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ОПШТИНА ПРИБОЈ ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ  
 
ПОЗИВНИ БРОЈ СРБИЈА  +381 / 00381 
 
ПОЗВНИ БРОЈ ПРИБОЈ 033 / (+381 33 ) 
 
 ХИТНА ПОМОЋ - +381 33 / 24 51 124 

 СТАНИЦА ПОЛИЦИЈЕ- +381 33 / 244 56 88 

 ВАТРОГАСЦИ- +381 33 /  451 123 

 ДОМ ЗДРАВЉА - +381 33/  24 51 587  

 АМБУЛАНТА НАСЕЉЕ ( КОД ШКОЛСКИХ ТЕРЕНА) - +381 33  / 452 630 

 АУТОБУСКА СТАНИЦА- +381 33 /  24 52 400 

 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА- +381 33 /  24 52 242 

 
 

 
 

Комисија за организацију и спровођење такмичења: 
-Милован Стојкановић, председник  /  +381 64 41 06 926 
 
Комисија за смештај и исхрану: 
-Владан Радовић, председник    / +381 63 74 85 512   /   topriboj@yahoo.com 
 
Комисија  за информисање и маркетинг:  
- Горан Рековић, председник   / +381 63 81 40 212   /   goranrekovic@gmail.com 
 
Комисија за превоз, саобраћај и везе: 
-Миралем Гогалић, председник  / +381 66 334 466 
 
Комисија за здравство: 
-Предраг Терзић, председник  / +381 64 04 04 007 
 
Комисија за правна питања: 
-Борис Мрдовић, председник  /  +381 65 24 17 978 
 
Комисија за инспекцијски надзор: 
-Мирко Дујовић, председник  /  +381 69 84 60 886 
 
Комисија за рад са волонтерима: 
-Бранко Кашерић, председник  /  +381 64 54 79 716 
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       Драги пријатељи,  
 
       Задовољство ми је да вам 
пожелим добродошлицу на највећу 
смотру аматерског спорта  у  
југозападној  Европи  на  55. 
Међуопштинске  омладинске 
спортске  игре  Прибој  2018.   
      Прибој као  један  од  три 
оснивача   Игара и   њихов 
најуспешнији учесник до сада, има 
посебну одговорност и обавезу да 
по седми пут на најбољи начин 
угости спортисте Србије,  Црне Горе, 
Републике Српске и Босне и 
Херцеговине. 
      Прибој је кроз своју историју 
одувек био  место сусрета 
цивилизација и култура и како неко већ  рече: „Овде на тромеђи све изгледа као дуга у 
којој  јасно  видите  спектар различитих  боја,  али не можете разазнати  место где се те боје 
раздвајају.“, па се стога и сматрамо  обавезним  да не тражимо место раздвајања већ будемо 
оно  место где се  различите боје спајају. 
У жељи да сачувамо дух Игара на којима су најуспешније генерације на тромеђи одрастале и 
које у Прибоју чине нераскидив део спортске културе града, ангажовали смо све расположиве 
ресурсе на афирмацији тих вредности и јединственој промоцији спорта, пријатељства и 
дружења младих из три суседне државе.  
      У том циљу  реконструисали смо комплетну спортску инфраструктуру, како бисмо 
обезбедили идеалне услове за 2.300 спортиста и рекордан број од 258 такмичарских екипа и 
омогућили им да се  фер и коректно  надмећу на потпуно новим борилиштима 
са  најмодернијим подлогама, реквизитима и напредним технолошким решењима за спортска 
такмичења.   Иако је спорт основни разлог окупљања младих на МОСИ, општина Прибој 
је  посебну пажњу посветила забави и дружењу учесника из 29 општина три државе, 
обезбедивши богат културно-забавни програм прилагођен најразличитијим укусима и 
максималне мере безбедности за време трајања Игара.               
     Неки од вас ће из Прибоја понети медаље за спортске резултате и успехе у којима су били 
најбољи у том тренутку, а ми уз надалеко чувено прибојско гостопримство учинићемо све, да 
сви учесници  из Прибоја понесу  нова пријатељства и успомене са Игара за незаборав.  
 
     Добро дошли на 55. МОСИ ПРИБОЈ 2018.! 
 
                                                                                                                                              Лазар Рвовић  

Председник општине Прибој 
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МОСИ  У  ДОКУМЕНТИМА 

 
 Међуопштинске омладинске спортске игре (у даљем тексту : МОСИ) су традиционална смотра и 
манифестација спорта и физичке културе општина учесница из Федерације Босне и Херцеговине, 
Републике Српске, Црне Горе и Србије. 

Моси обухватају 37 општина. 
Из Федерације Босне и Херцеговине (3): Горажде, Пале – Прача  и Фоча -Устиколина. 
Из Републике Српске (8): Вишеград, Калиновик, Ново Горажде, Рогатица, Рудо, Соколац, Фоча и 

Чајниче.   
Из Црне Горе (12): Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Жабљак, Колашин, Мојковац, 

Петњицa, Плав, Плужине, Пљевља и Рожаје.  
Из Србије (14): Ариље, Бајина Башта, Зубин Поток, Ивањица, Косјерић, Нова Варош, Нови Пазар, 

Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Тутин, Ужице и Чајетина. 
 

 МОСИ значајно доприносе упознавању и зближавању младих, развоју спорта и физичке 
културе, изградњи спортских објеката и стварању услова за организовано и масовно бављење 
спортом. 
 У циљу регулисања међусобних односа, права, обавеза и одговорности потписника и 
организација и заједница које учествују у организацији МОСИ : 
 
 1. Републичка министарства за спорт, 
 2. Републички савези за спорт, 
 3. Скупштине општина учесница МОСИ, 
 
заједнички утврђују  
 
 

СПОРАЗУМ  О  ОРГАНИЗАЦИЈИ 
МЕЂУОПШТИНСКИХ  ОМЛАДИНСКИХ  СПОРТСКИХ  ИГАРА 

 
ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Потписници су се договорили да је организовање Међуопштинских омладинских спортских 
игара (у даљем тексту : МОСИ) делатност од посебног друштвеног интереса. 

 
Члан 2. 

 МОСИ обухватају : 
 

1. Васпитни рад, 
2. Развијање и активно бављење спортом и физичком културом, 
3. Изградњу материјалне базе физичке културе, 
4. Развијање и ширење културе, 
5. Заштиту и унапређење животне средине 
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Члан 3. 
  

Задаци МОСИ су : 
 

1. Свестрано васпитање младе генерације, 
2. Стална и систематска активност на масовном обухвату младих у јединствен плански систем 

такмичења са свим фазама предтакмичења на нивоу општина, 
3. Обезбеђење континуитета и масовности, тако да финални део МОСИ као завршна смотра 

представља најидеалнију селекцију – репрезентацију општина учесница, 
4. Организација МОСИ сваке године, по могућству у првој половини месеца јула, или према 

договору учесница, а уважавајући предлог Организационог одбора  - општине домаћина, 
5. Одржавање МОСИ, сваке године у другој општини – граду, према утврђеном принципу на бази 

броја општина учесника из сваке републике, односно према одредбама члана 7. Правилника о 
конкурсу за доделу организације Међуопштинских омладинских спортских игара. 

 
Члан 4. 

 
Амблем Игара је у облику округлог штита.  
Амблем садржи : 
- две стилизоване фигуре мушкарца и жене у покрету - вежбе са обручом и палицом,  унутар 

унутрашњег круга, 
- текст по ободу спољашњег круга - на горњој половини амблема  : МЕЂУОПШТИНСКЕ 

ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ и укрштене ловорове гранчице на доњој половини амблема по ободу 
спољашњег круга, 

- олимпијски кругови, на доњој половини обода унутрашњег круга, односно на доњој половини 
између унутрашњег и спољашњег круга, од којих се улево и удесно до половине амблема пружају три 
линије које симболично представљају три заставе,    

- назив општине домаћина и годину одржавања Игара - на горњој половини обода унутрашњег 
круга, односно на горњој половини простора између унутрашњег и спољашњег круга. 
 Боја амблема : основа амблема је бела, стилизоване фигуре су у црној боји, текстови су плаве 
боје, ловорове гранчице су жуте а олимпијски кругови и линије које симболично представљају заставе 
су црвене боје. 
   

Члан 5. 
 
 Застава Игара је небо плаве боје димензије 4,00 х 1,60 метара са амблемом Игара и натписом 
црвеном бојом у горњем делу : ''Међуопштинске омладинске спортске игре''. 
 

 
ОРГАНИ  МЕЂУОПШТИНСКИХ  ОМЛАДИНСКИХ  СПОРТСКИХ  ИГАРА 

 
Члан 6. 

 
Органи  МОСИ су : 

 
1. Скупштина,                           
2. Стални комитет 
3. Руководство такмичења Завршне смотре. 
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Скупштина  МОСИ 

 
 

Члан 7. 
 

 Скупштина је највиши орган МОСИ.  
 Скупштина МОСИ може бити редовна и ванредна. 
 Скупштина МОСИ у време Завршне смотре има третман сталног заседања и траје као 
јединствена седница. 
 

Члан 8. 
 
 Скупштину МОСИ  чине : по један делегат из сваке општине учеснице, три делегата општине 
домаћина и по један делегат из сваке Републике. 
 Број чланова Скупштине зависи од броја општина учесница МОСИ. 
 У раду Скупштине може учествовати и више представника једне општине, с тим да право 
одлучивања имају само верификовани делегати Скупштине. 
 

Члан 9. 
 
 Скупштина МОСИ : 
 
 -  Утврђује основне смернице развоја и унапређења МОСИ и активно учествује и утиче на општи 
програм физичке културе на подручју које обухватају МОСИ у смислу усмеравања рада и програма 
МОСИ, 
 - Доноси, допуњује и мења Споразум, општа и посебна правила МОСИ, пропозиције, 
правилнике и друга акта, 
 -  Утврђује и креира политику и спровођење МОСИ, 
 -  Као   представничко   тело   свих   удружених општина,   Скупштина   МОСИ   утврђује   и 
спроводи  политику на основу потреба и задатака свих удружених општина. Та општа политика  и  
усвојени програм морају имати пуну сагласност, подршку и поверење свих општина.   На  тај  начин  
Скупштини   МОСИ  припада  статус     легитимног представника свих учесница МОСИ, 
 -  Доноси одлуке о пријему и искључењу општина са МОСИ, 
 - Бира чланове Сталног комитета, руководство такмичења, органе и комисије МОСИ, као и 
секретара Скупштине, 

-   Доноси свој програм рада, 
 -   Оцењује рад и успех МОСИ, 
 -  Истиче заслуге, награђује и предлаже за похвале и одликовања појединце и институције, 
 -  Расправља о одлукама по жалбама донетим на Сталном комитету МОСИ као другостепеном 
органу уколико нека од учесница тражи преиспитивање истих, 
 - Покреће иницијативу и усваја Споразум о заједничком финансирању дела трошкова МОСИ, 
 -  Доноси Пословник о раду Скупштине МОСИ. 
 

Члан 10. 
 
 Све остало је регулисано Пословником о раду Скупштине МОСИ. 
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Стални комитет МОСИ 

 
Члан 11. 

 
 Стални комитет МОСИ  је извршни орган Скупштине МОСИ. 
 
 Стални комитет МОСИ броји 15 чланова. 
 
 Делегати за Стални комитет бирају се по кључу : 

- по 1 делегат републичких савеза спортова, односно Савеза спортова Федерације БиХ, 
- 3 делегата заједничка за општине из Србије које учествују на МОСИ, 
- по 2 делегата заједничка за општине из Црне Горе и  Републике Српске које учествују на МОСИ 

и 1 делегат из општине из Федерације БиХ, 
- делегат општине домаћина МОСИ, 
- секретар Сталног комитета  МОСИ и 
- делегат општине организатора наредних МОСИ.  

  
Члан 12. 

 
Стални комитет МОСИ ради на основу Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, кога усваја 

Скупштина МОСИ. 
 
 

Руководство такмичења МОСИ 
 

Члан 13. 
 
 Руководство такмичења МОСИ је оперативни орган Скупштине МОСИ који руководи 
целокупним такмичењем и у потпуности организује и спроводи програм финалне смотре МОСИ. 
 Руководство такмичења МОСИ бира Скупштина  МОСИ, а на предлог Организационог одбора и 
Сталног комитета МОСИ. 
 

Члан 14. 
 
 Руководство такмичења МОСИ је посебно овлашћен орган Скупштине МОСИ и у свом раду 
делује оперативно и одлучује потпуно самостално. 
 Руководство такмичења МОСИ чине : 

- главни руководилац такмичења МОСИ, 
- технички руководилац такмичења МОСИ, 
- председник Збора судија МОСИ – врховни судија, 
- председник комисије за информисање и издавање службеног билтена МОСИ и 
- секретар руководства такмичења МОСИ. 

 
Члан 15. 

 
 Руководство такмичења МОСИ  ради по Правилнику о раду руководства такмичења који усваја 
Скупштина МОСИ. 
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Помоћни  органи  Скупштине  МОСИ 
 
 

Члан 16. 
 
 Помоћни органи Скупштине МОСИ су : 

- судијске комисије по спортским гранама, 
- врховна судијска комисија, 
- комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје, 
- бодовна комисија.  
Сви  наведени  помоћни органи Скупштине МОСИ раде по Правилнику  који  усваја Скупштина 
МОСИ. 

 
 
 

ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 17. 
 
 Све остало је регулисано Општим правилима МОСИ које доноси Скупштина МОСИ. 
 

Члан 18. 
 
 Споразум о организацији Међуопштинских омладинских спортских игара ступа на снагу по 
усвајању од стране Скупштине МОСИ. 
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ПОСЛОВНИК  О  РАДУ  СКУПШТИНЕ  МОСИ 

 
Члан 1. 

 
 Скупштином МОСИ руководи председник Скупштине кога бира Скупштина МОСИ на својој 
првој седници која се сазива на предлог Организационог одбора општине домаћина и Сталног 
комитета МОСИ. 
 

Члан 2. 
 

 Скупштина ради и одлучује на својим седницама. 
 

Члан 3. 
 

 Мандат члановима Скупштине траје 4   године уз могућност реизбора.  
 

Члан 4. 
 

 Прву седницу Скупштине сазива председник Организационог одбора МОСИ у договору са 
Сталним комитетом МОСИ а најкасније месец дана од конституисања Организационог одбора. 
 

Члан 5. 
 

 Скупштина МОСИ се састаје према потреби, а најмање два пута у току године. 
 Скупштину МОСИ сазива председник најмање десет дана пре одржавања и предлаже дневни 
ред. Председнику у раду помаже секретар Сталног комитета МОСИ. 
 Скупштина се може сазвати и на захтев  најмање 1/3 делегата Скупштине МОСИ, 
 Скупштину МОСИ може сазвати и Стални комитет МОСИ. 
 

Члан 6. 
 

 Скупштина МОСИ пуноважно одлучује само ако је присутно више од половине делегата. У 
противном седница се одлаже и заказује нова за 7 дана. Ако ни тада нема кворум по горњем 
принципу, Скупштина МОСИ се може одржати и пуноважно одлучивати са 1/3 присутних делегата. 
 

Члан 7. 
 

 Скупштина МОСИ доноси акта у виду одлука, закључака, препорука,правилника и других 
докумената. 

Члан 8. 
 

 Скупштина МОСИ одлучује већином гласова присутних делагата. 
 
 

Члан 9. 
 
 Одлуке се доносе јавним гласањем дизањем руке чланова Скупштине. 
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Члан 10. 
 
 На основу поднетог предлога, Скупштина може одлучити да се о одређеном питању тајно гласа. 
Тајно гласање се врши на истообразним овереним гласачким листићима. 
 Тајним гласањем руководи Радно председништво, с тим да сваки заинтересовани члан 
Скупштине  може контролисати поступак поделе гласачких листића и њиховог прегледа након 
обављеног гласања. 
 
  

Члан 11. 
 

 Одлуке и друга акта која су у вези са Споразумом о организацији МОСИ обавезна су за све 
општине учеснице МОСИ. 
 

Члан 12. 
 

 Ванредна Скупштина МОСИ се сазива по истом поступку као и редовна. Ванредна Скупштина се 
сазива и одлучује само о конкретним питањима због којих је сазвана. 
 

Члан 13. 
 

 Скупштина МОСИ ради по Споразуму о организацији МОСИ и овом Пословнику. 
 

Члан 14. 
 
           Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине МОСИ. 
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ПОСЛОВНИК О РАДУ СТАЛНОГ КОМИТЕТА МОСИ 
 

Члан 1. 
 

 Стални комитет Међуопштинских омладинских спортских игара је извршни орган Скупштине 
МОСИ. 

Члан 2. 
 

 Стални комитет МОСИ броји 15 чланова. Чланови Сталног комитета МОСИ бирају се по кључу: 
 -   делегат Општине домаћина МОСИ – председник Сталног комитета МОСИ 

- делегат Општине домаћина наредних МОСИ – подпредседник Сталног комитета МОСИ, 
-   делегат Општине домаћина МОСИ - секретар Сталног комитета МОСИ,  
-   три делегата заједничка за општине учеснике из Србије, 
-   два делегата заједничка за општине учеснике из Црне Горе, 
-   два делегата заједничка за општине учеснике из Републике Српске, 
-   један делегат заједнички за општине учеснике из Федерације БиХ, 
- по један делегат републичких савеза спортова, односно Савеза спортова Федерације БиХ, 

Члан 3. 
 

 Делегате из члана 2. предлажу: 
- извршни органи савеза спортова и ресорна министарства за спорт, 
- делегати Скупштине општине република учеснсица МОСИ, 
- представнике Општине домаћина и секретара Сталног комитета предлаже Организациони 

одбор МОСИ. 
 

Члан 4. 
 

 Мандат чланова Сталног комитета МОСИ траје две године, изузев председника и секретара 
Комитета МОСИ чији мандати трају једну годину. За члана Комитета МОСИ мандат може престати и 
пре истека  времена на које је изабран, уколико буде опозван од органа који су га делегирали. 

Члан 5. 
 

 Стални комитет МОСИ састаје се по потреби, а у току трајања МОСИ Комитет одржава седнице 
сваког дана. Комитет МОСИ  може одлучивати ако седници присуствује више од половине чланова и 
одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
 
 

Члан 6. 
 

 Надлежности Сталног комитета МОСИ 
- Припрема материјале за Скупштину МОСИ; 
- Стара се о извршењу одлука и закључака Скупштине МОСИ; 
- Припрема предлоге, измене и допуне Друштвеног договора и других нормативних аката и 

предлаже их скупштини на усвајање; 
- Организује акције и друге мере за унапређење програма МОСИ; 
- Бира председника, потпредседника и секретара Комитета МОСИ; 
- Заступа Скупштину МОСИ у оквиру датих овлашћења и именује представнике у друге 

организације и форуме; 
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- Према потреби формира своја радна тела за обављање посебних задатака; 
- Учествује у раду на седницама Скупштине МОСИ; 
- Сарађује са Организационим одбором општине домаћина МОСИ; 
- Доноси годишњи програм рада; 
- Усваја сатницу и програм МОСИ; 
- Као другостепени орган одлучује по жалбма на одлуке комисија, прати рад судијске 

комисије, односно судија; 
- Прати рад бодовне комисије и отклања недостатке у службеном билтену; 
- Припрема предлог оцена рада и успеха МОСИ; 
- Предлаже Скупштини МОСИ признања, похвале и одликовања за појединце, екипе и  

институције и додељује награду за фер-плеј на играма према утврђеним критеријумима; 
- Одлучује и о другим питањима која су у надлежности Комитета која су утврђена општим 

актима и одлукама Скупштине МОСИ. 
 

Члан 7. 
 

 Председник Сталног комитета МОСИ: 
 Председника  Сталног комитета МОСИ бира  Стални комитет МОСИ из реда својих чланова, по 
правилу делегата општине домаћина МОСИ, 
 Мандат председника  Сталног комитета МОСИ траје годину дана. 
 Председник  Сталног комитета МОСИ обавезан је да: 
 - заказује седнице  Сталног комитета МОСИ и стара се о припремама седница  Сталног комитета 
и Скупштине МОСИ; 
 - координира послове између  Сталног комитета, Скупштине МОСИ и Организационог одбора 
општине домаћина; 
 - обавља и друге послове и задатке утврђене Пословником, одлукама и закључцима Скупштине 
МОСИ. 
 За свој рад председник је одговоран  Сталном комитету и Скупштини МОСИ. 
 

Члан 8. 
 

 Потпредседник Сталног комитета МОСИ: 
 Потпредседника Сталног комитата МОСИ бира Стални комитет из реда својих чланова на 
предлог домаћина наредних Игара. 
 Потпредседник Сталног комитета МОСИ најнепосредније сарађује са председником и обавља 
послове из надлежности за које га Стални комитет овласти. 
 У свему замењује председника Сталног комитета за време његовог одсуства. 
 За свој рад одговоран је Сталном комитету МОСИ. 

