Винер    127 

 

V КОЛО - 24/25. XI.2018. 

         (X коло) 

113 Винер    ПИН    128 

114 Књажевац   Дунав Старс   129 

115 Хајдук Вељко 2  Озрен    130 

 

 

 

 

Међуокружна одбојкашка лига ЗАЈЕЧАР - сениорке 2018/2019. 
 

1. OZW  ОЗРЕН    Сокобања 

2. ĐKW  ЂЕРДАП   Кладово 

3. VBW  ВИНЕР   Бор 

4. KNW  КЊАЖЕВАЦ 2  Књажевац 

5. HVW  ХАЈДУК ВЕЉКО  Неготин 

6. BOR  БОР 2    Бор 

7. TZW  ТИМОК   Зајечар 

8. Слободан такмичарски број 

 

I КОЛО - 27/28.X.2018. 

         (VIII коло) 

001 Ђердап    Тимок    022  

002 Винер    Бор 2    023 

003 Књажевац   Хајдук Вељко   024 

 Oзрен    слободан      

 

II КОЛО - 03/04.XI.2018. 

      (IX коло) 

004 Бор 2     Књажевац 2   025 

005 Тимок    Винер     026 

006 Озрен    Ђердап    027 

 Хајдук Вељко   слободан     

    

 

 

 

Распоред утакмица МОЛ ЗАЈЕЧАР Такмичарска година 2018/2019 



III КОЛО - 10/11.XI.2018. 

         (X коло) 

007 Винер    Озрен    028 

008 Књажевац 2   Тимок    029 

009 Хајдук Вељко   Бор 2    030 

 Ђердап    слободан 

       

 

IV КОЛО - 17/18. XI.2018. 

           (XI коло) 

010 Тимок               Хајдук Вељко   031 

011 Озрен    Књажевац 2   032 

012 Ђердап    Винер    033 

 Бор 2    слободан   

 

V КОЛО - 24/25.XI.2018. 

      (XII коло) 

013 Књажевац 2   Ђердап    034 

014 Хајдук Вељко   Озрен    035 

015 Бор 2    Тимок    036 

Винер    слободан    

 

VI КОЛО - 01/02.XII.2018. 

         (XIII коло) 

016 Озрен    Бор 2    037 

017 Ђердап    Хајдук Вељко   038 

018 Винер      Књажевац 2   039 

 Тимок     слободан    

 

VII КОЛО - 08/09.XII.2018. 
         (XIV коло) 

019 Хајдук Вељко   Винер    040 

020 Бор 2    Ђердап    041 

021 Тимок    Озрен    042 

 Књажевац 2   слободан      

 

Ад. 2.        

Сениорке 1. коло 
27/28.10. 

2018. 

2018. 

 

Број 

утакмице 
Домаћин 

I судија 
Гост 

II судија 
Сала 

 Време 

001 Ђердап 
 

Тимок 
 

 
Записничар:  

 
002 Винер 

 
Бор 2 
 

 

Записничар:  
 

003 Књажевац 2 
 

Хајдук Вељко 
 

Техничка школа 
Записничар:  

 
 Озрен слободан  

 
 

 



Сениори 1. коло 
27/28.10. 

2018. 

2018. 

 

Број 

утакмице 
Домаћин 

I судија 
Гост 

II судија 
Сала 

 Време 

101 Озрен 
 

ПИН 
 

 

Записничар:  
 

102 Дунав Старс 
 

Хајдук Вељко 2 
 

СЦ Кладово 
Записничар:  

 
103 Винер 

 
Књажевац 
 

Спотрска хала Бор 
Записничар:  

 
 

 

     Комеср такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ад. 3. 

 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА МОС ЗАЈЕЧАР ЗА  

СЕНИОРЕ - КЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2018/2019. годину 

  
 2018. 

ОКТОБАР 
СЕНИОРКЕ СЕНИОРИ Јуниорке Јуниори Кадеткиње Кадети 

27/28. I I 

    НОВЕМБАР 
 03/04. II II 

    10/11. III III 
    17/18. IV IV 
    24/25. V V 
    ДЕЦЕМБАР   

01/02. VI  
    08/09. VII  
    

 

2019. 