 
 

Члан 9. 
 

 Секретар Сталног комитета МОСИ: 
 Секретара Сталног комитета МОСИ бира Стални комитет МОСИ из редова истакнутих 
друштвено-спортских радника општине домаћина. 
 Мандат секретара Сталног комитета траје годину дана. 
 Секретар Сталног комитета обавезан је да: 
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- Организује све адаминистративне и техничке послове и стара се о благовременом 
спровођењу одлука Сталног комитета; 

- Заједно са председником Сталног комитета припрема седницу МОСИ; 
- Брине о целокупној документацији Сталног комитета и Скупштине МОСИ, 
- Комплете билтена са свим закључцима и одлукама Скупштине МОСИ доставља 

републичким спортским савезима а последњи билтен свим учесницама. 
-  

Члан 10. 
 

 Седиште Сталног комитета МОСИ је у општини организатора Игара. 
 

Члан 11. 
 

 Стални комитет МОСИ ради на седницама, придржавајући се Пословника о раду и Споразума о 
организацији МОСИ. Седнице се заказују 7 дана пре одржавања. 

 
Члан 12. 

 
 Радом Сталног комитета руководи председник Сталног комитета. У случају његове спречености 
руководи  потпредседник, а ако је и он спречен, а на дневном реду су питања чије решавање не трпи 
одлагање, седницом руководи члан Сталног комитета кога одреде присутни чланови. 
 

Члан 13. 
 

 О питању које је на дневном реду сваки члан Сталног комитета може расправљати на седници, 
по правилу два пута уз обавезу толеранције и коректности. 
 Ако учесник у расправи не буде толерантан према мишљењу осталих чланова Сталног 
комитета, председник, односно председавајући може му одузети реч. 
 

Члан 14. 
 

 Председавајући може у циљу ефикаснијег рада ограничити дискусију на време за које се 
Стални комитет изјасни. 

Члан 15. 
 

 У раду Сталног комитета могу учестввати чланови Скупштине, Организационог одбора МОСИ и 
друга заинтересована лица – потписници Споразума о организацији МОСИ, представници привредних 
и других организација од значаја за МОСИ али без права гласа при одлучивању. 
 

Члан 16. 
 

 Ако се догоди да због парног броја присутних не може да се донесе одлука у првом кругу, 
гласање се понавља после допунских објашњења. 
 Ако ни у поновљеном гласању одлука не буде донета спорно питање се одлаже ако није везано 
за рок. 
 Ако је питање везано за рок, одлука се доноси уз консултацију телефоном или на други начин, 
неког од чланова Сталног комитета који не присуствују седници или уз обезбеђење присуства 
неопходног броја чланова. 
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Члан 17. 

 
 Прву седницу Сталног комитета сазива, отвара и до избора председника, председава 
председник Сталног комитета из претходне године, а у случају његовог одсуства замењује га 
подпредседник. 
 

Члан 18. 
 

 Измене и допуне овог Пословника врше се на начин и по поступку који важи за његово 
доношење. 
 
 
 

Члан 19. 
 

 Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине МОСИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛНИК О РАДУ РУКОВОДСТВА ТАКМИЧЕЊА И 

КОМИСИЈА МОСИ 
 

Члан 1. 
 

 Руководство такмичења МОСИ је оперативни орган Скупштине МОСИ који руководи 
целокупним такмичењем. 

Члан 2. 
 

 Руководство такмичења МОСИ бира Скупштина МОСИ а на предлог Организационог одбора и 
Сталног комитета МОСИ. 

Члан 3. 
 

 Руководство такмичења МОСИ сачињавају: 
1. Главни руководилац такмичења МОСИ; 
2. Технички руководилац такмичења МОСИ; 
3. Председник Збора судија МОСИ- врховни судија; 
4. Руководилац за информисање и издавање службеног билтена МОСИ; 
5. Секретар. 



МОСИ – ПРИБОЈ 2018. 
 

БИЛТЕН  #  1 
17 

Члан 4. 
 

 Главни руководилац такмичења МОСИ стара се за потпуно спровођење сатнице и других услова 
такмичења. Главни руководилац такмичења МОСИ сарађује  са  Сталним  комитетом  МОСИ  и  дужан  
је  да  редовно  обавештава  
Стални комитет о току такмичења. Главни руководилац такмичења присуствује седницама Сталног 
комитета МОСИ. 

Члан 5. 
 

 Технички руководилац такмичења МОСИ је лице које на основу усвојеног програма МОСИ 
организује, припрема и потпуно остварује спортски програм над којим има стални увид и за који је 
одговоран. 
 Технички руководилац је дужан да обезбеди све потребне услове (терен, објекте, опрему, 
прибор, реквизите и остало за нормално и успешно одржавање МОСИ). 
 На захев Сталног комитета МОСИ отклања све недостатке како  би се Игре одржале без тешкоћа 
и у предвиђеном року. 

Члан 6. 
 

 Председника Збора судија МОСИ бира Скупштина из састава судија неке од република, по 
правилу из судијске организације општине домаћина. 
 Председник збора судија руководи Збором судија а за свој рад одговоран је Скупштини МОСИ. 

Члан 7. 
 

 Руководилац за информисање и издавање службеног билтена МОСИ је лице које сређује, 
обрађује, обавештава, објављује и издаје све званичне, оверене и регистроване податке, резултате и  
информације путем расположивих гласила и Билтена МОСИ. 
 
 

Члан 8. 
 

 Секретар је лице које обезбеђује ефикасно и благовремено пристизање свих података и 
информација у вези са такмичењем и одговоран је за исправност свих докумената. Секретар уредно 
води службену документацију такмичења. 

Члан 9. 
 Комисије: 
 Врховна судијска комисија састоји од од три члана: 

- Председник Збора судија – врховни судија; 
- Делегат Сталног комитета МОСИ; 
- Члан Збора судија. 

          Врховна судијска комисија прати рад Збора судија, координира делегирање и распореде и брине 
се о свим другим питањима судијске службе МОСИ. 
 

Члан 10. 
 О целокупном току суђења врховна судијска комисија извештава редовно Скупштину МОСИ. 
 

Члан 11. 
 За учињене прекршаје према правилима судијске организације, односно гране спота, судија 
може бити кажњен удаљавањем са МОСИ уз обавештење надлежној судијској организацији 
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републике из које је судија делегиран. Уколико се ради о већем прекршају председник Збора судија 
дужан је да писмено обавести Стални комитет МОСИ о целокупном догађају. 

Члан 12. 
 Председник Збора судија, да би покренуо поступак, дужан је да узме писмену изјаву од судије, 
делегата и руководиоца те гране спорта и на основу тако комплетне документације покрене 
дисциплински поступак. У случају подношења жалбе комплетан материјал доставља Сталном 
комитету МОСИ на даљи поступак. 
 

Члан 13. 
 

 Судијске комисије по спортским гранама сачињавају по тројица судија који суде на Играма а 
именује их Збор судија на састанку пре почетка Игара. За председника Комисије именује се судија  
најстарији по рангу. 

Члан 14. 
 Судијске комисије по спортским гранама врше делегирање судија за утакмице, прате рад 
судија, утичу на уједначеност критеријума суђења, отклањају учињене грешке и пропусте. 

Члан 15. 
 Чланове Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје именује Скупштина МОСИ. 
 Комисију за жалбе и дисциплинске прекршаје сачињавају 4 стална члана (из сваке републике 
по један) и 2 променљива члана и то: руководилац гране спорта и један члан Збора судија за грану 
спорта кога делегира Збор судија. 
 

Члан 16. 
 

 Комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје решава све пријаве за дисциплинско кажњавање 
у првом степену. 
 Пријаве се подносе у року од једног сата од момента завршетка спортског сусрета. 
 Председник Комисије, да би могао да покрене поступак, дужан је да поред  поднесене  жалбе – 
приговора  прибави  писмену  изјаву  од  окривљене  
странке, судије, делегата и руководиоца те гране спорта па да на основу прикупљене документације 
покрене поступак. 
 

Члан 17. 
 

Све одлуке за жалбе и дисциплинске порекршаје морају бити у складу са Споразумом о 
организацији МОСИ и другим нормативним актима као и актима струковног савеза. 
 

Члан 18. 
 

 Одлуку по жалби – приговору, Комисија мора донети у року од два сата од момента 
подношења жалбе – приговора. 
 
 

Члан 19. 
 

 На одлуку Комисије може се уложити приговор – жалба у року од два сата од уручене одлуке 
Комисије, Сталном комитету МОСИ који је другостепени орган. 
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Члан 20. 
 

 Бодовна комисија састоји се од пет чланова: 
- Три члана Скупштине МОСИ; 
- Главни руководилац такмичења по функцији; 
- Руководилац  за  информисање  и  издавање  службеног  Билтена  МОСИ,   по функцији. 

 
Члан 21. 

 
 Бодовна комисија има задатак да води евиденцију и сумира освојене бодове у такмичењу 
екипа и појединаца и прогласи победника МОСИ. 
 Бодовна комисија у свом раду придржава се донетих и усвојених правила МОСИ као и општих и 
посебних пропозиција. 

Члан 22. 
 

 На рад Бодовне комисије може се уложити жалба – приговор Сталном комитету МОСИ, 
најкасније у року од 4 сата од изласка службеног Билтена. 
 

Члан 23. 
 

 Овај  правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине МОСИ.  
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК О КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА 

 
 

Члан 1. 
 

 Све општине учеснице МОСИ имају право да поднесу захтев за кандидатуру за организовање 
МОСИ. Захтев се подноси писмено и са одговором на све захтеве који се предвиђају Конкурсом о 
организацији МОСИ 

Члан 2. 
 

 Конкурс и услове конкурса расписују Стални комитет МОСИ на основу Споразума о 
организацији МОСИ као и других посебних одлука Скупштине МОСИ. Конкурс се расписује посебним 
актом или у Билтену МОСИ најкасније три месеца пре одлучивања о организатору наредних МОСИ. 
  

Услови Конкурса : 
 
1. Да је учесник на конкурсу учествовао на МОСИ најмање 3 пута; 



МОСИ – ПРИБОЈ 2018. 
 

БИЛТЕН  #  1 
20 

2. Да поседује овлашћење Скупштине општине о сагласности за организацију МОСИ, као 
гаранцију обезбеђења средстава и објеката потребних за одржавање МОСИ; 

3. Кандидат за организацију МОСИ посебно треба да обезбеди: 
- довољан број објеката по свим спортским гранама; 
- опрему, прибор, реквизите и остале услове за нормално одвијање програма МОСИ; 
- исхрану и смештај за такмичаре и остале учеснике игара. 

 
Члан 3. 

 
 Кандидатура за организовање МОСИ подноси се најкасније 15 дана пре одлучивања о Општини 
домаћину наредних МОСИ. 
 

Члан 4. 
 

 На основу захтева о кандидтури и услова Конкурса, Стални комитет ће увидом у све околности 
сачинити посебну анализу и предложити Скупштини организатора наредних МОСИ. 
 

Члан 5. 
 

 О именовању и проглашавању општине домаћина МОСИ, одлучује Скупштина МОСИ  
гласањем. 
 За општину домаћина проглашава се она која је добила највише гласова. 
 За сваку општину гласа се појединачно. 
 

Члан 6. 
 

 Избор општине домаћина врши се увек за наредне три године унапред. Ово се чини из разлога 
да се на овај начин будућим организаторима остави што дужи рок за успешну припрему за одржавање 
МОСИ. 
 После сваког одлучивања и завршеног процеса у смислу овог члана убудуће би се увек 
одлучивало о трећем по реду  организатору МОСИ унапред за трећу годину. 
 

Члан 7. 
 

 Финална такмичења МОСИ се одржавају сваке године у другој општини, односно у другој 
републици по принципу четворогодишњих циклуса. У оквиру једног четворогодишњег циклуса 
општинама Србије припадају два финала, Црне Горе једно и, општинама Републике Српске и 
Федерације БиХ још једно. 
 Предност у додељивању организације Игара даће се оној општини републике која је на реду а  
која још није била организатор МОСИ, уз претходну сагласност републичке спортске институције, под 
условом да испуњава предвиђене критеријуме из члана 2. овог Правилника. 
 
 

Члан 8. 
 

 Скупштина МОСИ уз претходно обављање консултација са републичким савезом спортова и 
министарством спорта надлежне републике може уступити јубиларне МОСИ појединим општинама 
без обзира на редослед учешћа општина, односно република. 
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 У том случају, дакле уколико се у четворогодишњем циклусу промени редослед република у 
организовању финалних такмичења, у наредном четворогодишњем циклусу, право организовања 
финалне приредбе, уместо републике организатора јубиларних МОСИ, стиче општина републике којој 
је у претходном циклусу то право ускраћено. 
  

Јубиларне МОСИ сматрају се оне МОСИ чији се редни број одржавања завршава нулом. 
 

 
 
 

ПРАВИЛНИК О ЖРЕБАЊУ ЕКИПА НА  
МЕЂУОПШТИНСКИМ ОМЛАДИНСКИМ СПОРТСКИМ ИГРАМА 

 
 

Члан 1. 
 

 Жребање екипа за такмичење на МОСИ одржава се најмање 20 дана пре почетка одржавања 
Игара у општини која је домаћин Игара. Препоручује се да се жребање врши на дан седнице 
Скупштине МОСИ која потврђује коначне пријаве. 
 

Члан 2. 
 

 О месту, дану и времену одржавања жреба Стални комитет и Организациони одбор МОСИ 
обавештавају писмено све општине учеснице. Жребање је јавно. 
 

Члан 3. 
 

 Жребом руководи комисија у саставу: главни руководилац такмичења или његов заменик, 
врховни судија МОСИ и секретар руководства такмичења. 
 

Члан 4. 
 

 Жребање се врши за спортске гране: одбојка, одбојка на песку,  кошарка, рукомет, стони тенис, 
шах, мали фудбал, фудбал и тенис. 
 

Члан 5. 
 

 Жребање у мушкој и женској конкуренцији у одбојци, одбојци на песку, кошарци, рукомету, 
стоном тенису, малом фудбалу и тенису врши се путем  формирања квалификационих група уз 
примену Бергерових таблица. 
 Број квалификационих група, па и финалних, као и број екипа у њима диктира број 
пријављених екипа задовољавајући следеће принципе: 
 

1. Уколико је пријављено испод шест екипа све екипе играју као финална група. 
2. Уколико је пријављено шест екипа, у квалификацијама се формирају две групе по три екипе. 

Финале се игра путем три утакмице за пласман 1 – 2, 3 – 4 и 5 – 6 место. Игра се укупно у 
квалификацијама шест утакмица и у финалу три. 
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3. Уколико је пријављено седам екипа у квалификацијама се формира једна група са 3 и друга 
са 4 екипе. Финале се игра путем три утакмице,  за пласман на  1 - 2, 3 - 4, 5 - 6 место, а 
четвртопласирана екипа из квалификационе групе заузима седмо место. Укупан број 
утакмица је 12. 

4. Уколико је пријављено 8 екипа у квалификацијама се формирају две групе са 4 екипе. 
Финале се игра путем 4 утакмице за пласман на 1 - 2,  3 - 4,  5 - 6,  7 - 8 место. Број утакмица 
је 16. 

 
5. Уколико је пријављено 9 екипа, у квалификацијама се формирају три групе по три екипе. 

Финале се игра путем три утакмице за пласман на  1 – 2 - 3,  4 – 5 - 6, 7 – 8 - 9 место. Број 
утакмица је 18. 

 
6. Уколико је пријављено 10 екипа у квалификацијама се формирају две групе са три екипе и 

једна група са 4 екипе. Финале се игра путем три утакмице за пласман на 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9 
место, док четворопласирана екипа из квалификационе групе аутоматски заузима 10 место. 
Број утакмица је укупно 21. 

 
7. Уколико је пријављено 11 екипа у квалификацијама се формирају једна група са 3 екипе и 

две групе по 4 екипе. У финалу се формирају три групе са по три екипе а у борби за десето 
место у директном сусрету се састају четворопласирани из квалификационих група. Број 
утакмица је укупно 25. 

8. Уколико је пријављено 12 екипа у квалификацијама се формирају три групе по 4 екипе. У 
финалу се формирају 4 групе са по три екипе. Број утакмица је укупно 30. 

 
9. Уколико је пријављено 13 екипа, у квалификацијама се формирају три групе са три екипе и 

једна група са 4 екипе. У финалним групама у борбама за пласман, примењује се скраћени 
унакрсни систем такмичења у коме се састају победници А и Д,  односно Ц и Б,  а затим 
победници сусрета играју за  пласман за 1 – 2 место а поражени за пласман за 3 – 4 место. 
За пласман од 5 – 8 места на истоветан начин се састају другопласирани по групама, и за 
пласман од 9 – 12 места трећепласирани по групама. Четвртопласирана екипа из 
квалификационе групе аутоматски заузима 13. место. Број утакмица је 27.  

10.  Уколико је пријављено 14 екипа у квалификацијама се формирају две групе са 3 екипе и 
две групе са 4 екипе. У финалним групама у борбама за пласман, примењује се скраћени 
унакрсни систем такмичења у коме се састају победници А и Д, односно Ц и Б, а затим 
победници сусрета играју за пласман за 1 – 2 место а поражени за пласман за 3 – 4 место. За 
пласман од 5 – 8 места на истоветан начин се састају другопласирани по групама, и за 
пласман од 9 – 12 места трећепласирани по групама. Четвртопласиране екипе из 
квалификационих група играју за пласман за 13 – 14 место. Број утакмица је укупно 31.  

11.  Уколико је пријављено 15 екипа у квалификацијама се формирају једна група са 3 екипе и 
три групе са 4 екипе. У финалним групама у борбама за пласман, примењује се скраћени 
унакрсни систем такмичења у коме се састају победници група А и Д, односно Ц и Б, а затим 
победници сусрета играју за пласман за 1 – 2 место а поражени за пласман за 3 – 4 место. За 
пласман од 5 – 8 места на истоветан начин се састају другопласирани по групама, и за 
пласман од 9 – 12 места трећепласирани по групама. За пласман  од 13 – 15 места прво 
играју четвртопласиранае екипе из група Ц и Д, а затим четвртопласирана екипа из групе Б 
са победником сусрета Ц4 – Д4. Победник из тог меча је на 13. а поражени на 14. месту. 
Петнаеста је екипа која је поражена у сусрету Ц4 - Д4. Број утакмица је укупно 35. 
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12.  Уколико је пријављен максималан број од 16 екипа у     квалификацијама се формирају 4 
групе са по 4 екипе. У финалним групама у борбама за пласман, примењује се скраћени 
унакрсни систем такмичења у коме се састају победници група А и Д, односно Ц и Б, а затим 
победници сусрета играју за пласман за 1 – 2 место а поражени за пласман за 3 – 4 место. За 
пласман од 5 – 8 места на истоветан начин се састају другопласирани по групама, за 
пласман од 9 – 12 места трећепласирани по групама а за пласман од 13 – 16 места 
четвртопласирани по групама. Тиме се смањује број утакмица за 8 а такође добија реалан 
пласман екипа за бодовање за всвеукупни пласман. Укупан број утакмица је 40. 

 
 
 

Члан 6. 
 

 Квалификационе групе се обележавају великим почетним словима абецеде. 
 Свака група има носиоца који се у групи жреба према пласману са претходних МОСИ, а 
поставља се увек на број 1 што омогућава да код формирања групе од 3 или 5 екипа у првом колу 
буде слободан. 
 Жребање осталих екипа се обавља настављањем читања са списка пријављених и извлачењем 
цедуље са ознаком А, Б, Ц, Д а увршћење се врши на следећи слободан број у истоименој групи. 
Оваквим начином се уједно жреба и распоред играња екипа по колима. 

Члан 7. 
 

 Жребање у шаху за мушке и женске екипе врши се компјутерским паровањем.  
 У  случају  непарног броја  пријављених  и  жребаних екипа,   екипа  жребана  на 
последњем броју добија у првом колу 3,5 поена у мушкој, односно 1,5 поена у женској конкуренцији. 
 За потребе жребања у шаху, обавезно је достављање формираног основног састава екипе са 
званичним  FIDE  рејтингом сваког појединачног играча, на основу којег ће се одредити редни број 
екипе. 

Члан 8. 
 

 За жребање у фудбалу направи се шема (костур) са 16 учесника и обележи одозго на доле 
бројевима од 1 до 16. На број 1 поставља се као носилац победник у фудбалу са претходних игара, на 
број 16 другопласирани, на број 9 трећепласирани и на број 8 четвртопласирани са претходних Игара 
(или по горњем редоследу пријављене а најбоље пласиране екипе са претходних МОСИ). Остале 
екипе се затим жребају на остала места. 
 Уколико је пријављено мање од 16 екипа , остављају се слободни носиоци почев од броја 
1,16,9,8. 

Члан 9.  
 

 Комисија за жреб након сваког извршеног жребања по спортским гранама чита присутнимa 
састав група и распоред утакмица првог кола. 
 Комплет жреб са редоследом и сатницама играња мора бити публикован у првом наредном 
службеном Билтену МОСИ и достављен свим општинама учесницима на седам дана пре почетка 
такмичења. 
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 ПРАВИЛНИК О ПРОГЛАШЕЊУ НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ – ОПШТИНЕ  
У СПОРТСКОМ ПОНАШАЊУ 

 
 

Члан 1. 
 

 Критеријуми за проглашење најбоље екипе у спортском понашању су: 
 

- Достављање на време претходних и коначних пријава по општим правилима МОСИ, 
- Достављање уредне документације која се односи на легитимације и генералне спискове, 
- Наступ у дефилеу у спортској опреми као и број такмичара на дефилеу из квоте 

пријављених, 
- Примерно понашање такмичара са следећим елементима (понашање у просторијама за 

смештај и одржавање хигијене, понашање на месту исхране и понашање на јавним местима 
и за време културно – забавних приредби), 

- Организовање колективног живота и понашање екипа везаних за смештај, исхрану и 
одлазак на спортске и друге приредбе, 

- Изузетно фер и спортско понашање појединаца и екипа, 
- Организован наступ на завршној свечаности – проглашењу победника МОСИ. 

 
Члан 2. 

 
 Не могу конкурисати за најбољу екипу у спортском понашању они који направе следеће 
преступе: 

- Подношење неоправданих жалби, 
- Давање нетачних података о такмичарима, 
- Код оправданих интервенција органа безбедности ради понашања такмичара и чланова 

руководства екипе, 
- Ради прекида утакмица због неспортског понашања чланова појединих екипа. 

 
Члан 3. 

 
 Жири за проглашење и додељивање пехара за најбољу екипу у спортском понашању 
сачињавају: 

- Делегат Скупштине МОСИ, 
- Председник Организационог одбора општине домаћина, 
- Два представника средстава јавног информисања, 
- Представник туристичке организације града  домаћина. 
 

Члан 4.  
 

 Дародавац пехара за најбољу екипу – општину у спортском понашању је по правилу туристичка 
организација града домаћина. 
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ОПШТА ПРАВИЛА МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ  
 СПОРТСКИХ ИГАРА  
 

Члан 1. 
 

 Међуопштинске омладинске спортске игре обухватају територију: Федерације Босне и 
Херцеговине, Републике Српске, Републике Србије и Републике Црне Горе. 
 На МОСИ имају право учешћа све општине поменутог подручја. Један од услова стицања права 
учешћа на МОСИ је усвајање Споразума о организацији МОСИ. 
 Општине учеснице МОСИ које три године за редом не узму учешће на МОСИ губе право даљег 
учешћа на МОСИ. 

Члан 2. 
 

 Општине учеснице обавезно се пријављују на МОСИ организатору – општини домаћину 
најмање месец дана пре почетка Игара. 
 У циљу успешног планирања припрема, смештаја, програма итд. сви учесници су обавезни да 
по захтеву општине домаћина доставе претходну пријаву учешћа по спортским гранама најкасније три 
месеца пре почетка Игара. 
 

Члан 3. 
 

 Такмичари који представљају општину учесницу МОСИ морају имати доказ о месту рођења на 
подручју те општине или доказ о сталном пребивалишту на подручју општине коју представљају на 
МОСИ. 

Члан 4. 
 

 Такмичари на Играма морају имати такмичарску легитимацију са фотографијом, која 
представља основни документ идентификације сваког такмичара, а у случају потребе идентификација 
се може вршити на основу личне карте, пасоша и извода из матичне књиге рођених. Такмичарска 
легитимација мора да садржи оверу: 

- Надлежне здравствене службе општине. 
- Штаба МОСИ општине домаћина. 
Општине учеснице МОСИ дужне су сачинити генерални списак свих учесника Игара, а који мора 

бити оверен од пријавно – одјавне службе министарства унутрашњих послова општине учеснице. 
 Број такмичарске легитимације мора бити истоветан са бројем из генералног списка. 
 Пример обрасца генералног списка се налази у прилогу ових правила а општине учеснице 
Игара су дужне да исти неизоставно користе. 
 За доследну примену овог члана одговорна су руководства општинских екипа. 
 

Члан 5. 
 

 Руководство општинске екипе мора имати најмање три члана, од којих један треба да је 
делегат Скупштине МОСИ. 
 

Члан 6. 
 

 Један такмичар може  током Игара наступити највише у три гране спорта. 
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Члан 7. 
 

 Екипа учесница на МОСИ мора бити једнообразно обучена у спортској униформи. Сви 
такмичари морају бити одевени у прописану спортску опрему. 
  

Члан 8. 
 

 Руководство екипе општине учеснице на Играма дужно је водити бригу о понашању својих 
такмичара и одговорно је за дисциплину и понашање сваког члана. 
 За дисциплинске прекршаје, према тежини прекршаја, екипа учесница мора се казнити 
одузимањем бодова у свеукупном збиру бодова, а за теже прекршаје може се дисквалификовати у 
једној грани спорта или пак комплетна екипа општине учеснице. 
 

Члан 9. 
 

 Свака екипа обавезна је да на дефиле изведе комплетну екипу према пријављеном броју и 
обучену у спортској опреми. 
 За неучествовање у дефилеу екипа ће се кажњавати одузимањем до 100 бодова из свеукупног 
збира бодова. 

Члан 10. 
 

 Пре почетка такмичења у свакој грани спорта вођа екипе дужан је надлежном делегату 
пружити на увид такмичарске легитимације свих такмичара које пријављује у записник. 
 

Члан 11. 
 

 За нетачно давање података или фалсификовање такмичарске легитимације кажњавају се и 
екипа и такмичар. 
 Уколико се утврди да је у екипи неке општине учествовао неки такмичар чији идентитет није у 
складу са одредбама чланова 4 и 5 ових Правила, екипа у тој спортској грани се дисквалификује са 
Игара и нема право на пласман а општина се кажњава одузимањем 100 бодова из укупног, односно 
свеукупног пласмана. 

Члан 12. 
 

 За сваки дисциплински прекршај, судија или делегат подносе пријаву Комисији за жалбе и  
дисциплинске прекршаје која ће  према правилницима односне гране спорта  
изрећи казну. Ако је такмичар искључен аутоматски се суспендује и губи право учешћа и у другој грани 
спорта до одлуке Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје. 
 За сваки дисциплински прекршај, судија, делегат као и руководилац такмичења те спортске 
гране дужни су од прекршитеља узети писмену изјаву и исту, уз своју изјаву, доставити надлежном 
органу на поступак. 
 

Члан 13. 
 

 Свака екипа има право жалбе ако сматра да је оштећена због битне материјалне повреде 
правила и непридржавања осталих докумената Игара. 
 Жалба на повреду правила на утакмици уноси се у записник о одржаној утакмици, а у писаној 
форми подноси се Комисији за жалбе најкасније један сат по завршетку утакмице. 
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Члан 14. 
 

 Жалба на регистрацију играча може се уложити пре, за време и после завршетка такмичења. 
Члан 15. 

 
 Жалба која је уложена првостепеној комисији мора да се реши у року од два сата од тренутка 
подношења. Неблаговремене жалбе неће се узимати у разматрање. 

Члан 16. 
 

 Уколико општина – екипа није задовољна одлуком првостепеног органа има право да у року од 
два сата од саопштавања одлуке достави жалбу другостепеном органу – Сталном комитету МОСИ. 

Члан 17. 
 

 Уз сваку жалбу поднесену првостепеној комисији прилаже се кауција од 15.00 €  која се враћа у 
случају повољног решења жалбе. 
 

Члан 18. 
 

 Изречене казне су коначне истеком права на жалбу или доношењем одлуке другостепеног 
органа односно трећестепеног органа а извршне су објављивањем у службеном Билтену. 

Члан 19. 
 

 Екипе општина учесница МОСИ дужне су да осигурају све своје такмичаре од евентуалних 
незгода и повреда, а у спортским гранама бициклизам и карате без полисе осигурања такмичари не 
могу наступити. Осигурање се може извршити у свакој општини учесници МОСИ. 

Члан 20. 
 

 Све измене и допуне Општих правила и Посебних пропозиција за све гране спорта и начин 
бодовања врши Скупштина МОСИ. 

Члан 21. 
 

 Такмичење на МОСИ  може се одржавати, како за мушкарце тако и за жене,  у следећим 
спортским гранама : атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони тенис, 
планинарство, фудбал, мали фудбал, карате, пливање, спортски риболов, тенис, бициклизам, 
одбојка на песку, кајак, куглање, гимнастика и мотоциклизам. 
 Спортске гране за које је домаћин Игара обавезан да обезбеди услове за организовање 
такмичења су : атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони тенис, планинарство, 
фудбал, мали фудбал и одбојка на песку. 
 У зависности од могућности организатора Игара, исти ће предложити остале спортске гране из 
става 1. Овога члана у којима ће се још одржати такмичења. 

Члан 22. 
 

 Такмичење у екипној конкуренцији може се одржати у случају само ако је у једној од 
предвиђених грана спорта пријављено најмање четири екипе. 
 Ако се пријави мањи број екипа од четири такмичење се неће одржати. 
 Пре почетка такмичења главни руководилац такмичења издаје саопштење у коме наводи у 
којим гранама спорта ће се такмичење одржати. 
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Члан 23. 
 

 Општина, чија екипа без оправдања не наступи у некој од спортских дисциплина за коју је 
доставила пријаву учешћа и за коју је жребана, казниће се одузимањем 100 бодова освојених у 
генералном пласману. 
 Као оправдан разлог сматра се здравствено стање на основу потврде лекара МОСИ. 

 
Члан 24. 

 
 Екипа која без оправдања не наступи у одигравању утакмица за коначан пласман и екипа која 
неоправдано напусти такмичење брише се из пласмана те спортске гране, односно остаје без бодова у 
коначном пласману те спортске гране и не може се пријавити за такмичење у тој спортској грани на 
следећим МОСИ. 

 
Члан 25. 

 
 Такмичење у екипним спортовима (одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, стони тенис и 
тенис) одвија се по једноструком бод систему путем квалификационих и финалних група. 

Колико ће квалификационих група бити и колико екипа сачињавати групу, зависи од броја 
пријављених екипа што је регулисано чланом 5 и 6 Правилника о жребању. 

Такмичење у шаху се игра по швајцарском систему – компјутерско паровање. 
Такмичење у фудбалу одвија се по куп систему а носиоци жреба  се одређују према пласману 

са претходних МОСИ. 
 

Члан 26. 
 

 У спортским гранама: одбојка, кошарка, рукомет, стони тенис, мали фудбал, тенис и фудбал 
максимум екипа које могу учествовати на МОСИ је 16. Кључ за добијање 16 екипа је следећи: 

- 12 пријављених екипа по пласману са претходних МОСИ. 
- Општина домаћин уколико није у квоти предвиђених 12 екипа, 
- Преостала три или четири места попуњава Стални комитет од пријављених екипа које нису 

у квоти у претходних 12 или 13, по принципу из сваке републике по једна општина. Стални 
комитет у договору са заинтересованим општинама утврђује начин укључивања ових 
општина. У осталим спортским гранама могу учествовати све пријављене екипе, а за 
свеукупни пласман се бодује првих 16. 

-  
Члан 27. 

 
 Правила такмичења у свим предвиђеним гранама спорта регулишу се посебним пропозицијама 
за сваку грану спорта 

Члан 28. 
 

 Све екипе победнице у свим гранама спорта у обе конкуренције стичу назив првака МОСИ за 
одређену годину у одређеној дисциплини. 
 

 
Члан 29. 
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Бодовање на МОСИ за екипни пласман врши се на следећи начин: 
 
 
 
 

АТЛЕТИКА 
 

Ред. 
број Екипа која освоји Добија бодова 

1. 1. место 204 
2. 2. место 180 
3. 3. место 158 

 4. 4. место 137 
5. 5. место 117 
6. 6. место 99 
7. 7. место 83 
8. 8. место 68 
9. 9. место 54 

10. 10. место 42 
11. 11. место 32 
12. 12. место 23 
13. 13. место 15 
14. 14. место 9 
15. 15. место 5 
16. 16. место 2 

 
 
 
 
 

ОСТАЛИ СПОРТОВИ 
 

Табела А 
За спортске гране у којима учествују  4 екипе 

 
Ред. 
број Екипа која освоји Добија бодова 

1. 1. место 34 
2. 2. место 26 
3. 3. место 16 

 4. 4. место 5 
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Табела Б 
За спортске гране у којима учествује од  5 до  8 екипа 

 
Ред. 
број Екипа која освоји Добија бодова 

1. 1. место 68 
2. 2. место 52 
3. 3. место 38 
4. 4. место 26 
5. 5. место 16 
6. 6. место 8 
7. 7. место 2 
8. 8. место 1 

 
Табела Ц. 

 
За спортске гране у којима учествује од 9 до 12  екипа 

 
 

Ред. 
број Екипа која освоји Добија бодова 

1. 1. место 102 
2. 2. место 87 
3. 3. место 73 
4. 4. место 60 
5. 5. место 48 
6. 6. место 38 
7. 7. место 29 
8. 8. место 21 
9. 9. место 14 

10. 10. место 8 
11. 11. место 3 
12. 12. место 1 
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Табела Д. 
 

За спортске гране у којима учествује од  13 до  16  екипа 
 
 

Ред. 
број Екипа која освоји Добија бодова 

1. 1. место 136 
2. 2. место 120 
3. 3. место 105 

 4. 4. место 91 
5. 5. место 78 
6. 6. место 66 
7. 7. место 55 
8. 8. место 45 
9. 9. место 36 

10. 10. место 28 
11. 11. место 21 
12. 12. место 15 
13. 13. место 10 
14. 14. место 6 
15. 15. место 3 
16. 16. место 1 

 
  
Посебним пропозицијама МОСИ, у свим спортским гранама, регулисана су правила понашања. 
Такмичења  у свим спортским гранама одвијаће се у складу са правилима струковних савеза Србије , 
Црне Горе, Републике Српске и Федерације БиХ, усклађених са потребама МОСИ, а за све што није 
предвиђено Општим правилима примењиваће се Посебне пропозиције. 
 

Члан 30. 
 

 Екипни победници се утврђују: 
 

1. У свим гранама спорта по Посебним пропозицијама. 
 
2. Укупни победник у мушкој и женској конкуренцији постаје она екипа – општина која у свим 

спортовима у тој категорији сакупи највише бодова. 
 
Свеукупни победник постаје она екипа – општина која у свим спортовима и категоријама (мушкарци и 
жене) сакупи највише бодова. У случају да две или три екипе имају исти број бодова победник је она 
екипа која има више освојених првих места. 
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П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
о додели пехара, медаља и диплома најбољим екипама и појединцима  

за постигнуте резултате у појединим гранама спорта 
 на финалном делу МОСИ 

 
Члан 1. 

 
 Овим Правилником се утврђује број пехара, медаља и диплома који се додељују:  

- најбољим екипама и појединцима за постигнуте резултате у појединим гранама спорта, 
- најбољој екипи у спортском понашању, 
- најуспешнијој  такмичарки, 
- најуспешнијем такмичару, 
- најкомплетнијој гостујућој општинској екипи, 
- укупном победнику у женској конкуренцији, 
- укупном победнику у мушкој конкуренцији и  
- свеукупном победнику 

 
 

Члан 2. 
 
 Пехари и дипломе за најбоље екипе по спортским гранама додељују се : 
 
 
Ред. 
Број Спортска грана 

Мушкарци Жене Укупно 
пехари дипломе пехари дипломе пехари дипломе 

1. АТЛЕТИКА 1 3 1 3 2 6 
2. ОДБОЈКА 1 3 1 3 2 6 
3. КОШАРКА  1 3 1 3 2 6 
4. РУКОМЕТ  1 3 1 3 2 6 
5. СТРЕЉАШТВО  1 3 1 3 2 6 
6. ШАХ  1 3 1 3 2 6 
7. СТОНИ ТЕНИС  1 3 1 3 2 6 
8. ПЛАНИНАРСТВО 1 3 1 3 2 6 
9. ФУДБАЛ  1 3 1 3 2 6 

10. МАЛИ ФУДБАЛ  1 3 1 3 2 6 
11. ОДБОЈКА НА ПЕСКУ  1 3 1 3 2 6 
12. СПОРТ.  РИБОЛОВ 1 3 1 3 2 6 
13. БИЦИКЛИЗАМ 1 3 1 3 2 6 
14. ТЕНИС 1 3 1 3 2 6 
15. КАРАТЕ 1 3 1 3 2 6 

 С В Е Г А : 15 45 15 45 30 90 
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Члан 3. 
 
Сви пехари за екипне победнике по спортским гранама, без обзира на број екипа учесника у 

одређеној спортској грани и без обзира да ли је мушка или женска конкуренција, треба да буду исте 
величине и облика.. 

Најбољој екипи – Општини, у спортском понашању, најуспешнијој такмичарки, најуспешнијем 
такмичару и најкомплетнијој гостујућој екипи није неопходно уручити пехар већ то може бити 
одговарајуће обележје општине домаћина Игара.  

За укупног победника у мушкој и укупног победника у женској конкуренцији пехари треба да 
буду исте величине и облика и већи од пехара предвиђених за екипне победнике по спортским 
гранама. 

За свеукупног победника пехар треба да буде већи од свих пехара који се додељују. 
 

Члан 4. 
 
 Медаље за најбоље екипе – појединце додељују се : 
 
 
 
 

А Т Л Е Т И К А 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Појединачно 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Појединачно 12 12 12 
Штафета 4 х 100 4 4 4 Штафета 4 х 100 4 4 4 
Тренер 2 2 2 Тренер 2 2 2 

С В Е Г А : 18 18 18 С В Е Г А : 18 18 18 
 
 
 

О Д Б О Ј К А 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Екипа(14) и 
тренери (2) 16 16 16 Екипа(14) и 

тренери (2) 16 16 16 

С В Е Г А : 16 16 16 С В Е Г А : 16 16 16 
 
 

 
К О Ш А Р К А 

 
МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 

Екипа (12) и 
тренери (2) 14 14 14 Екипа (12) и 

тренери (2) 14 14 14 

С В Е Г А : 14 14 14 С В Е Г А : 14 14 14 
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Р У К О М Е Т 

 
МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 

Екипа (14) и 
тренери (2) 16 16 16 Екипа (14) и 

тренери (2) 16 16 16 

С В Е Г А : 16 16 16 С В Е Г А : 16 16 16 
 
 
 

С Т Р Е Љ А Ш Т В О 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Екипа (4) и тренер 
(1) 5 5 5 Екипа (4) и тренер  

(1) 5 5 5 

ПОЈЕДИНАЧНО 1 1 1 ПОЈЕДИНАЧНО 1 1 1 
С В Е Г А : 6 6 6 С В Е Г А : 6 6 6 

 
 
 

Ш А Х 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Екипа (8) и тренер  
(1) 9 9 9 Екипа (3) и тренер  

(1) 4 4 4 

С В Е Г А : 9 9 9 С В Е Г А : 4 4 4 
 
 
 

С Т О Н И    Т Е Н И С 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Екипа (5) и тренер 
(1) 6 6 6 Екипа (5) и тренери 

(1) 6 6 6 

С В Е Г А : 6 6 6 С В Е Г А : 6 6 6 
 
 
 

П Л А Н И Н А Р С Т В О 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Екипа (3) и тренер  
(1) 4 4 4 Екипа (3) и тренер  

(1) 4 4 4 

С В Е Г А : 4 4 4 С В Е Г А : 4 4 4 
 



МОСИ – ПРИБОЈ 2018. 
 