ФЕБРУАР 
СЕНИОРКЕ СЕНИОРИ Јуниорке Јуниори Кадеткиње Кадети 

23/24. VIII VI 
    МАРТ 

02/03. IX VII 
    09/10. X VIII 
  

 
 16/17. XI IX 

  
 

 23/24. XII X 
  

 
 30/31. XIII  

    
 

АПРИЛ 

06/07. XIV 
 

 

   МАЈ 

 
Квалификације за попуну Других лига за сениоре и сениорке 

 

 

 

Б Е Р Г Е Р О В Е    Т А Б Л И Ц Е 

 

за 3 и 4 екипе: 
1. коло:  1-4,  2-3 

2. коло:  4-3,  1-2 
3. коло:  2-4,  3-1 

за 5 и 6 екипа: 
1. коло:  1-6,  2-5,  3-4 

2. коло:  6-4,  5-3,  1-2 
3. коло:  2-6,  3-1,  4-5 
4. коло:  6-5,  1-4,  2-3 
5. коло:  3-6,  4-2,  5-1 

за 7 и 8 екипа 
1. коло:  1-8,  2-7,  3-6,  4-5 
2. коло:  8-5,  6-4,  7-3,  1-2 
3. коло:  2-8,  3-1,  4-7,  5-6 
4. коло:  8-6,  7-5,  1-4,  2-3 
5. коло:  3-8,  4-2,  5-1,  6-7  

6. коло:  8-7,  1-6,  2-5,  3-4 
7. коло:  4-8,  5-3,  6-2,  7-1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ад. 4. 

 

 

Адресар клубова   МОЛ Зајечар за сезону 2018 - 2019. 

 

Клуб 
 

Адресар за слање поште Претставик клуба 
 

Контакт тел.  тренера 

БОР 2 *Ж* 
ОК БОР 2,  
Албанске Споменице  4/18 

19210 Бор 

Љубеновић - Стојановић Маја 

064/ 2 15 32 32 
mail: ајaksic.bor@gmail.com 

 

Тодоровић Игор 

069/3 32 34 04 
mail: todora74@gmail.com  

 

ВИНЕР  *Ж*,*М* 
ОК ВИНЕР 
Албанске Споменице 8/43 

19210 Бор 

Лековски-Смиљанић Сандра 

069/4 22 41 70  
mail: okviner@hotmail.com 

Лековски-Смиљанић Сандра 

069/4 22 41 70  
mail: okviner@hotmail.com 

 

ДУНАВ СТАР 

*M*   

ОК ДУНАВ СТАРС  

Омл.Радних Бригада18/2 

19320 Кладово 

Симоновић Александар 

066/159 295 
Email: okdunavstars@yahoo.com  

Симоновић Александар 

066/159 295 
Email: okdunavstars@yahoo.com  

ЂЕРДАП  *Ж* 

ЖОК ЂЕРДАП 

Пантелије Панте 

Јаковљевића 3 

19320 Кладово 

Богојевић Владимир 

063/8 68 90 52 
Е-mail: zokdjerdap@gmail.com 

 

Богојевић Владимир 

063/8 68 90 52 
Е-mail: zokdjerdap@gmail.com 

 

КЊАЖЕВАЦ   

*Ж*, *M* 

ОК КЊАЖЕВАЦ 

Танаска Рајића 28а/4 

19350 Књажевац 

Митић Саша 

061/2 71 27 65 
E-mail: okknjazevac@gmail.com 

Митић Саша 

061/2 71 27 65 
E-mail: okknjazevac@gmail.com 

ПИН  *M* 

ОК   П И Н 

Петра Зеца 25 

18220 Алексинац 

Нешић Милош  

062/430 643 
E-mail: okpin92@gmail.com 

Пешић Душан 

064/ 3 85 11 99 
E-mail: okpin92@gmail.com 

ТИМОК *Ж* 

ОК ТИМОК, 

Карађорђев венац 6 

19000 Зајечар 

Вучковић Милан 

060/1 54 91 72, 064/2 10 15 60 
E-mail: vuckovic.milan83@gmail.com 

Вучковић Милан 

060/1 54 91 72, 064/2 10 15 60 
E-mail: vuckovic.milan83@gmail.com 

ОЗРЕН    *Ж*, 

*M* 

ОК ОЗРЕН 

Војводе Мишића 10 

18230 Сокобања 

Крстић Милош 

062/669 066, 064/8 55 33 59 
Еmail: okozrensb@gmail.com 

Крстић Милош 

062/669 066, 064/8 55 33 59 
Еmail: okozrensb@gmail.com 

ХАЈДУК ВЕЉКО 

*Ж*, *M* 

ОК ХАЈДУК ВЕЉКО 

Општина Неготин 

Трг Стевана Мокрањца 1 

18000 Неготин 

Васић Милан 

063/7 08 09 99 
Е-mail: elektrobuki@hotmail.com 

 

Милосављевић Марко 

064/6 42 54 88 
Е-mail: zaporozje@yahoo.com 
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