БИЛТЕН  #  1 
35 

 
Ф У Д Б А Л 

 
МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 

Екипа (17) и 
тренери (2) 19 19 19 Екипа (17) и 

тренери (2) 19 19 19 

С В Е Г А : 19 19 19 С В Е Г А : 19 19 19 
 
 

М А Л И     Ф У Д Б А Л 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Екипа (12) и 
тренери (2) 14 14 14 Екипа (12) и 

тренери (2) 14 14 14 

С В Е Г А : 14 14 14 С В Е Г А : 14 14 14 
 
 
 

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ – БИЧ ВОЛЕЈ 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Екипа (3) и тренер  
(1) 4 4 4 Екипа (3) и тренер  

(1) 4 4 4 

С В Е Г А : 4 4 4 С В Е Г А : 4 4 4 
 
 

 
С П О Р Т С К И     Р И Б О Л О В 

 
МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 

Екипа (3) и тренер 
(1) 4 4 4 Екипа (3) и тренер  

(1) 4 4 4 

ПОЈЕДИНАЧНО 1 1 1 ПОЈЕДИНАЧНО 1 1 1 
С В Е Г А : 5 5 5 С В Е Г А : 5 5 5 
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Б И Ц И К Л И З А М 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Екипа (4) и тренер 
(1) 5 5 5 Екипа (4) и тренер  

(1) 5 5 5 

ПОЈЕДИНАЧНО 1 1 1 ПОЈЕДИНАЧНО 1 1 1 
С В Е Г А : 6 6 6 С В Е Г А : 6 6 6 

 
 
 
 

Т Е Н И С 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
Екипа (3) и тренер  
(1) 4 4 4 Екипа (3) и тренер  

(1) 4 4 4 

С В Е Г А : 4 4 4 С В Е Г А : 4 4 4 
 
  
 

К А Р А Т Е 
 

МУШКАРЦИ З С Б ЖЕНЕ З С Б 
КАТЕ 
Екипа (3) и тренер 
(1) 

4 4 4 
КАТЕ 
Екипа (3) и тренер  
(1) 

4 4 4 

БОРБЕ 
Екипа (4) и тренер 
(1) 

5 5 5 
БОРБЕ 
Екипа (4) и тренер  
(1) 

5 5 5 

КАТЕ 
ПОЈЕДИНАЧНО 1 1 1 КАТЕ 

ПОЈЕДИНАЧНО 1 1 1 

БОРБЕ 
ПОЈЕДИНАЧНО  4 4 4 БОРБЕ 

ПОЈЕДИНАЧНО  4 4 4 

С В Е Г А : 14 14 14 С В Е Г А : 14 14 14 
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ПОСЕБНЕ  ПРОПОЗИЦИЈЕ  МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ   
СПОРТСКИХ  ИГАРА 

 
АТЛЕТИКА 

 
Члан 1. 

Такмичење у атлетици одржава се у појединачној конкуренцији у следећим дисциплинама : 
 

МУШКАРЦИ  И  ЖЕНЕ 

100 м. 100 м. 
200 м. 200 м. 
400 м. 400 м. 
800 м. 800 м. 

1500 м. 1500 м. 
3000 м. 3000 м. 

4 х 100 м. 4 х 100 м. 
110 м.  препоне 100 м. препоне 

Вис Вис 
Даљ Даљ 

Троскок Троскок 
Кугла Кугла 

Копље Копље 
Диск Диск 

 
Члан 2. 

 
 Свака екипа у свим дисциплинама може пријавити само по два такмичара и њихови резултати 
се бодују за свеукупни пласман. 
 Један такмичар-ка у току једног дана може наступити у две дисциплине, плус штафета, изузев 
такмичарки на 800 метара и такмичара на 1500 и 3000 метара, који у току једног дана могу наступити 
само у тим дисциплинама. 

Члан 3. 
 
 Такмичења се одвијају рема правилима Атлетског савеза матичне државе општине домаћина, 
одредбама пропозиција такмичења у матичној држави општине домаћина и одредбама ових 
пропозиција. 

Члан 4. 
 
 Сви такмичари у дисциплинама бацања, скока у даљ и троскока имају право на по три покушаја 
у квалификацијама. По осам такмичара-ки из квалификација са најбољим резултатима имају право на 
још три покушаја. За коначан пласман (појединачно) узимају се и резултати из квалификација. 
 Уколико се у дисциплинама 800, 1500 и 3000 метара пријави више од 12 такмичара-ки, 
такмичење ће се одржати по групама. Групе се формирају на основу постигнутих резултата  (резултати 
постигнути до одржавања  МОСИ) који морају бити назначени у пријави. Редослед се утврђује на 
основу постигнутих резултата пре одржавања МОСИ (резултати морају бити у пријави). 
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 Почетна висина у скоку у вис за мушкарце износи 165 цм. До висине 185 цм. летвица се диже 
по 5 цм. а затим 3, односно 2 цм. Код жена почетна висина износи 125 цм. До висине 140 цм. летвица 
се диже по 5 цм. а затим 3, односно 2 цм. 
 

Члан 5. 
 
 Такмичење се одржава према сатници коју утврђује организатор на основу распореда 
борилишта на стадиону где се одржава такмичење. 
 Пре изласка на борилиште, атлетичари-ке дужни су да се пријаве у привремену канцеларију, а 
излазак на борилиште дозвољен је за техничке дисциплине 15 минута, а за тркачке дисциплине 10 
минута пре старта. Сви такмичари обавезни су да носе стартни број према стартној листи. 
 

Члан 6. 
 
 Дефинитивне пријаве општине учеснице дужне су да доставе организатору најкасније 24 сата 
пре одржавања Игара, а пријава треба да садржи : име и презиме атлетичара-ке, годину рођења и 
најбољи постигнути резултат до одржавања МОСИ. 
 

Члан 7. 
 
 Такмичењем руководи руководство такмичења, а чине га : главни руководилац, технички 
руководилац и секретар атлетског такмичења, а именује се и врховна судијска комисија и потребан 
број судијских жирија. 

Члан 8. 
 

Бодовање појединаца за екипни пласман врши се за све дисциплине по кључу : 
 

  1.  место 12  бодова 
  2.  место 11  бодова 
  3.  место 10  бодова 
  4.  место    9  бодова 
  5.  место   8  бодова 
  6.  место   7  бодова 
  7.  место   6  бодова 
  8.  место   5  бодова 
  9.  место   4  бода 
10.  место   3  бода 
11.  место   2  бода 
12.  место   1  бод 

 
 
 Екипни пласман се утврђује у мушкој и женској категорији одвојено. 

Члан 9. 
 
 Жалбе које се односе на догађаје у току такмичења треба да се уложе одмах, а најкасније до 30 
минута после службеног објављивања резултата. Организатор такмичења мора да води рачуна да се 
време објављивања свих резултата службено забележи.  
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Члан 10. 
Све жалбе у овој инстанци подноси усмено главном судији сам атлетичар или његов 

руководилац. Да би могао донети правилну одлуку главни судија треба да узме у разматрање све 
елементе које сматра потребним. Главни судија може да донесе одлуку о жалби или је може 
проследити Врховној судијској комисији. Жалба на одлуку главног судије подноси се Судијској 
комисији. 

Члан 11. 
 Жалба Врховној судијској комисији подноси се у писаној форми, потписује је неко од 
одговорних руководилаца са стране такмичара, прилажући таксу за жалбу у износу од 15 еура. Такса 
за жалбу се не враћа ако је жалба одбијена као неоснована. У том случају уплаћена такса се задржава 
у корист надлежне судијске комисије. Да би могла да донесе правилну одлуку, Врховна судијска 
комисија мора да размотри све расположиве доказе и да саслуша сва лица која сматра потребним. 

 
 

ОДБОЈКА 
 

Члан 1. 
 

 Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији. 
Члан 2. 

 
 Свака екипа се састоји од по четрнаест (14) играча. 
 Уколико се у записник уписује 14 играча обавезно се пријављују 2 либера. 

Члан 3. 
 

 Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се у два добијена сета. 
Члан 4. 

 
Обавезно се игра шареном лоптом ''Mikasa''. Такмичење у одбојци се одвија по једноструком 

бод систему кроз квалификационе и финалне групе. 
 Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја 
бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У 
случају да три или више екипа имају исти број бодова пласман се одређује на основу количника 
добијених и изгубљених сетова, односно поена. 
 

Члан 5. 
 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у 
одбојци, његов заменик и именовани судија за одбојку најстарији по рангу. 
 

Члан 6. 
 

 Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то 
време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се 
региструје службеним резултатаом 2:0 (25:0 ; 25:0) у корист противничке екипе. Екипа која 
неоправдано изостане са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова 
у групи. 
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Члан 7. 
 

 Комплетно такмичење одвија се према правилима Одбојкашког савеза матичне државе 
општине домаћина.  

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Одбојкашког савеза 
матичне државе општине домаћина. 
 
 

КОШАРКА 
 

Члан 1. 
 

 Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији. 
 

Члан 2. 
 

Свака екипа се састоји од по дванаест (12) играча. 
 

Члан 3. 
 

 Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се 4 х 8 минута чисте игре уз 10 минута 
одмора на полувремену. 
 Ако је на крају последње четвртине резултат нерешен, игра се наставља у трајању од три 
минута. Ако и после наставка остане нерешен резултат играју се наставци од по три минута док се не 
добије победник. 
 

Члан 4. 
 

 Обавезно се игра званичним лоптама FIBA. Такмичење се одвија по једноструком бод систему 
кроз квалификационе и финалне групе.  
 Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја 
бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У 
случају да три или више екипа имају исти број бодова, о пласману прво одлучује међусобни скор,
 а затим количник датих и примљених кошева на утакмицама одиграним између тих екипа. Ако 
опет нема коначног решења пласман ће се одредити на основу количника датих и примљених кошева 
свих утакмица које су те екипе одиграле у такмичењу. 
 
 

Члан 5. 
 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у 
кошарци, његов заменик и именовани судија за кошарку најстарији по рангу. 
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Члан 6. 
 

 Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то 
време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се 
региструје службеним резултатаом 20:0 у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане 
са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи. 

Члан 7. 
 

 Комплетно такмичење одвија се према правилима Кошаркашког савеза матичне државе 
општине домаћина.  

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Кошаркашког савеза 
матичне државе општине домаћина. 
 
 
 

РУКОМЕТ 
 

Члан 1. 
 

 Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији. 
 

Члан 2. 
 

 Свака екипа се састоји од по четрнаест (14) играча. 
 

Члан 3. 
 

 Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се 2х25 минута, уз 10 минута одмора на 
полувремену. 
 

Члан 4. 
 

Обавезно се игра званичним лоптама IHF.  
Такмичење у рукомету се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне 

групе. 
 Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја 
бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У 
случају да три или више екипа имају исти број бодова, о пласману прво одлучује међусобни скор, па 
гол разлика међусобних сусрета тих екипа . Ако је и гол разлика иста, о пласману одлучује укупна гол 
разлика. 
 
 
 

Члан 5. 
 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у 
рукомету, његов заменик и именовани судија за рукомет најстарији по рангу. 
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Члан 6. 
 

 Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то 
време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се 
региструје службеним резултатаом 10:0 у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане 
са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи. 
 

Члан 7. 
 

 Комплетно такмичење одвија се према правилима Рукометног савеза матичне државе општине 
домаћина.   

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Рукометног савеза матичне 
државе општине домаћина. 
 
 
 

СТРЕЉАШТВО 
 

Члан 1. 
 

 Такмичење се одржава појединачно и екипно, у мушкој и женској конкуренцији. 
 

Члан 2. 
 

 Свака екипа се састоји од по четири (4) акмичара – три плус једна резерва (3 + 1) акмичар.  
 

Члан 3. 
 

 Такмичења  у мушкој и женској конкуренцији одржава се у дисциплини : 
 Серијска ваздушна пушка ''Застава'' – М-56; М-97 и ''Anschutc'' 335 (''Аншиц''). 
 Став: стојећи. 

Број метака: 20 за меч и неограничен број пробних. 
Одстојање: 10 m 
Време: 45 минута. 
Користе се мете за ваздушну пушку (национални програм). 

 
Члан 4. 

 
Појединачни пласман се одређује збиром резултата из две серије. 
Екипни пласман се одређује збиром резултата сва три такмичара. 

 
Члан 5. 

 
Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у 

стрељаштву, његов заменик и именовани судија за стрељаштво најстарији по рангу. 
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Члан 6. 
 

 Такмичење се одвија по сатници која се одређује на основу жребаног редоследа екипа. 
 

Члан 7. 
 

 Комплетно такмичење одвија се према овим правилима. 
За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Стрељачког савеза матичне 

државе општине домаћина за дисциплину националног програма такмичења. 
 
 
 

ШАХ 
 

Члан 1. 
 

Такмичењем руководи Турнирски одбор од пет чланова и то: руководилац такмичења у шаху, 
његов заменик, врховни судија, његов заменик и један члан делегиран од екипа учесника. 

Члан 2. 
 

Такмичење се одржава само у екипној конкуренцији. 
  
 

Мушкарци 
 

Члан 3. 
 

Екипу сачињавају шест играча и најмање две резерве. 
  

Члан 4. 
 

Свака екипа мора да буде комплетна. Капитен екипе је дужан да 15 минута пре почетка кола 
преда састав своје екипе са евентуалним изменама – резервама. Резерве могу наступити само на петој 
и шестој плочи. Уколико капитен екипе не преда састав екипе до наведеног времена, сматра се да 
екипа наступа у основном саставу. Играчи у екипи не морају бити поређани по титулама и кате- 
горијама по припадајућој квалификацији.  

 
 
 
 

Члан 5. 
 

Такмичење се игра по ФИДЕ правилима – варијанта компјутерско паровање (скраћени назив 
ФИДЕ швајцарска правила).  
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Члан 6. 
 

Број кола одредиће Турнирски одбор, а зависиће од броја присутних екипа. Максимално се 
мооже играти седам кола. 

  
Члан 7. 

 
Екипа може започети мач са најмање три играча. У случају да нека екипа не дође на меч у року 

од једног часаса најмање три играча губи меч контумацијом 0:3,5.  
 

Члан 8. 
 

Темпо игре је 60 минута за сваког играча, тј.цела партија траје највише два сата.  
 
 

Члан 9. 
 

Игра се на пад заставице и важе ФИДЕ правила за убрзани шах.  
 

Члан 10. 
 

Употреба шаховског сата је обавезна 
.  

Члан 11. 
 

Пласман екипа одређује се према броју освојених меч бодова. У случају да две или више екипа 
имају исти број меч бодова, пласман одлучује већи број поена, а ако су и они једнаки, пласман се 
прво одређује Buhole коефицијентима, потом међусобним сусретима и на крају жребом. 

  
Члан 12. 

 
У случају спора у току партије одлуку доноси судија такмичења у шаху. На одлуку судије 

капитен екипе која се сматра оштећеном може да поднесе жалбу Турнирском одбору у писаној форми 
најкасније 15 минута по истеку кола у коме је дошло до спора. Уз жалбу мора се уплатити кауција од 
15 еура. У случају позитивног решења жалбе кауција се враћа. Жалба и кауција се предају преко судије 
турнира.  

 
 

Члан 13. 
 

Турнирски одбор уз консултације Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје дужан је да 
жалбу реши најкасније сат времена пре почетка следећег кола. Одлука Турнирског одбора је коначна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим пропозицијама меродавни су правилници шаховског са- веза 

матичне државе општине домаћина и правилници FIDE. 
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Жене 
 

Члан 15. 
 

Екипе сениорки сачињавају две играчице и највише једна резерва. Екипа може започети меч са 
једном играчицом. У случају да нека екипа не дође на меч, меч се региструје у корист противничке 
екипе са највишим резултатом који је постигнут у току такмичења. 

Члан 16. 
Свака екипа мора имати капитена екипе. Капитен екипе је дужан да 15 минута пре почетка кола 

преда састав своје екипе са евентуалним изменама-резервама. Резервна играчица може наступити 
само на другој плочи. Уколико капитен екипе не преда састав екипе до наведеног времена, сматра се 
да екипа наступа у основном саставу.  

Члан 17. 
 

Такмичење се игра по ФИДЕ правилима – варијанта компјутерско паровање (скраћени назив: 
ФИДЕ швајцарска правила). Број кола одредиће Турнирски одбор а зависиће од броја присутних еки- 
па. Максимално се може играти седам кола. 

Члан 18. 
 

Темпо игре је 60 минута за сваког играча тј. меч траје највише два сата.  
 

Члан 19. 
 

Меч се игра до пада заставице и важе ФИДА правила за убрзани шах. Писање партије није 
обавезно.  

Члан 20. 
 

Употреба шаховског сата је обавезна. 
Члан 21. 

 
Пласман екипа одређује се према броју освојених меч бодова. У случају да две или више екипа 

имају исти број меч бодова, пласман одлучује већи број поена, а ако су и они једнаки, пласман се 
прво одређује BUHOLC коефицијентима, потом међусобним сусретом и на крају жrебом.  
 
 

СТОНИ ТЕНИС 
 

Члан 1. 
Такмичење се одржава у мушкој и женској екипној конкуренцији. 
 

1. Партија А Y 
2. Партија B X 
3. Партија C Z 
4. Партија dubl 
5. Партија A X 
6. Партија C Y 
7. Партија B Z 
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Члан 2 
 

Екипу сачињавају најмање три, а највише пет такмичара-ки, који морају бити присутни и при- 
јављени у записник пре почетка утакмице. Утакмице се играју по следећем распореду: 

 Игра се до четири победе. После треће појединачне партије, у игри парова, може да наступи 
пар састављен у било којој комбинацији од такмичара-ки пријављених у записник. После одигране 
партије парова сваки клуб има право да у појединачним партијама измени једног од такмичара-ки, са 
пријављеним такмичарем-ком у записнику. Партије се играју у три добијена сета по једанаест поена у 
сету по новим правилима 1ТТР. 

 
Члан 3. 

 
 Игра се лоптицама пречника 40мм, атестираним од 1ТТР и одобреним од надлежног стру- 

ковног савеза. 
  

Члан 4. 
 

 Екипа може наступити са најмање три такмичара-ке. У противном губи утакмицу службеним 
резултатом.  

 
 

Члан 5. 
 

Такмичење се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе. 
Пласман екипа у групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају једнаког броја 
бодова пласман ће се одредити на основу количника између добијених и изгубљених утакмица, 
партија, сетова и поена, само међусобних сусрета екипа са једнаким бројем бодова. Ако су екипе и по  
претходним условима изједначене, пласман се одређује на основу количника између добијених и 
изгубљених партија, сетова и поена свих утакмица одиграних у групи. 

 
 

Члан 6. 
 

Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана, и то: руководилац такмичења у 
стоном тенису, његов заменик и врховни судија у стоном тенису.  

Члан 7 
. 
  Целокупно такмичење у стоном тенису одвија се према правилима 8Т8 матичне државе оп- 
штине домаћина и правилима игре ТТР, а за све што није предвиђено овим пропозицијама приме- 
њује се правилник о такмичењу 5Т8 матичне државе општине домаћина.  
 

ПЛАНИНАРСТВО 
 

Члан 1. 
 

  Такмичење се одржава екипно у мушкој и женској конкуренцији. Екипа броји три члана. 
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Члан 2. 
 

Дужина стазе је 5 до 7 километара ваздушне линије. Време трајања такмичења је 150 минута. 
Висинска разлика је до 500м. Број контролних тачака од 10 до 18. 

  
Члан 3. 

 
  Такмичење се одржава према карти у размери 1:25000. Карту обезбеђује организатор Игара. 
Такмичари на старту добијају карту са уцртаним контролним тачкама. Контролни картон и карту 
подиже вођа екипе два сата пре почетка такмичења.  
 

Члан 4. 
 

Распоред старта екипа одређује се извлачењем стартних бројева. Уколико се такмичење 
одржава два дана, такмичари другог дана стартују обрнутим редоследом. Чланови једне екипе 
стартују истовремено, односно старт је групни. Размак између старта појединих екипа је 5 минута.  

 
Члан 5. 

 
  Контролне тачке на терену морају бити обележене типизираним ознакама које се састоје од 
тростране призме са омотачем од три квадрата. Димензије 30х30цм. Сваки квадрат је подељен 
дијагоналом од левог доњег ка десном горњем темену, при чему је горња половина бела, а доња 
црвена и садржи контролни печат или перфорат. 
 

Члан 6. 
 

Сваки такмичар је дужан да сам пређе целу стазу од старта до циља, прелазећи кроз све 
контролне тачке редоследом датим у задатку и у предвиђеном времену. Такмичар ће бити 
диквалификован у случају ако користи превозно средство, било какво обавештење и прекрши опште 
одредбе предвиђене пропозицијама Игара. 

 
Члан 7. 

 
  За победнике такмичења проглашава се екипа која пронађе највише контролних тачака у 
најкраћем времену. Пласман екипе се добија збрајањем времена и броја контролних тачака сваког 
појединца из екипе. Екипе које не пронађу једну или више контролних тачака сврставају се по гру- 
пама у редоследу иза екипа са већим бројем контролних тачака. Ако две или више екипа имају исти 
број пронађених контролних тачака и исто време прола- ска стазе боље пласирана је она екипа чији је 
такмичар имао нижи стартни број. 

Члан 8. 
 

Такмичар је обавезан да поседује компас или бусолу или личну опрему прилагођену терену, 40 
на коме се такмичење одржава. 

Члан 9. 
 

  Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана на основу пропозиција  
Планинарског савеза матичне државе општине домаћина 
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ФУДБАЛ 
 

Члан 1. 
 

 Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији. 
Члан 2. 

 
 Утакмице се играју по куп систему. 

Члан 3. 
 

 Свака екипа се састоји од по седамнаест (17) играча од којих се за утакмицу пријављује 
шеснаест (16) играча.  
 Током утакмице се може извршити пет (5) измена играча. 

Члан 4. 
 

 У случају да се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах се изводе једанаестерци.  
Свака екипа изводи по пет (5) једанаестераца  
Једанаестерци се изводе наизменично. 
Победник је екипа која постигне већи број погодака. 
Ако обе екипе имају једнак број погодака наставиће се извођење још по једног једанаестерца, 

све до коначног победника. 
Сваки једанаестерац изводи други играч. 
 
 

Члан 5. 
 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у 
фудбалу, његов заменик и именовани судија за фудбал најстарији по рангу. 
 

Члан 6. 
 

 Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то 
време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се 
региструје службеним резултатаом 3:0 у корист противничке екипе.  
 

Члан 7. 
 

 Комплетно такмичење одвија се према правилима Фудбалског савеза матичне државе општине 
домаћина.  

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Фудбалског савеза матичне 
државе општине домаћина. 
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МАЛИ  ФУДБАЛ - FUTSAL 
 

Члан 1. 
 

 Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији. 
 

Члан 2. 
 

 Свака екипа се састоји од по дванаест (12) играча. 
 

Члан 3. 
 

 Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се 2 х 20 минута, уз 10 минута одмора на 
полувремену. 
 

Члан 4. 
 

Такмичење у малом фудбалу се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и 
финалне групе. 
 Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја 
бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У 
случају да три или више екипа имају исти број бодова, о пласману прво одлучује међусобни скор, па 
гол разлика међусобних сусрета тих екипа . Ако је и гол разлика иста, о пласману одлучује укупна гол 
разлика. 

Члан 5. 
 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у 
малом фудбалу, његов заменик и именовани судија за мали фудбал најстарији по рангу. 
 

Члан 6. 
 

 Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то 
време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се 
региструје службеним резултатаом 3:0 у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане 
са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи. 

Члан 7. 
 

 Комплетно такмичење одвија се према Futsal правилима Фудбалског савеза матичне државе 
општине домаћина.   

За све што није предвиђено овим правилима примењују се Futsal правила Фудбалског савеза 
матичне државе општине домаћина. 
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ОДБОЈКА  НА  ПЕСКУ – БИЧ  ВОЛЕЈ 
 

Члан 1. 
 

 Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији. 
 

Члан 2. 
 

 Свака екипа се састоји од по три (3) играча – два плус једна резерва (2 + 1) играч.  
 

Члан 3. 
 

 Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се у два добијена сета до 21 поен са 
разликом од два (2) добијена поена. 
 Тај брејк се игра до петнаест (15) поена.  
 Екипе током меча мењају стране на сваких  седам (7) освојених поена. 
 Прва лопта не може да се игра прстима. 
 Одигравање прстима се неће санкционисати сем у случају претерано ''прљавих'' и ''ношених'' 
лопти. 
 Контакт лопте са блоком се рачуна као први контакт. 
 Такмичење се одвија на песку и играчи су искључиво боси. 
 

Члан 4. 
 

Обавезно се игра шареном лоптом ''Mikasa''. Такмичење у одбојци на песку се одвија по 
једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе. 
 Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја 
бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У 
случају да три или више екипа имају исти број бодова пласман се одређује на основу количника 
добијених и изгубљених сетова, односно поена. 
 

Члан 5. 
 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у 
одбојци на песку, његов заменик и именовани судија за одбојку на песку најстарији по рангу. 

Члан 6. 
 

 Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то 
време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се 
региструје службеним резултатаом 2:0 (21:0 ; 21:0) у корист противничке екипе. Екипа која 
неоправдано изостане са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова 
у групи. 

Члан 7. 
 

 Комплетно такмичење одвија се према овим правилима. 
За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Одбојкашког савеза 

матичне државе општине домаћина. 
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СПОРТСКИ РИБОЛОВ 
 

Члан 1. 
 

Спортски риболов се организује у мушкој и женској конкуренцији у дисциплини „Лов рибе 
удицом на пловак“.  

Члан 2. 
 

Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији – екипној и појединачној. 
 

Члан 3. 
 

Екипу сачињавају три такмичара. Екипа се сматра комплетном ако наступе најмање два 
такмичара. 

Члан 4. 
 

Такмичење траје три сата. Време се може и ограничити, али не може бити краће од 90 минута.  
 

Члан 5. 
 

Такмичари морају наступити у спортској опреми која мора бити једнообразна за целу екипу.  
Члан 6. 

 
Такмичењем руководи врховни судија и секретар суђења, кога одређује организатор так’ 

мичења. Врховни судија мора да има најмање трећу категорију – републички судија.  
Члан 7. 

 
Такмичење се може организовати на каналима, рекама са умереним током воде и стајаћим 

водама. Члан 8. Такмичење у спортском роболову организује се по овим пропозицијама, правилнику о 
спортским риболовним такмичењима у матичној држави општине домаћина (међународна правила 
ЦИПС-а).  

 
 

БИЦИКЛИЗАМ (Mountainbike) 
 

Члан 1. 
 

  Такмичење је појединачно и екипно.  
Члан 2. 

 
Трка се вози искључиво на МТВ бициклима.  

Члан 3. 
 

Сви такмичари морају носити заштитне кациге и имати технички исправне бицикле.  
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Члан 4. 
 

Старт и циљ трке оређује такмичарска комисија МОСИ. Комплетна траса трке вози се брдско-
планинским тереном у дужини од 15 до 21 километар. 

Члан 5. 
 

Екипу сачињавају пет такмичара од којих се рачуна време три најбоље пласирана. Победник је 
екипа која одређену стазу пређе за најкраће време. 

Члан 6. 
 

Екипа која није комплетна (која нема најмање три такмичара) неће се бодовати за екипни 
пласман. 

Члан 7. 
 

У току трке такмичар нема право да прима помоћ са стране. 
 

Члан 8. 
 

Сви такмичари наступају на сопствену одговорност. 
 

Члан 9. 
 

Суди се по правилнику бициклистичког савеза матичне државе општине домаћина. 
Члан 10. 

 
Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана, и то: главни руководилац игара или 

његов заменик, руководилац за бициклизам и именовани судија за бициклизам, најстарији по рангу.  
 
 

 
ТЕНИС 

 
Члан 1. 

 
 Такмичење се одржава екипно, у мушкој и женској конкуренцији. 

 
Члан 2. 

 
 Свака екипа се састоји од по  три (3) члана. 
 Доња старосна граница је 14 (пуних) година у мушкој и 13 (пуних) година у женској 
конкуренцији. 
 Играчи у екипи који имају бољи ранг на листама сениора, јуниора и листи до 16 година морају 
да играју ''прву таблу'' у мечу.  
 Екипе које имају такмичаре који нису регистровани у тениским савезима земаља из којих 
долазе могу да бирају коју ће играти ''таблу''. 
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Члан 3. 

 
 Мечеви се играју у два сингла и једном дублу.  

Први сингл играју ''други рекети'', други меч играју ''први рекети''.  
Сингл мечеви се играју на један сет до девет гемова (на 8:8 се игра ''tie break'' до 7).  
Дубл меч се игра на један сет до девет гемова (на 8:8 се игра ''tie break'' до 7). Прво се играју 
сингл мечеви, па онда дубл као одлучујући.  
При резултату 2:0 у мечу дубл се не игра. 

 
Члан 4. 

 
 Жреб се прави зависно од броја екипа које се такмиче. Жреб на 8 (2 носиоца), 18 (4 носиоца), 
32 (8 носиоца). 

Носиоци се бирају према ранг листама ТС Србије, ТС Црне Горе и ТС Босне и Херцеговине 
(узимају се у обзир такмичари до 100 места).  

Уколико је играч 100 место на сениорској листи – 40 бодова, до 18 година – 30 бодова, до 16 
година – 20 бодова, на ветеранској листи – 10 бодова.  

Уколико оба играча имају ранг, бодови се сабирају. 
Остале екипе које немају такмичаре по овим критетијумима жребају се без ранга.  
У женској конкуренцији важе иста правила. 

 
Члан 5. 

 
Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у 

тенису, његов заменик и именовани судија за тенис најстарији по рангу. 
 

Члан 6. 
 

 Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то 
време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се 
региструје службеним резултатаом 3:0 у корист противничке екипе.  
 

Члан 7. 
 

Комплетно такмичење одвија се према овим правилима.  
За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Тениског савеза матичне 

државе општине домаћина. 
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К А Р А Т Е 
 

Члан 1. 
 
 Такмичење је екипно и појединачно, у борбама и катама у мушкој и женској конкуренцији. 

Члан 2. 
 
 Такмичење се организује у дисциплинама : 
 

• кате – појединачно и екипно – Ж, 
• кате – појединачно и екипно – М, 
• борбе појединачно и екипно – Ж, 
• борбе појединачно и екипно – М, 

 
Члан 3. 

 
 Категорије у борбама : 
 

• ЖЕНЕ :  
-  61, -  68, + 68, АПС (појединачно 4 категорије), 

 
• МУШКАРЦИ :  
- 68,  - 78,  + 78, АПС (појединачно 4 категорије). 

 
Члан 4. 

 
 Једну екипу у катама чине 3 такмичара. 
 Једну екипу у борбама чине 3 + 1 такмичар. 
  

Члан 5. 
 
 Право учешћа имају : 

• За једну екипу по два такмичара у свакој појединачној категорији, 
 
Кате и борбе 
 

- Једна ЕКИПА у катама 
- Једна ЕКИПА у борбама 

Члан 6. 
 
 Право наступа у катама имају такмичари + 13 година. 
 Право наступа у борбама имају такмичари + 18 година. 
 

Члан 7. 
 

 Такмичење се ради по WKF правилима – модификована, са репасажом и утврђеним пласманом 
за прво, друго и треће место усвим дисциплинама и категоријама 
 



МОСИ – ПРИБОЈ 2018. 
 

БИЛТЕН  #  1 
55 

ПРЕГЛЕД ЕКИПНОГ УЧЕШЋА ОПШТИНА ПО СПОРТОВИМА  
 

55. МОСИ 
 

''Прибој 2018''   
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Р.Б. О п ш т и н а М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М М Ж М М М М Ж 

1. Андријевица                           
2. Ариље         Х О            Х     
3. Бајина Башта   Х О Х    Х О Х        Х Х О Х  Х Х О 
4. Беране Х О   Х   О X О         Х   Х     
5. Бијело Поље Х О Х    Х    Х  Х   О    Х  Х Х Х   
6. Вишеград    О Х    Х О     Х О Х      Х  Х O 
7. Горажде Х   О Х      Х          О      
8. Гусиње     Х                      
9. Жабљак                           

10. Зубин Поток                           
11. Ивањица  О  О     Х      Х    Х    Х   O 
12. Калиновик    О               Х  О      
13. Колашин    О  О   Х О Х      Х  Х      Х O 
14. Косјерић         X    Х О        Х     
15. Мојковац Х О     Х    Х  Х  Х О Х  Х   Х     
16. Нова Варош Х О   Х  Х  Х О Х O Х  Х  Х  Х  О      
17. Нови Пазар Х О Х О   Х О            Х О Х Х  Х  
18. Ново Горажде                   Х   Х     
19. Пале - Прача                           
20. Петњица           Х        Х Х  Х     
21. Плав                           
22. Плужине                 Х  Х        
23. Пљевља Х О  О Х О Х  Х О Х O Х О Х О Х O Х  О Х Х    
24. Пожега    О  О Х  Х  Х O Х О Х  Х O Х  О Х  Х Х O 
25. Прибој Х О Х О Х О Х О Х О Х O Х О Х О Х  Х Х О Х Х Х Х O 
26. Пријепоље Х О Х О Х О Х О   Х  Х   О Х  Х Х О Х     
27. Рогатица Х О  О Х   О Х О   Х О Х О  O Х   Х  Х   
28. Рожаје                           
29. Рудо    О         Х  Х О Х  Х   Х  Х Х  
30. Сјеница                           
31. Соколац Х О  О Х    Х О    О Х О Х O Х  О   Х Х O 
32. Тутин Х  Х                Х        
33. Ужице Х О    О   Х О               Х O 
34. Устиколина                           
35. Фоча    О         Х О          Х   
36. Чајетина Х О  О Х          Х О Х  Х  О   Х   
37. Чајниче             Х  Х  Х          

 У к у п н о : 14 12 6 16 12 6 8 5 14 1
0 11 4 12 7 12 10 13 4 19 6 11 15 6 9 9 8 

 
 
 
 

 
 

Х – МУШКЕ ЕКИПЕ 166 
О – ЖЕНСКЕ ЕКИПЕ 93 

СВЕУКУПНО 259 
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РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА 
 

 
 
 

РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА 
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

''ПАРА МОСИ'' 
 
 Сва такмичења која су предвиђена за особе са инвалидитетом - ''ПAРA 
MOСИ'' биће реализована у суботу, 07. Јула 2018. године.  

 
 

 

55. МОСИ 
''ПРИБОЈ  2018'' 

СРЕДА 
04. 07 

ЧЕТВРТАК 
05. 07. 

ПЕТАК 
06. 07. 

СУБОТА 
07. 07. 

НЕДЕЉА 
08. 07. 

АТЛЕТИКА М + Ж Х Х Х   

ОДБОЈКА 
М  X X Х  

Ж  X X X  

КОШАРКА 
М  X X X  

Ж  X X X  

РУКОМЕТ 
М  X X X  

Ж  X X X  

СТРЕЉАШТВО 
М  X    

Ж   X   

ШАХ М  X X X  
Ж  Х Х Х  

СТОНИ ТЕНИС 
М  X X X  

Ж  X X X  

ПЛАНИНАРСТВО 
М    Х  

Ж    Х  

ФУДБАЛ 
М Х X X X X 

Ж  X X X  

МАЛИ ФУДБАЛ М Х X X X  

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ 
М  Х Х   

Ж  Х Х Х  

СПОРТСКИ РИБОЛОВ М    Х  

БИЦИКЛИЗАМ М   Х   

ТЕНИС М  X X Х  

КАРАТЕ М  X X   
Ж  Х Х   
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ПРОГРАМ СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА 
55. МОСИ  ''ПРИБОЈ 2018'' 

 
Среда, 04. 07. 2018. године 

 
 
15.30  Долазак свих општинских екипа у спортској одећи на Плато Градског стадиона од 

    источне  капије до Градских базена и  формирање  ешалона  спортиста  за  свечани  дефиле     
по   азбучном реду 

 
16.00      Свечани дефиле спортиста најављују фанфаре. Општине се представљају својом  
                ''личном  картом''   од    уласка    на    главни    фудбалски    терен    до     наступа    
                следеће    екипе.   
 
17.00     Уношење заставе Игара.  Заставу уносе најуспешнији спортисти Прибоја и  носе  
               до јарбола за подизање. 
 
17.02     Један од спортиста домаћина   полаже свечану обавезу  у име свих спортиста  – 

     учесника  55 MOСИ  ''Прибој 2018'' 
 
17.04     У  име  свих  судија  који  суде  на  55.  МОСИ  ''Прибој  2018'',   свечану   обавезу  
               полаже један од судија  
                
17.10    Поздравни говор председника општине Прибој  г-дина Лазара Рвовића 

       
17.15   Присутне    поздравља    и    Игре   проглашава    отвореним   високи функционер   
             Владе  Републике Србије 
       
17.20     Подизање заставе МОСИ на јарбол 
 
17.25     Културно уметнички програм 
 
17.30     Излазак општинских екипа са фудбалског терена 
 
17.35     Наставак културно уметничког програма 
 
18.15 Прво полувреме фудбалске утакмице Прибој - Пожега   
 
19.00     - атлетска трка 800 м. – ЖЕНЕ  
               - атлетска трка 1500 м. – МУШКАРЦИ 
               - проглашење победника и додела медаља у обе атлетске дисциплине 
 
19.15     Друго полувреме фудбалске утакмице Прибој - Пожега   
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РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА И САТНИЦА ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА 
 

 

АТЛЕТИКА 
 

 
Такмичење се одржава на атлетским борилиштима Градског стадиона Спортског центра Прибој 
 

РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА И САТНИЦА 
Среда, 04. јул      
У оквиру Програма свечаног отварања 55. МОСИ ''Прибој 2018'' предвиђено је одржавање такмичења 
у тркачким дисциплинама 800 метара – жене и 1500 метара – мушкарци. 
 
19.00     800 метара (Ж) финале 
19.05   1500 metarа (М) финале 
19.10     Проглашење победника у обе атлетске дисциплине и додела медаља  
 
Четвртак, 05. jул                  
 
16.30     диск (М) и (Ж)  финале 
 
17.15     копље (М) финале 
 
18.00    100 метара (Ж) квалификације              вис (М) финале                даљ (Ж) финале 
 
18.20    100 метара (М) квалификације 
 
18.40    800 метара (М) финале                         
 
19.00    100 метара (М) финале                         кугла (Ж) финале         троскок (М) финале                   
 
19.10    100 метара (Ж) финале  
 
19.20  1500 метара (Ж) финале                                                                  
 
19.40    400 метара (Ж) финале                                                                     
 
19.50    400 метара (М) финал 
 
 
 



МОСИ – ПРИБОЈ 2018. 
 

БИЛТЕН  #  1 
59 

Петак, 06. јул 
 
18.00     200 метара (Ж) квалификације             даљ (М) финале  
 
18.20     200 метара (М) квалификације  
 
18.30     копље (Ж) финале                                       вис (Ж) финале        
 
18.40   3000 метара (М) финале  
 
19.00   3000 метара (Ж) финале                         кугла (М) финале         троскок (Ж) финале  
 
19.20     200 метара (Ж) финале                                                                                               
 
19.30     200 метара (М) финале                                                                   
 
19.50     4 х 100 метара  (Ж) финале  
 
20.00     4 х 100 метара (М) финале  
 

Свечано проглашење победника и додела медаља обавиће се на Градском стадиону по 
завршетку финалног дела сваке од атлетских дисциплина.  
 
 
 
Важно обавештење : 
 
Атлетска такмичења ће се одржати на тартан подлози. 

Појединачне пријаве за све атлетске дисциплине руководиоци атлетских екипа су дужни да 
доставе најкасније до понедељка, 02. Јула 2018. године до 12.00 сати на мејл, sportskisavez@priboj.rs   
ради израде стартних листа. Пријава мора садржати : назив Општине за коју такмичар наступа, име и 
презиме, дисциплину у којој такмичар наступа и најбољи остварени резултат у 2018. години. Све пријаве 
које буду неблаговремено достављене сматраће се неважећим. 

Технички састанак руководства такмичења са руководиоцима општинских екипа одржаће се у 
среду, 04. Јула 2018. године на Стадиону, након одржаних трка у оквиру свечаног отварања Игара.  

 
Контакт особа за пријаве је руководилац такмичења у атлетици :  
Мановић Бобан,    тел.бр. 00381  64 856 41 03. 
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ОДБОЈКА 
 

 
М у ш к а р ц и 
 
Утакмице у мушкој конкуренцији играју се на једном терену 
 
О 1 – Школски терени – Одбојкашки терен  поред Машинско-електротехничке школе 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А Б 
1. Нови Пазар 1. Бајина Башта    
2. Пријепоље    2. Бијело Поље 
3. Тутин 3. Прибој 
 

 
Распоред и сатница одигравања утакмица 

 
Четвртак, 05. јул 
 

Терен  О 1  Терен О 1 
09.00   Пријепоље – Тутин       18.00    Нови Пазар – Пријепоље  
10.15  Бијело Поље – Прибој      19.15    Бајина Башта – Бијело Поље 
  
 
 
Петак, 06. јул 
 

Tерен О 1 
18.00   Тутин – Нови Пазар     
19.15   Прибој – Бајина Башта       
 
Субота, 07. Јул 
 

Tерен О 1 
16.30           А 3     -      Б 3     зa 5 i 6 
17.45           А 2     -      Б 2     зa 3 i 4 
19.00           А 1     -      Б 1     зa 1 i 2 
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Ж е н е  
 
Утакмице у женској конкуренцији играју се на два терена 
 
О 2 – Школски терени – Одбојкашки терен  поред Основне школе ''Вук Караџић'' 
О 3 – Одбојкашки терен код ''Кифле'' 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А Б Ц Д 
1.   Пљевља     1.   Пријепоље     1.   Горажде     1.   Рогатица     
2.   Бајина Башта 2.   Ивањица 2.   Колашин 2.   Вишеград 
3.   Калиновик 3.   Прибој 3.   Пожега 3.   Нови Пазар 
4.   Рудо 4.   Чајетина 4.   Соколац 4.   Фоча 

 
 

Распоред и сатница одигравања утакмица 
 
Четвртак, 05. јул 
 

Tерен  О 2  
 

Tерен  О 3 
08.00   Пријепоље – Чајетина        08.00   Пљевља – Рудо      
09.15   Горажде – Соколац  09.15   Рогатица – Фоча  
10.30   Ивањица – Прибој  10.30   Бајина Башта – Калиновик  
11.45   Колашин – Пожега   11.45   Вишеград – Нови Пазар  
 
 
 
 

Tерен  О 2  Tерен  О 3 
15.30    Горажде – Колашин  15.30    Рогатица – Вишеград 
16.45    Пријепоље – Ивањица 16.45    Пљевља – Бајина Башта  
18.00    Соколац – Пожега  18.00    Фоча – Нови Пазар 
19.15    Чајетина – Прибој  19.15    Рудо – Калиновик  
 
 
 
Петак, 06. јул 
 

Tерен  О 2  Tерен  О 3 
08.00     Ивањица – Чајетина  08.00     Бајина Башта – Рудо  
09.15     Колашин – Соколац  09.15     Вишеград – Фоча  
10.30     Прибој – Пријепоље  10.30     Калиновик – Пљевља  
11.45     Пожега – Горажде  11.45     Нови Пазар – Рогатица  
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ФИНАЛНЕ ГРУПЕ 
 

 
 

Tерен  О 2  Tерен  О 3 
15.30      B 4 – Ц 4     (   VIII   ) 15.30      А 4 – Д 4     (  VII  ) 
16.45      B 3 – Ц 3     (   VI   ) 16.45      А 3 – Д 3     ( V ) 
18.00      B 2 – Ц 2     (   IV   ) 18.00      А 2 – Д 2     (  III  ) 
19.15      B 1 – Ц  1    (    II   ) 19.15      А 1 – Д 1     (    I  ) 
 
 
 
Субота, 07. јул 
 

Tерен  О 2  Tерен  О 3 
09.00    победници    VII – VIII      
             (за 13.  i 14. место) 

09.00     поражени   VII – VIII     
(за 15. i 16. место) 

10.15    победници    V – VI      
             (за 9.  i  10. место) 

10.15     поражени   V – VI     
(за 11. i 12. место) 

11.30   победници    III – IV      
             (за 5.  i  6. место) 

11.30     поражени   III – IV    
                 (за 7. i 8. место) 

 
 
 

Tерен  О 2 
17.00     поражени     I – II      

    (за 3. i  4. место) 
18.15     победници   I – II        

       (за 1.  i  2.  место) 
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КОШАРКА 
 

 
 

М у ш к а р ц и 
 
Утакмице у мушкој конкуренцији играју се на два терена 
 
К 1 – Школски терени – Кошаркашки терен  поред ОШ ''Вук Караџић'' 
К 2 – Школски терени – Кошаркашки терен  поред ОШ ''Десанка Максимовић'' 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А B C 
1.   Пљевља 1.   Рогатица 1.   Нова Варош 
2.   Вишеград 2.   Беране 2.   Бајина Башта 
3.   Прибој 3.   Горажде 3.   Гусиње 
4.   Пријепоље 4.   Соколац 4.   Чајетина 

 
Распоред и сатница одигравања утакмица 

 
Четвртак, 05. јул 
 

Терен  К 1  Терен  К 2 
09.00     Рогатица – Соколац  09.00    Нова Варош – Чајетина  
10.15     Вишеград – Прибој  10.15    Бајина Башта – Гусиње  
11.30     Пљевља – Пријепоље  11.30    Беране – Горажде  
 
 

Терен  К 1  Терен  К 2 
16.30     Соколац – Горажде 16.30    Чајетина – Гусиње  
17.45     Пљевља – Вишеград 17.45    Нова Варош – Бајина Башта  
19.00     Пријепоље – Прибој  19.00    Рогатица – Беране  
 
Петак, 06. јул 
 

Терен  К 1  Терен  К 2 
09.00     Вишеград – Пријепоље   09.00    Бајина Башта – Чајетина    
10.15     Прибој – Пљевља  10.15    Гусиње – Нова Варош 
11.30     Беране – Соколац  11.30    Горажде – Рогатица  
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Терен  К 1  Терен  К 2 
16.30                    Б 4 – Ц 4       16.30                    Б 2 – Ц 2 
17.45                    Б 3 – Ц 3 17.45                    Б 1 – Ц 1 
 
Субота, 07. јул 
 

Терен  К 1  Терен К 2 
09.00                    А 2 – Б 2 09.00                А 4 – Б 4     
10.15                    А 1 – Б 1 10.15                    А 3 – Б 3 
 

Терен  К 1  Терен  К 2 
16.30                    Ц 4 – А 4 16.30                   Ц 2 – А 2 
17.45                    Ц 3 – А 3 17.45                   Ц 1 – А 1 
 
 
 
Ж е н е 
 
Утакмице у женској конкуренцихји играју се на једном терену 
 
К 3 – Школски терени – Кошаркашки терен  поред Школске амбуланте 
 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А Б 
1.   Пљевља 1. Пожега    
2.   Колашин    2. Прибој 
3.   Пријепоље 3. Ужице 
 

 
 
 

Распоред и сатница одигравања утакмица 
 
Четвртак, 05. јул 

Терен  К 3  Терен К 3 
09.15     Колашин – Пријепоље  16.30      Пљевља – Колашин  
10.30     Прибој – Ужице  17.45      Пожега – Прибој  
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Петак, 06. јул 
 

Tерен К 3 
16.30     Пријепоље – Пљевља    
17.45     Ужице – Пожега  
 
Субота, 07. Јул 
 

Tерен К 3 
16.30           А 3     -      Б 3     зa 5 i 6 
17.45           А 2     -      Б 2     зa 3 i 4 
19.00           А 1     -      Б 1     зa 1 i 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОМЕТ 
 

 
М у ш к а р ц и 
 
Све утакмице се играју у Спортској дворани Прибој 
 
Р 1 – Терен у Спортској дворани Прибој 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А Б 
1.   Пљевља 1.   Бијело Поље 
2.   Мојковац 2.   Нова Варош 
3.   Пожега 3.   Нови Пазар 
4.   Прибој 4.   Пријепоље 
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Распоред и сатница одигравања утакмица 
 
Четвртак, 05. јул 
 

Терен  Р 1  Терен  Р 1 
08.00      Пријепоље – Нови Пазар 15.00    Нова Варош – Нови Пазар 
10.00      Бијело Поље – Нова Варош 17.00    Мојковац – Пожега 
12.00      Прибој – Пожега 19.00    Бијело Поље – Пријепоље 
13.00      Пљевља – Мојковац    20.00    Пљевља – Прибој 
 
 
Петак, 06. јул 
 

Терен  Р 1  Терен  Р 1 
09.00     Нови Пазар – Бијело Поље 17.00     Пожега - Пљевља 
11.00     Нова Варош Пријепоље 19.00     Мојковац - Прибој        
  

Субота, 07. јул 
 

Терен  Р 1  Терен  Р 1 
09.00       А 4   -   Б 4    за 7 и 8. место 15.30       А 2    -   Б 2   за 3 и 4. место 
11.00       А 3   -   Б 3    за 5 и 6. место 17.30       А 1    -   Б 1   за 1 и 2. место 
 
 
 
Ж е н е 
 
Све утакмице се играју у Спортској дворани Прибој 
 
Р 1 – Терен у Спортској дворани Прибој 
 

    ФИНАЛНА ГРУПА 
 

А 
1.    Пријепоље 
2.    Прибој 
3.    Беране 
4.    Рогатица 
5.    Нови Пазар 

 
Распоред и сатница одигравања утакмица 

 
Четвртак, 05. јулl 
 

Терен Р 1  Терен Р 1 
09.00     Беране – Рогатица  16.00     Нови Пазар – Беране  
11.00     Прибој – Нови Пазар  18.00     Пријепоље – Прибој  
 
 



МОСИ – ПРИБОЈ 2018. 
 

БИЛТЕН  #  1 
67 

 
Петак, 06. јул 
 

Терен Р 1  Терен Р 1 
10.00     Беране – Пријепоље  16.00     Пријепоље – Рогатица    
12.00     Рогатица – Нови Пазар  18.00     Прибој – Беране  
 
 
Субота, 07. јул 
 

Терен Р 1  Терен Р 1 
10.00     Нови Пазар – Пријепоље  16.30      Рогатица - Прибој 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФУДБАЛ 

 
 МУШКАРЦИ 
Утакмице фудбалског турнира се играју на два фудбалска терена 
Ф 1 – Градски стадион Спортског центра Прибој 
Ф 2 – Градски стадион у Новој Вароши 
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ЖРЕБ ТАКМИЧЕЊА 

 
1. Пљевља  
 А  
2.          /  
 1 
3. Колашин  
 Б 
4. Чајниче  
 I  
5. Мојковац  
 В 
6. Плужине  
 2 
7. Рудо  
 Г 
8. Соколац  
 ФИНАЛЕ 
9. Пријепоље  
 Д 
10.         /  
 3 
11. Вишеград  
 Ђ 
12. Чајетина  
 II 
13. Прибој  
 Е 
14. Пожега  
 4 
15.         /  
 Ж 
16. Нова 
Варош 
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Распоред и сатница одигравања утакмица 
 
Среда, 04. јул 
                                                         

Терен Ф 1 
 

18.15 
Прибој - Пожега 

У оквиру свечаног отварања 
55. МОСИ  ''Прибој 2018'' 

 
Четвртак, 05. јул 
                                  

Терен  Ф 1  Терен  Ф 2 

08.30      Вишеград – Чајетина  10.00       Колашин – Чајниче  

 
Терен  Ф 2 

16.00       Мојковац – Плужине   

18.00       Рудо – Соколац  

 
Петак, 06. јул 
                               

Терен ф 1  Терен ф 2 

08.30                ''Е'' – ''Ж'' 10.00                  ''А'' – ''Б''    

                      
Терен  Ф 2 

16.00                  ''В'' – ''Г''  

18.00                 ''Д'' – ''Ђ'' 

Субота, 07. јул 
 

Терен ф 1 

08.30             ''1'' – ''2'' 

10.30             ''3'' – ''4'' 

 
Недеља, 08. јул 

 
Терен  Ф 1 

 
10.00 
I   -   II 

Финална утакмица у оквиру свечаног затварања 
 55.  МОСИ  ''Прибој 2018'' 
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Ж е н е 
 
Утакмице фудбалског турнира се играју на једном терену 
 
Ф 1 – Градски стадион Спортског центра Прибој 
 
 

ЖРЕБ ТАКМИЧЕЊА 
 
 
1.   Пљевља   

 А 
2    Рогатица  
 ФИНАЛЕ 

3.   Пожега  

 Б 
4.   Соколац  
 

Распоред и сатница одигравања утакмица 
 

Четвртак, 05. јул 
 

Терен ф 1 

10.30     Пљевља – Рогатица  

 
Петак, 06. јул 
 

Терен ф 1 

10.30     Пожега – Соколац  

 
Субота, 07. јул 
 

Терен ф 1 
 

17.00 
A   -   Б 

Финална утакмица 
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МАЛИ  ФУДБАЛ 
 

 
Утакмице се играју на два терена 
 
МФ 1 – Школски терени – терен за мали фудбал код ОШ ''Десанка Максимовић'' 
МФ 2 – Спортски терени у Прибојској Бањи 
 
 

ЖРЕБ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОНИХ УТАКМИЦА И КВАЛИФИКАЦИОНИХ ГРУПА 
 
 

Колашин – Рудо   Пријепоље – Рогатица   Бајина Башта – Ново Горажде 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А Б Ц Д 
1.   Мојковац 1.  Ивањица 1. Плужине   1.   Пожега 
2.   Прибој 2.  Колашин-Рудо 2. Пријепоље – Рогатица 2.   Беране 
3.   Тутин 3.  Бајина Башта – Ново Горажде 3. Калиновик  3.   Нова Варош 
4.   Чајетина 4.  Соколац 4. Петњица 4.   Пљевља 

 
Распоред и сатница одигравања утакмица 

 
 
Среда, 04. јул 
 

Предквалификационе утакмице за попуну група Б и Ц 
 

Спортска дворана Прибој 
12.00    Колашин - Рудо 
13.00    Пријепоље - Рогатица 
14.00    Бајина Башта – Ново Горажде 

 
 

Четвртак, 05. јул 
 

Терен МФ 1  Терен  МФ 2 
08.00     Мојковац – Чајетина  08.00   Ивањица – Соколац  
09.00     Пожега – Пљевља  09.00   Плужине – Петњица  
10.00     Прибој – Тутин  10.00   (Колашин-Рудо) – (Бајина Башта-Ново Горажде) 
11.00     Беране – Нова Варош  11.00   (Пријепоље-Рогатица) – Калиновик    
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Терен МФ 1  Терен МФ 2 

16.00     Чајетина – Тутин  16.00    Соколац – (Бајина Башта-Ново Горажде) 
17.00     Пљевља – Нова Варош  17.00    Петњица – Калиновик  
18.00     Мојковац – Прибој  18.00    Ивањица – (Колашин-Рудо)  
19.00     Пожега – Беране  19.00    Плужине – (Пријепоље-Рогатица) 
 
Петак, 06. јул 
 

Терен МФ 1  Терен МФ 2 
08.00     Прибој – Чајетина     08.00     (Колашин-Рудо) – Соколац  
09.00     Беране – Пљевља  09.00     (Пријепоље-Рогатица) – Петњица  
10.00     Тутин – Мојковац  10.00     (Бајина Башта-Ново Горажде) – Ивањица  
11.00     Нова Варош – Пожега  11.00     Калиновик – Плужине  
 
 

ФИНАЛНЕ ГРУПЕ 
 

Терен МФ 1  Терен МФ 2 
16.00        А 4 – Д 4     (  VII ) 16.00      Б 4 – Ц 4     (  VIII ) 
17.00        А 3 – Д 3     (   V  ) 17.00      Б 3 – Ц 3     (   VI   ) 
18.00        А 2 – Д 2     (  III ) 18.00      Б 2 – Ц 2     (   IV   ) 
19.00        А 1 – Д 1     (    I  ) 19.00      Б 1 – Ц 1     (    II   ) 
 
Субота, 07. јул 
 

Терен МФ 1  Терен МФ 2 
09.00    победници    VII – VIII   
              за 13. i 14. место 

09.00     поражени   VII – VIII   
               за 15. i 16. место 

10.00    победници    V – VI      
              за 9.  i  10. место 

10.00     поражени   V – VI     
                за 11. i  12. место 

11.00    победници    III – IV     
              за 5. i  6. место 

11.00     поражени   III – IV    
                за 7. i  8. место 

 
 

Терен МФ 1 
17.00     поражени     I – II      

        за 3. i  4. место 
18.00    победници    I – II        

          за 1. i  2.  место 
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СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

 

 

М у ш к а р ц и 
 

Такмичење у риболову се одржава на риболовачкој стази ''Кратовска река'' (означено на 
магистралном путу Прибој – Бистрица – Пријепоље на 7,2 км од центра града). 

 
Распоред и сатница такмичења 

 
Субота, 07. ЈУЛ 
 
08.00   Риболовачка стаза 
            Састанак руководства такмичења са представницима екипа које учествују у такмичењу, договор 
и жребање. 
10.00   Финално такмичење 
 
 Свечано проглашење најбољих и уручење медаља у појединачној конкуренцији обавиће се 
по завршетку такмичења на риболовачкој стази.  
 

 
 
 

ПЛАНИНАРСТВО 

 
 
Такмичење у планинарству за мушкарце и жене се одржава у природном амбијенту на стази Падина 
Бића. 
 

 Распоред и сатница такмичења 
 
Петак , 06. јул 
 
19.00   Просторије  Планинарског клуба у Спортској дворани Прибој 
            Састанак руководиоца такмичења са вођама екипа и извлачење стартних бројева за обе 
конкуренције.  
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М у ш к а р ц и 
 
Субота , 07. јул 
 
Укупна дужина стазе је 9 километара са 9 контролних тачака . 
 
Стартно место : испред Спортске дворане Прибој.  
 
Циљ : испред Спортске дворане Прибој. 
 
Почетак такмичења : 09.00 сати. 
 

Ж е н е 
 
Субота , 07. јул 
 
Укупна дужина стазе је 5 километара са 5 контролних тачака . 
 
Стартно место : испред Спортске дворане Прибој.  
 
Циљ : испред Спортске дворане Прибој. 
 
Почетак такмичења : 10.00 сати. 
 

 
 
 

 

СТОНИ ТЕНИС 
  

 
Такмичење ће се одржати у малој сали Градског стадиона СЦ ПБ на 3 такмичарска стола.  
М у ш к а р ц и 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А Б  Ц  
1.  Пожега 1.  Пљевља 1.  Бијело Поље 
2.  Нова Варош 2.  Косјерић 2.  Мојковац 
3.  Рудо 3.  Прибој 3.  Пријепоље 
4.  Фоча 4.  Чајниче 4.  Рогатица 
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Распоред и сатница одигравања утакмица 
 
Четвртак, 05. јул 
 

Сто бр. 1 Сто бр. 2 Сто бр. 3 
09.00    

Пожега – Фоча   
09.00 

Пљевља – Чајниче   
09.00 

Бијело Поље – Рогатица      
10.30    

Нова Варош – Рудо    
10.30 

Косјерић – Прибој   
10.30 

Мојковац – Пријепоље     
 

Сто бр. 1 Сто бр. 2 Сто бр. 3 
15.00    

Фоча – Рудо  
15.00 

Чајниче – Прибој  
15.00 

Рогатица – Пријепоље  
16.30    

Пожега – Нова Варош       
16.30 

Пљевља – Косјерић     
16.30 

Бијело Поље – Мојковац    
 
Петак, 06. јул 
 

Сто бр. 1 Сто бр. 2 Сто бр. 3 
09.00    

Нова Варош – Фоча   
09.00 

Косјерић - Чајниче  
09.00 

Мојковац – Рогатица   
10.30    

Рудо - Пожега 
10.30 

Прибој – Пљевља  
10.30 
Пријепоље – Бијело Поље 

 
Сто бр. 1 Сто бр. 2 

16.00    
Б 4 – Ц 4 

16.00 
Б 3 – Ц 3 

17.30    
Б 2 – Ц 2 

17.30 
Б 1 – Ц 1 

 
Субота, 07. јул 
 

Сто бр. 1 Сто бр. 2 
09.00    

А 4 – Б 4  
09.00 

А 3 – Б 3 
10.30    

А 2 – Б 2 
10.30 

А 1 – Б 1 
 

Сто бр. 1 Сто бр. 2 
16.00    

Ц 4 – А 4 
16.00 

Ц 3 – А 3 
17.30    

Ц 2 – А 2 
17.30 

Ц 1 – А 1 
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Ж е н е 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А Б 
1.   Фоча 1.   Пожега 
2.   Косјерић  2.   Прибој 
3.   Пљевља 3.   Рогатица 
 4.   Соколац 

 

Распоред и сатница одигравања утакмица 
 
Четвртак, 05. јул 
 

Сто бр. 1 Сто бр. 2 Сто бр. 3 
12.00    

Косјерић – Пљевља    
12.00 

Пожега – Соколац    
12.00 

Прибој – Рогатица      
 

Сто бр. 1 Сто бр. 2 Сто бр. 3 
18.00    

Фоча – Косјерић  
18.00 

Соколац – Рогатица  
18.00 

Пожега – Прибој  
 
 
Петак, 06. јул 
 

Сто бр. 1 Сто бр. 2 Сто бр. 3 
12.00    

Пљевља – Фоча   
12.00 

Прибој – Соколац   
12.00 

Рогатица – Пожега    
 
Субота, 07. јул 
 

Сто бр. 3 
09.00 

А 3 – Б 3    
за 5 и 6. место 

10.30 
А 2 – Б 2    

за 3 и 4. место 
12.00 

А 1 – Б 1    
за 1 и 2. место 

 
Напомена : Четвртопласирана екипа из квалификационе групе ''Б'' аутоматски заузима 7. Место. 
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ТЕНИС 
 

 
Такмичење ће се одржати на тениском терену на шљаци у Спортском центру Прибој (спортска зона 
Прибој на обали Лима – 100 метара од Градског стадиона узводно).  

 
М у ш к а р ц и 
 
Четвртак, 05. јул 
 
08.00   тениски терен  у Спортском центру Прибој 
             Састанак руководиоца такмичења са вођама екипа и договор око начина такмичења.  
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А B C 
1.   Бијело Поље 1.   Фоча 1.   Пожега 
2.   Рудо 2.   Бајина Башта 2.   Рогатица 
3.   Чајетина 3.   Прибој 3.   Соколац 

 
Распоред и сатница такмичења 

Четвртак, 05. јул 
 

Терен  T 1    Терен  T 1   
09.00   

Рудо – Чајетина   
15.30   

Бијело Поље – Рудо  
10.30 

Бајина Башта – Прибој      
17.00 

Фоча – Бајина Башта  
12.00 

Рогатица – Соколац   
18.30 

Пожега - Рогатица 
Петак, 06. јул 
 

Терен  T 1    Терен  T 1   
09.00   

Чајетина – Бијело Поље  
15.30   

А 3 – Б 3 
10.30 

Прибој – Фоча  
17.00 

А 2 – Б 2 
12.00 

Соколац - Пожега 
18.30 

А 1 – Б 1 
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Субота, 07. јул 
 

Терен  T 1    Терен  T 1   
09.00   

А 3 – Ц 3 
15.30   

Б 3 – Ц 3 
10.30 

А 2 – Ц 2 
17.00 

Б 2 – Ц 2 
12.00 

А 1 – Ц 1 
18.30 

Б 1 – Ц 1 
 
 
 
 
 

ШАХ 
 

 
 
Такмичење се одржава у сали Хотела Лим 
 
Ш 1 – Свечана сала Хотела Лим 
 
М у ш к а р ц и 
 
Среда, 04. јул 
20.00   Просторије  Хотела ЛИМ 
             Састанак руководиоца такмичења у шаху са представницима екипа.  
 

УЧЕСНИЦИ – ПРИЈАВЉЕНЕ ЕКИПЕ  
1. Бајина Башта 
2. Бијело Поље 
3. Горажде 
4. Колашин 
5. Мојковац 
6. Нова Варош 
7. Петњица 
8. Пљевља 
9. Пожега 

10. Прибој 
11. Пријепоље 
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Распоред и сатница одигравања мечева  

 
Четвртак, 05. јул 
                                                           

10.00                          I    КОЛО 

17.00                                       II   КОЛО 

 
Петак, 06. јул 
 

10.00         III    КОЛО 

17.00           IV   КОЛО 

 
Субота, 07. јул 
 

09.00           V    КОЛО 

 
 
Напомена :  Сви учесници такмичења у шаху су у обавези да са собом понесу табле са шаховским 
фигурама и шаховске часовнике. 
.  
 
 
Ж е н е 
 
Среда, 04. јул 
 
20.00   Просторије  Хотела ЛИМ 
             Састанак руководиоца такмичења у шаху са представницима екипа.  
 

УЧЕСНИЦИ – ПРИЈАВЉЕНЕ ЕКИПЕ  
 

1. Нова Варош 
2. Пљевља 
3. Пожега 
4. Прибој 
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Распоред и сатница одигравања мечева  

 
Четвртак, 05. јул 
                                                           

10.00      Нова Варош – Прибој  

10.00      Пљевља – Пожега  

 
 
 
 
Петак, 06. јул 
 

10.00      Прибој – Пожега  

10.00      Нова Варош – Пљевља       

 
Субота, 07. јул 
 

09.00      Пљевља – Прибој       

09.00     Пожега – Нова Варош 

 
 
Напомена :  Сви учесници такмичења у шаху су у обавези да са собом понесу табле са шаховским 
фигурама и шаховске часовнике. 
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СТРЕЉАШТВО 
 

 
 

Такмичење се одржава у стрељани Спортскoг центра Прибој  

М у ш к а р ц и  
Распоред и сатница такмичења 

Четвртак, 05. јул                                                       
09.00                                              

 
Почетак такмичења мушких 
екипа по распореду гађања 
који је одређен на основу 
азбучног реда прајављених 
општина у стрељаштву :  
1. Ариље  
2. Бајина Башта  
3. Вишеград 
4. Ивањица 
5. Колашин  
6. Нова Варош 
7. Пљевља 
8. Пожега 
9. Прибој 
10. Рогатица 
11. Соколац 
12. Ужице 
13. Беране 
14. Косјерић 

 
 
 
Ж е н е 

Распоред и сатница такмичења 
 

Такмичење се одржава у стрељани Спортског центра Прибој 
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Четвртак, 05. јул 
15.00                                                     

 

Почетак такмичења женских 
екипа по распореду гађања који 
је одређен на основу азбучног 
реда пријављених општина у 
стрељаштву :  

1. Ариље  
2. Бајина Башта  
3. Вишеград 
4. Колашин  
5. Нова Варош 
6. Пљевља 
7. Прибој 
8. Рогатица 
9. Соколац 
10. Ужице 

 
 
 
 

 
 

БИЦИКЛИЗАМ 
 

 
- Такмичење ће се одржати на стази Прибој – Прибојска Бања – Јармовац – Прибој  
- Стаза је дужине око 12 километара  
- Стаза је у ствари асвалтни пут и брдског је карактера – има доста успона и низбрдица  
- Старт трке : испред Градског стадиона СЦ Прибој  
- Циљ трке :  код Хотела ЛИМ 
 
 
 
 

Распоред и сатница такмичења 
 

Четвртак, 05. јул 
 

11.00    Званични тренинг 
 
 
Петак, 06. јул 
 

11.00    Старт званичне трке 
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УЧЕСНИЦИ – ПРИЈАВЉЕНЕ ЕКИПЕ 
 

1. Бијело Поље 
2. Вишеград 
3. Ивањица 
4. Нови Пазар 
5. Пљевља 
6. Прибој 

 
 
 
 
 

БИЧ ВОЛЕЈ – ОДБОЈКА НА ПЕСКУ 
 

 
 

М у ш к а р ц и 
 

Утакмице у мушкој конкуренцији играју се на једном терену 
 

БВ 1 – Терен на песку Градског стадиона Спортског центра Прибој 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А Б 
1.  Прибој 1.  Бијело Поље 
2.  Нови Пазар 2.  Бајина Башта 
3.  Пријепоље 3.  Петњица 

 

Распоред и сатница одигравања утакмица 
 
Четвртак, 05. јул 
 

Teрен  БВ 1  Терeн  БВ 1 
09.00     Нови Пазар – Пријепоље  15.30      Прибој – Нови Пазар 
09.30     Бајина Башта – Петњица  16.00      Бијело Поље – Бајина Башта 
 
 
Петак, 06. јул 
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Teрен  БВ 1  Teрен  БВ 1 
09.00      Пријепоље – Прибој  15.30        А 3  -  B 3     (за 5  и  6. место)   
09.30      Петњица – Бијело Поље 16.00        А 2  -  B 2     (за 3  и  4. место)   
 16.30        А 1  -  B 1     (за 1  и  2. место)   

 

Ж е н е 
 

Утакмице у женској конкуренцији играју се на једном терену 
 

БВ 1 – Терен на песку Градског стадиона Спортског центра Прибој 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕ ГРУПЕ 
 

А Б  Ц  
1.  Пријепоље 1.  Соколац 1.  Пљевља 
2.  Нови Пазар 2.  Калиновик 2.  Бајина Башта 
3.  Прибој 3.  Нова Варош 3.  Горажде 
4.  Ивањица 4.  Пожега 4.  Чајетина 

 
 

Распоред и сатница одигравања утакмица 
 
Четвртак, 05. јул 

 
Teрен  БВ 1  Терeн  БВ 1 

10.00     Пријепоље – Ивањица    16.30     Ивањица – Прибој   
10.30     Соколац – Пожега   17.00     Пожега – Нова Варош 
11.00     Пљевља – Чајетина  17.30     Чајетина – Горажде  
11.30     Нови Пазар – Прибој  18.00     Пријепоље – Нови Пазар 
12.00     Калиновик – Нова Варош 18.30     Соколац – Калиновик  
12.30     Бајина Башта – Горажде  19.00     Пљевља – Бајина Башта 
 
Петак, 06. јул 
 

Teрен  БВ 1  Teрен  БВ 1 
10.00      Нови Пазар – Ивањица   17.00                     Б 4 – Ц 4    
10.30      Калиновик – Пожега  17.30                     Б 3 – Ц 3 
11.00      Бајина Башта – Чајетина  18.00                     Б 2 – Ц 2 
11.30      Прибој – Пријепоље  18.30                     Б 1 – Ц 1 
12.00      Нова Варош – Соколац   
12.30      Горажде – Пљевља   
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Субота, 07. јул 
 

Teрен  БВ 1  Teрен  БВ 1 
09.00                     А 4 – Б 4 15.30                     Ц 4 – А 4    
09.30                     А 3 – Б 3 16.00                     Ц 3 – А 3 
10.00                     А 2 – Б 2 16.30                     Ц 2 – А 2 
10.30                     А 1 – Б 1 17.00                     Ц 1 – А 1 

 
 

КАРАТЕ 
 

 
Такмичење у каратеу за мушкарце и жене се одржава у фискултурној сали Гимназије Прибој 
 

Распоред и сатница такмичења 
 
Среда, 04. јул  
20.00    Просторије Гимназије Прибој – Састанак руководства такмичења у каратеу са представницима 
екипа и одређивање жреба.  
 
Четвртак, 05. јул 
09.30   Почетак СВИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ такмичења  
 
 - појединачно кате – M и Ж 
 
 - појединачно борбе – M  (- 68;  - 78;  + 78;  апсолутна) 
 
 - појединачно борбе – Ж  (- 61;  - 68;  + 68;  апсолутна)  
  
 
Петак, 06. јул 
09.30  Почетак СВИХ ЕКИПНИХ такмичења 

 
              КАТЕ И БОРБЕ – M и Ж 
 

  Свечано проглашење најбољих и додела медаља у појединачној и екипној 
конкуренцији обавиће се по завршетку такмичења у сали. 
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РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА 
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

''ПАРА МОСИ''  
 
 

Сва такмичења која су предвиђена за особе са инвалидитетом – ''ПАРА МОСИ'' 
биће реализована у суботу, 07. јула 2018. године према следећем распореду : 
 
Субота, 07. јул 
 
 

СПОРТСКА ГРАНА МЕСТО ОРГАНИЗОВАЊА ВРЕМЕ ОРГАНИЗОВАЊА 

СТРЕЉАШТВО Стрељана Спортске дворане  
 10.00 

ПИКАДО Стрељана Спортске дворане  Након завршеног 
такмичења у стрељаштву  

ШАХ Сала Хотела Лим 13.00 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

Риболовачка стаза ''Кратовска 
река'' 
(означено на магистралном 
путу Прибој – Бистрица – 
Пријепоље на 7,2 км од центра 
града). 

16.00 

 
 
 
НАПОМЕНА : МЕДАЉЕ ЋЕ БИТИ УРУЧЕНЕ НА СПОРТСКИМ БОРИЛИШТИМА ПО 
ЗАВРШЕТКУ ТАКМИЧЕЊА 
 
КОНТАКТ ОСОБА ЗА „ПАРА МОСИ“ – СЛАВИША ШУШАЊ +381 61 6116911 
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ЗАПИСНИК 
СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ КОМИТЕТА 54. МОСИ '' ПЉЕВЉА 2017 '' ,     ОДНОСНО СА ПРВЕ  СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ КОМИТЕТА 55. МОСИ '' ПРИБОЈ 2018'' 
 
Седница је одржана 30.11.2017. године у хотелу Лим , са почетком у 12 часова. 
 
Седници су присуствовали : Џогаз Борјан (Пљевља), Мићевић Дејан (Рогатица), Лутовац Миодраг (Беране), 
Ваљевчић Елемдин (Горажде), Нермин Обућа (Спортски савез ФбиХ), Дамјан Кнежевић (Бијело Поље), 
Марковић Радмила (Соколац), Миломир Филиповић (Прибој и Спортски савез Србије) и Дејан Петровић 
(Пожега). 
 
Седници су  присуствовали  Борис Мрдовић, председник Скупштине општине Прибој, Mирко Ђачић, 
председник општине Пљевља и Тарик Гаџовић, председник Скупштине општине Пљевља. 
 
У одсуству председника Сталног комитета Љубише Ћурчића, седницом је председавао Џогаз Борјан, секретар 
Сталног комитета MOСИ. 
 
Констатовано је да постоји кворум за одлучивање и предложен је следећи: 
 
Дневни ред: 
 
1. Извештај о одржаним 54. МОСИ ''Пљевља 2017''. 
 
 

2. Примопредаја председавања   Сталног комитета  МОСИ: 
Избор: 
- председника  Сталног комитета  55. МОСИ ''Прибој 2018'' 
-  секретара  Сталног комитета   55. МОСИ ''Прибој 2018'' 
 
 

3. Текућа питања. 
 

Дневни ред  прихваћен  је једногласно. 
 

Тачка 1. 
Сви чланови Сталног комитета су добили Извештај о одржаним 54. МОСИ ''Пљевља 2017'', који  је у име  
организатора  54. МОСИ ''Пљевља 2017'' образложио Тарик  Гаџовић. 
 
Миодраг Лутовац је истакао да је организација 54. МОСИ ''Пљевља 2017' била изузетно успешна, похвалио је 
руководство општине Пљевља које се комплетно посветило организацији игара, као и издавање монографије о 
одржаним играма. 
 
Стални Комитет је једногласно усвојио Извештај о одржаним 54. МОСИ ''Пљевља 2017''. 
 

Тачка 2. 
 
Борис Мрдовић је пожелео добродошлицу члановима  Сталног комитета  и захвалио се  руководству општине 
Пљевља  на гостопримству и успешној  организацији 54. МОСИ ''Пљевља 2017''. Борис Мрдовић је предложио 
да се испред Организационог одбора 55. МОСИ ''Прибој 2018'',  за  председника   Сталног комитета  55. МОСИ 
''Прибој 2018'' изабере Миломир Филиповић, истакнути спортски радник и председник Спортског савеза 
Прибој, а за секретара  Сталног комитета  55. МОСИ ''Прибој 2018'', Ђорђе Дујовић, секретар Скупштине 
општине Прибој. 
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За председника  Сталног комитета  55. МОСИ ''Прибој 2018'' изабран је једногласно Миломир Филиповић. 
 
За секретара   Сталног комитета  55. МОСИ ''Прибој 2018'' једногласно је  изабран Ђорђе Дујовић. 
 

Тачка 3. 
Прочитан је допис Спортског савеза Србије, у  коме се се прихватају све обавезе које  проистичу  из акта о 
играма, у  име Спортског савеза Србије седници Скупштине МОСИ присустоваће  Миломир Филиповић. 
 
Седница је завршена 12,30 часова. 
 
 
Запиник сачинио:                                                                                                                                  
Ђорђе Дујовић 

ПРЕДСЕДНИК СТАЛНОГ КОМИТЕТА 55. МОСИ „ПРИБОЈ 2018“ 
                                                                                                                     Миломир Филиповић 
                                                
 
 

ЗАПИСНИК 
СА  2.  СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ КОМИТЕТА 55. МОСИ '' ПРИБОЈ   2018 '' 

 
          Седница је одржана 24.05.2018. године у свечаној сали општине Прибој ,са почетком у 12 часова. 
          
     Седници су присуствовали: Филип Комарица ( Прибој ),Мићевић Дејан (Рогатица),Ваљевчић 
Елемдин(Горажде), Нермин Обућа (Спортски савез ФбиХ),Дамјан Кнежевић (Бијело Поље),Марковић Радмила 
(Соколац),Ђорђе Дујовић (Прибој) ,Душко Голубовић (Спортски савез Србије)  Дејан Елез (Пожега), Дејан 
Петровић (Пожега) и Енвер Гусинац (Нови Пазар). 
                Седници је присуствовао Мишо Ристовић ,технички руководилац такмичења са   54. МОСИ, Пљевља 
2016. 
     У одсуству председника Сталног комитета, седницом је преседавао Борис Мрдовић,председник Скупштине 
55. МОСИ ''Прибој 2018'',који је обавестио чланове да се Миломир Филиповић,из личних разлога повукао са 
функције  председника Сталног комитета и да се предлаже допуна дневног реда, избор председника   Сталног 
комитета 55. МОСИ ''Прибој 2018''.Стални комитет је прихватио допуну дневног реда. 
  
             Констатовано је да постоји кворум за одлучивање  и предложен је следећи: 
 

Дневни ред: 
 
  1. Усвајање Записника са 1. седнице Сталног комитета 55. МОСИ ''Прибој 2018'' одржане 30.11.2017. године. 
2 .Избор председника Сталног комитета 55. МОСИ ''Прибој 2018''. 
3. Избор потпредседника Сталног комитета 55. МОСИ ''Прибој 2018''. 
4. Информација председника Организационог одбора 55. МОСИ ''Прибој 2018'' о активностима које се односе 
на организацију 55. МОСИ ''Прибој 2018''. 
5. Доношење Одлуке о термину одржавања 55. МОСИ ''Прибој 2018''. 
6.  Предлог Организационог одбора 55. МОСИ ''Прибој 2018'' у којим спортским гранама да се одрже такмичења 
. 
7. Доношење Одлуке о утврђивању цена услуга смештаја, исхране и износа котизације за учешће на 55. МОСИ 
''Прибој 2018''. 
8. Доношење Одлуке о термину за доставу коначних пријава градова и општина за учешће на  55. МОСИ 
''Прибој 2018''. 
9.  Доношење Одлуке о расписивању конкурса за доделу организације 57. МОСИ  2020. године. 

 10.Текућа питања. 
 
               Дневни ред  прихваћен  је једногласно. 
 

Тачка 1. 
 
        Чланови Сталног комитета су једногласно усвојили записник са претходне седнице 
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Тачка 2. 
 
         Борис Мрдовић је предложио да се испред Организационог одбора 55. МОСИ ''Прибој 2018'',  за  
председника   Сталног комитета  55. МОСИ ''Прибој 2018'' изабере Филип Комарица  председник Спортског 
савеза Прибој. 
          
    За председника  Сталног комитета  55. МОСИ ''Прибој 2018'' једногласно је изабран  Филип Комарица . 
       

Тачка 3. 
 

   Испред општине Соколца као организатора наредних 56.МОСИ 2019, за потпредседника   Сталног комитета  
55. МОСИ ''Прибој 2018''  једногласно је изабран  Дејан   

Тачка 4. 
 
     Борис Мрдовић је  испред Организационог одбора   изнео информацију о активностима које се односе на 
организацију 55. МОСИ ''Прибој 2018'', да је у току уређење спортске инфраструктуре,врше се радови на 
градском стадиону, поставља се нова тартан стаза,на трибинамa се постављају пластичне столице,обновљени 
су спортски терени у комплексу школа,урађен је терен за одбојку на песку,такође су започети радови на 
уређењу улица и тргова,у културно забавном програму учетвоваће позната музичка имена,Сергеј 
Ћетковић,Џенан Лончаревић,Лексингтон бенд и Халид Бешлић. 

 
Тачка 5. 

       На предлог Организационог одбора , једногласно је  утврђен термин одржавања 55. МОСИ ''Прибој 2018'' од  
04. 07. до  08.07.2018.године 

Тачка 6. 
 
          Филип Комарица је истакао да Организациони одбора предлаже да  се такмичења у мушкој и женској 
конкуренцији одрже у 14 спортских грана:атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони 
тенис, планинарство, фудбал, мали фудбал, карате,спортски риболов, тенис, одбојка на песку. С обзиром 
да  општина Прибој нема уређену стазу за планински бициклизам,ова спортска грана није увршетена у 
такмичење. 
 
      Дамјан Кнежевић је изразио незадовољство што планински бициклизам није уврштен као спортска 
дисциплина,јер за организацју трке довољан је и сеоски пут и да је потребна само добра воља домаћина. 
 
        Дејан Мићевић је предложио да се у атлетици уврсти дисциплина 100 м препоне.Филип Комарица је истако 
да ће се размотрити тај предлог с обзиром да атлестски не поседује  реквизите за ту дисциплину. 
 
       Стални комитет је  утврдио  да се такмичења одрже  у 14 спортских грана а да  се о планинском  бициклизму  
изјасни  Скупштина  55. МОСИ ''Прибој 2018'' . 
          
       Стални комитет је  утврдио да се   ПАРА МОСИ одрже  такмичења  у мушкој и  женској конкуренцији  у 
следећим спортским гранама : стрељаштво,шах,пикадо и риболов. 
   
 

Тачка 7. 
 
          На предлог Организационог одбора,Стални комитет је утврдио : 
 

цене смештаја: 
колективни смештај – 3 еура по особи 

            приватни смештај – 6 еура по особи 
 
           цене исхране: 

 
− доручак - 3 еура по особи 
− ручак - 6 еура по особи 
− вечера – 5 еура по особи 
 

    Котизација за учешће на  55. МОСИ ''Прибој 2018''  износи 150 еура по општини/граду. 
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Тачка 8. 
 
           Стални комитет је  утврдио  да  се пријаве општина  и  градова за учешће на  55. МОСИ ''Прибој 2018'', 
као и достављање личних карата  општина  и  градова,врши до 13.06.2018.године. 

 
Тачка  9. 

 
            Стални комитет је  утврдио  да се распише Конкурс за доделу организaције 57. МОСИ за 2020.годину. 
 
                                                                                 

Тачка  10. 
 
          Мишо Ристовић је апеловао на општине да доводе  своје такмичаре, да се  не узимају такмичари  из дргих 
општина.Такође је предложио да се у члану 21.Општих правила дода одбојка на песку као спортска грана  и да 
се у члану 24.дода да ''Екипа која без оправдања не наступи у одигравању утакмица за коначан пласман и екипа 
која неоправдано напусти такмичење брише се из пласмана те спортске гране, односно остаје без бодова у 
коначном пласману те спортске гране и не може се пријавити за такмичење у тој спортској грани на следећим 
МОСИ.'' 
 
            Стални Комитет  је утврдио да се предлог проследи Скупштини  на усвајање. 
 
           Седница је завршена 12,30 часова. 
 
 
       Запиник сачинио: 
         Ђорђе Дујовић 
 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                             СТАЛНОГ КОМИТЕТА 
                                                                                                                     Филип Комарица 
                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                ЗАПИСНИК  

   СА  3.  СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ КОМИТЕТА 55. МОСИ '' ПРИБОЈ   2018 '' 
 

          Седница је одржана 18.06.2018. године у свечаној сали општине Прибој ,са почетком у 12 часова. 
          
     Седници су присуствовали: Филип Комарица ( Прибој ),Мићевић Дејан (Рогатица),Ваљевчић 
Елемдин(Горажде), Нермин Обућа (Спортски савез ФбиХ),Дамјан Кнежевић (Бијело Поље),Ђорђе Дујовић 
(Прибој) ,Душко Голубовић (Спортски савез Србије)  Дејан Елез (Соколац), Дејан Петровић (Пожега) и Енвер 
Гусинац (Нови Пазар). 
                Седници је присуствовао Мишо Ристовић ,технички руководилац такмичења са   54. МОСИ, Пљевља 
2016. 
       
             Констатовано је да постоји кворум за одлучивање  и предложен је следећи: 

 
Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д 

 
1. Усвајање Записника са 2. седнице Сталног комитета 55. МОСИ ''Прибој 2018'' одржане 24.05.2018. године. 
 
2.  Информација  о активностима које се односе на организацију 55. МОСИ ''Прибој 2018''. 
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 3.  Предлог за  избор и именовање  у органима  Скупштине  55. МОСИ ''Прибој 2018''. 
 
4. Текућа питања. 
  

   Дневни ред  прихваћен  је једногласно. 
Тачка 1. 

 
        Чланови Сталног комитета су једногласно усвојили записник са претходне седнице. 

 
Тачка 2. 

   Филип Комарица ,председник Сталног комитета  је истакао  да ће   Информација  о активностима које се 
односе на организацију 55. МОСИ ''Прибој 2018'',бити презентоване  на Скупштини од стране председника 
Организационог одбора. 

Тачка 3. 
 
  Стални комитет је предложио да се у органе Скупштине  55. МОСИ ''Прибој 2018'' именују: 
  

РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 
  

1.      Главни руководилац такмичења                                                  Мирослав Ристовић 
2.      Технички руководилац такмичења                                             Милован Стојкановић 
3.      Председник Збора судија-врховни судија                                   Љубомир Раовић 
4.      Руководилац за информисање и издавање службеног билтена     Горан Рековић 
5.      Секретар руководства такмичења                                                     Денис Шарак 

ВРХОВНА СУДИЈСКА КОМИСИЈА 
Председник Збора судија – врховни судија                                           Љубомир Раовић 
Делегат Сталног комитета 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (ЦГ)                  Борјан Џогаз 
Члан  Збора судија                                                                     ______________________ 

КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ И ДИСЦИПЛИНСКЕ ПРЕКРШАЈЕ 
  
Стални чланови 

1.      Председник Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018''                      Борис Мрдовић 
2.      Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (СРБ)                        Велимир Ђоковић 
3.      Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (ЦГ)                          Борјан Џогаз 
4.      Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (БиХ)                        Елмедин Ваљевчић 
5.      Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (РС)                           Радмила Марковић 

  
БОДОВНА КОМИСИЈА 

1.      Главни руководилац такмичења (по функцији)                             Мирослав Ристовић 
2.      Руководилац за информисање (по функцији)                                Горан Рековић 
3.      Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (СРБ)                            Миралем Гогалић 
4.      Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (РС)                               Дејан Мићевић 
5.      Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (БиХ)                             Нермин Обућа 

  
 
ЖИРИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ-ОПШТИНЕ У СПОРТСКОМ ПОНАШАЊУ 
            1.  Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018''                                     Бојана Марковић 
            2.  Председник Организационог одбора 55. МОСИ ''Прибој               Лазар Рвовић 
            3.  Представник средстава јавног информисања                                   Мило Џаковић 
            4.  Представник средстава јавног информисања                                   Драган Љељен 
            5.  Представник Туристичке организације града домаћина                  Владе Радовић 
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4. Тачка 
 
           Стални комитет је предложио Скупштини да  у  жреб  за  мали фудбал директно учествују 
Соколац,Петница и Тутин. 
 
         

 Седница је завршена 12,40 часова. 
 
 
       Запиник сачинио 
         Ђорђе Дујовић 
 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                             СТАЛНОГ КОМИТЕТА 

                                                                                                               Филип Комарица 
 
 
 

                      ЗАПИСНИК 
СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 54. МОСИ ''ПЉЕВЉА 2017 '', 

ОДНОСНО СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 55. МОСИ ''ПРИБОЈ  2018'' 
 

 
            Седница је одржана 30.11.2017. године у хотелу Лим ,са почетком у 13 часова. 
          
      Седници су присуствовали : Зоран Јојић (Беране), Милан Стаменић (Бајина Башта), Драгољуб Недовић 
(Бијело Поље), Бошко Фуртула (Вишеград), Ваљевчић Елмeдин (Горажде), Нермин Обућa (Спортски савез ФБиХ), 
Милош Перовић (Зубин Поток), Миладин Божовић (Ивањица), Војислав Лаловић (Калиновик), Љубивоје Вранић 
(Нова Варош), Велимир Ђоковић (Пожега), Никола Цицмил (Плужине), Мерсудин Халиловић (Пљевља), 
Милован Милићевић ( Пријепоље), Елдар Лисица (Пријепоље), Мићевић Дејан (Рогатица), Мишо Соколовић ( 
Рогатица), Мирсад Хоџић (Сјеница), Календер Енвер ( Сјеница), Каришик Елмедин( Сјеница), Драгиша 
Кузмановић (Ужице), Игор Ћурчић (Фоча),Вера Мијатовић (Соколац), Мирко Петровић (Чајетина), Синиша 
Несторовић (почасни члан МОСИ), Миломир Филиповић (Прибој и Спортски савез Србије), Денис Шарак 
(Прибој). 
   
      Седници су  присуствовали  Борис Мрдовић, председник Скупштине општине Прибој, Mирко Ђачић, 
председник општине Пљевља и Тарик Гаџовић, председник Скупштине општине Пљевља. 
 
             Констатовано је да постоји кворум за одлучивање  и предложен је следећи: 
 

Дневни ред: 
 
                  1. Извештај о одржаним 54. МОСИ ''Пљевља 2017''. 

2. Информација председника Организационог одбор о одржаним 54. МОСИ „Пљевља 2017“; 
3. Примопредаја председавања Скупштином МОСИ: 

                   Избор: 
                 - председника  Скупштине  55. МОСИ ''Прибој 2018'' 
                  - секретара  Скупштине  55. МОСИ ''Прибој 2018'' 

4. Информација председника Организационог одбора 55.МОСИ „Прибој 2018“ о активностима које 
се односе на организацију 55.МОСИ „Прибој 2018“. 

5. Разно 
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               Предложени дневни ред усвојен је једногласно. 
 

  Пре него се прешло на прву тачку дневног реда, председник скупштине МОСИ „Пљевља 2017“ Тарик 
Гаџовић, информисао је присутне о писму које је Спортски Савез Србије упутио Скупштини МОСИ. У име 
Спортског Савеза Србије и председника Александра Шоштара, седници скупштине МОСИ-а је присуствовао 
Миломир Филиповић, који је поздравио присутне и пренео да је Спортски Савез Србије спреман да помогне 
одржавање 55. МОСИ „Прибој 2018“. 

 
 
 
 

Тачка 1. 
 
        Сви чланови Скупштине су добили Извештај о одржаним 54. МОСИ ''Пљевља 2017'', који  је у име 
организатора укратко образложио председник Скупштине Тарик  Гаџовић, истакавши да је саставни део овог 
Извештаја, и Извештај председника Организационог одбора МОСИ, актуелног председника општине Пљевља, 
Мирка Ђачића. Као општи утисак о 54.МОСИ „Пљевља 2017“, истакао је запажања јавности да су Пљевља 
успела да организују МОСИ на примерен начин и упутио жеље општини Прибој, домаћину 55.МОСИ, да 
достигне и са успехом организује 55.МОСИ „Прибој 2018“.   
 
       Скупштина је једногласно усвојила Извештај о одржаним 54. МОСИ ''Пљевља 2017''. 
                                                                   

Тачка 2. 
         По другој тачки дневног реда, обратио се председник Организационог одбора 54.МОСИ „Пљевља 
2017“ и председник општине Пљевља, Мирко Ђачић. Након поздравних речи, кратко је упознао присутне са 
свим оним што је обележило одржавање 54.МОСИ „Пљевља 2017“ од 5-9.јуна  2017. године. Истакао је да је на 
овим МОСИ било укупно 32 учесника, што је највећи број од када се одржавају игре. Своје извештавање Мирко 
Ђачић је завршио са информацијом да је општина Пљевља одштампала „Монографију“ коју су сви чланови 
добили, а која ће остати као сведочанство и документ о одржаним МОСИ-а у Пљевљима.   За крај, упутио је пар 
речи општини Прибој и у име Организационог одбора  пожелео је срећу у организовању 55.МОСИ „Прибој 
2018“. 

Тачка 3. 
 
       На седници Сталног комитета, која је предходила седници Скупштине 55.МОСИ, за председника је 
изабран Миломир Филиповић који је за председника Скупштине 55. МОСИ “Прибој 2018“ предложио Бориса 
Мрдовића, дипломираног правника и актуелног председника Скупштине општине Прибој, а за секретара 
Скупштине 55.МОСИ „Прибој 2018“ предложена је Милица Дробњаковић, дипломирани правник. 

За председника  Скупштине  55. МОСИ ''Прибој 2018'' изабран је једногласно Борис Мрдовић. 
За секретара  Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' једногласно је  изабрана Милица Дробњаковић. 

           
Тачка 4. 

По преузимању председавања седницом, новоизабрани председник Скупштине 55.МОСИ „Прибој 2018“ 
упутио је поздравне речи и захвалио се на избору. Потом се по четвртој тачки дневног реда обратио и пожелео 
добродошлицу у име општине Прибој и председника Лазара Рвовића, а затим и упознао присутне о 
активностима које се односе на организацију 55.МОСИ „Прибој 2018“. Истакао је да ће Прибој бити добар 
домаћин, да ће срдачно и отвореног срца дочекати све и да ће се трудити да обезбеди најбоље услове за добру 
организацију игара. Захвалио се општини Пљевља на успешној организацији 54.МОСИ „Пљевља 2017“ и истакао 
да ће се општина Прибој наставити да допринеси даљој афирмацији игара и да ће се трудити да достигне и 
престигне општину Пљевља која је била добар домаћин и узор. 
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      Тачка 5. 
 

Након протоколарног дела, присутнима је пуштен краћи филм којим се Прибој представио као домаћин 
55.МОСИ „Прибој 2018“. 
 
 
           Седница је завршена 14,30 часова. 
 
 
                     Запиник сачинила: 
                   Милица Дробњаковић 
 
                                                                                                    

               ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                              СКУПШТИНЕ 55. МОСИ „ПРИБОЈ 2018“ 

                                                                                      Борис Мрдовић 
                                                
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК  СА  ДРУГЕ СЕДНИЦЕ 
СКУПШТИНЕ 55. МОСИ ''ПРИБОЈ  2018'' 

 
 
            Седница је одржана 24.05.2018. године у Дому културе „Пиво Караматијевић“ ,са почетком у 13 часова. 
          
      Седници су присуствовали : Зоран Јојић (Беране), Петар Ракић (Бајина Башта), Драгољуб Недовић 
(Бијело Поље), Бошко Фуртула (Вишеград), Ваљевчић Елмeдин (Горажде), Нермин Обућa (Босанско-подрињски 
кантон Горажде), Војислав Лаловић (Калиновик), Љубивоје Вранић (Нова Варош), Велимир Ђоковић (Пожега), 
Никола Цицмил (Плужине), Милован Милићевић ( Пријепоље), Мићевић Дејан (Рогатица), Мишо Соколовић ( 
Рогатица), Енвер Гусинац (Нови Пазар), Небоиша Обреновић (Чајниче), Драгиша Кузмановић (Ужице), Владимир 
Брадоњић (Рудо), Игор Ћурчић (Фоча), Љубомир Вукадиновић( Мојковац), Ђуро Милошевић( Колашин), Дејан 
Елез (Соколац), Мирко Петровић (Чајетина), Синиша Несторовић (почасни члан МОСИ), Душко Голубовић 
(Спортски савез Србије), Филип Комарица (Прибој). 
  
 
             Констатовано је да постоји кворум за одлучивање  и предложен је следећи: 
 
 

Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са 1. седнице Скупштине  55. МОСИ ''Прибој 2018'' одржане 30.11.2017. године 
2. Избор потпредседника Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' 
3. Информација председника Организационог одбора 55. МОСИ ''Прибој 2018'' о активностима које се односе 
на организацију 55. МОСИ ''Прибој 2018'' 
4. Доношење Одлуке о термину одржавања 55. МОСИ ''Прибој 2018'' 
5.  Предлог Организационог одбора 55. МОСИ ''Прибој 2018'' у којим спортским гранама да се одрже 
такмичења  
6. Доношење Одлуке о утврђивању цена услуга смештаја, исхране и износа котизације за учешће на 55. МОСИ 
''Прибој 2018'' 
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7. Доношење Одлуке о термину за доставу коначних пријава градова и општина за учешће на  55. МОСИ 
''Прибој 2018'' 
8.  Доношење Одлуке о расписивању конурса за доделу организације 57. МОСИ  2020. године 
9. Текућа питања 
 

               Предложени дневни ред усвојен је једногласно. 
 

  Пре него се прешло на прву тачку дневног реда, председник скупштине МОСИ „Прибој 2018“ Борис 
Мрдовић, поздравио је присутне и пожелео добродошлицу у Прибој, са жељом да се пријатно осећају у нашем 
граду. 
 

Тачка 1. 
 
        Председник Скупштине 55.МОСИ „Прибој 2018“ Борис Мрдовић упознао је присутне са записником  са 
1.седнице Скупштине 55.МОСИ „Прибој 2018“ одржане дана 30.11.2017. године у Прибоју и позвао присутне да 
дају евентуалне примедбе на његов садржај. Са обзиром на то да примедби није било, записник је прихваћен 
једногласно.   
  
  
 
 

Тачка 2. 
  
         По другој тачки дневног реда, председник Скупштине Борис Мрдовић упознао је присутне са 
предлогом општине Соколац, града домаћина 2019.године, да потпредседник Скупштине 55.МОСИ „Прибој 
2018“ буде Бојана Марковић, иначе актуелна председница Скупштине општине Соколац. Затим се 
новоизабрана потпредседница Бојана Марковић обратила присутнима и захвалила се на избору. 
  
 Предлог је дат на гласање и исти је једносласно усвојен. 
           

Тачка 3. 
 
        Председник Скупштине 55.МОСИ „Прибој 2018“ Борис Мрдовић дао је реч председнику општине 
Прибој, Лазару Рвовићу, који је поздравио присутне и пожелео добродошлицу. Затим се осврнуо на МОСИ, 
указао још једном на њихов значај и упутио примедбу новинарима да саме игре нису довољно медијски 
пропраћене и да таква једна спортска манифестација где се релативизју све границе које су такве какве јесу, 
треба да имају много више простора у медијима. Потом је упознао присутне са информацијама везаним за 
уређење града и радовима на самој спортској инфраструктури, у укупној вредности од око 200.000.000,00 
динара. Указао је на то да, поред спортског дела, прво и основно је безбедност деце која ће доћи у Прибој и са 
те стране, сву ученици и гости могу бити сигурни да ће све бити на највишем нивоу урађено и безбедно. Што се 
културно-забавног дела тиче, у данима игара, имаћемо четири концерта са четири врхунска извођача. Позвао је 
још једном све да буду део целе ове манифестације и гости Прибоја, а општина Прибој ће се трудити да буде 
добар домаћин 

Тачка 4. 
 Стални Комитет је предложио термин одржавања 55.МОСИ „Прибој 2018“ од 4.07.- 8.07.2018. године. 
Предлог је дат на гласање и усвојен је једногласно.    

Тачка 5. 
По овој тачки дневног реда, председник Скупштине Борис Мрдовић, дао је реч новоизабраном 

председнику Сталног Комитета, Филипу Комарици који је детаљније упознао присутне са спортским гранама 
која ће бити заступљена на овим МОСИ и ПАРА МОСИ. Биће заступљено 14 спотских грана, и у мушкој и у 
женској конкуренцији: атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони тенис, планинарство, 
фудбал,мали фудбал, риболов, одбојка на песку, карате и тенис. На ПАРА МОСИ биће заступљене следеће 
спортске гране, и у мушкој и у женској конкуренцији: стрељаштво, шах, пикадо и риболов. Председник Сталног 
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Комитета је указао на то да Прибој нема довољно добре услове за одржавање бициклизма и да је због тога 
изостао на списку спортских грана.  

Затим је по овом питању уследила краћа дискусија. Драгољуб Недовић из Бијелог Поља се јавио за реч и 
указао да би било добро да бициклизам ипак буде уврштен у такмичење и да се о томе треба изјаснити и на 
Скупштини. Борјан Џогаз из општине Пљевља се истим поводом јавио за реч, изнео примедбу  да бициклизам 
ипак заслужује да буде заступљен на овим играма. Владимир Брадоњић из општине Рудо је поставио питање да 
ли тенис има и у женској конкуренцији. Затим је Небоиша Обреновић, из општина Чајниче поставио питање 
везано за баскет 3x3, да ли ће и та спортска грана бити на овим играма, али тај предлог није прихваћен. 
Председник организационог одбора, Лазар Рвовић, по питању примедбе везане за бициклизам, одговорио је 
да ће општина Прибој уважити исту и да ће бициклизам уврстити у такмичење.Спортски директор, Миро Буквић 
је истакао ће моћи да се уврсти једино друмски бициклизам. 

Председник Скупштине је затим предложио да се прихвати предлог Организационог одбора са 15 
граном спорта,  бициклизмом, и ставио исти на гласање. Предлог је једногласно прихваћен.  

Тачка 6. 
Председник Скупштине дао је реч председнику Станог комитета Филипу Комарици како би информисао 

присутне о овој тачки дневног реда.Стални комитет је предложио да када је у питању смештај,  цена за 
колективни буде 3 евра, а приватни смештај 6 евра. Што се исхране тиче, укупан износ на дневном нивоу биће 
14 евра, и то: 3 евра-доручак, 6 евра–ручак, 5 евра-вечера. Цена  котизације по граду/општини ће бити 150 евра. 
Потом се Велимир Ђоковић из општине Пожега јавио за реч и изнео предлог да се претходно утврди мени који 
ће се доставити свим градовима/општинама, и тај предлог је прихваћен. 

Тачка 7. 
 По овој тачки дневног реда, председник Сталног комитета Филип Комарица изнео је предлог да се 
крајњи рок за доставу коначних пријава помери уместо за 15-ти јун, на 13. јун 2018.године. Предлог је стављен 
на гласање и прихваћен је једногласно. 
 

Тачка 8. 
 По правилнику МОСИ, Стални комитет расписује Конкурс за доделу организације 57.МОСИ 2020. 
године.По овој тачки дневног реда, за реч се јавио Љубомир Вукадиновић из општине Мојковац, јер је општина 
Мојковац заинтересована за кандидатуру 2020.године. Предложио је да се Конкурс распише и за 2021. и за 
2022.годину. 
 Приступило се гласању о овој тачки дневног реда и иста је једногласно усвијена. 
 

Тачка 9. 
 У оквиру текућих питања, Веселин Дрљевић из Берана, уредник спортске редакције из Подгорице је 
представио краћу причу о изради Монографије која је рађена и у општини Пљевља, прошлогодишњем 
домаћину МОСИ.  
 Мирослав Ристовић је изнео предлоге са седнице Сталног комитета. Апеловао је на све председнике 
општина да испоштују члан 3.Општих правила и да доведу своје спортисте на Игре.Такође је предложио да се у 
члану 21.Општих правила дода одбојка на песку као спортска грана  и да се у члану 24.дода да ''Екипа која без 
оправдања не наступи у одигравању утакмица за коначан пласман и екипа која неоправдано напусти 
такмичење брише се из пласмана те спортске гране, односно остаје без бодова у коначном пласману те 
спортске гране и не може се пријавити за такмичење у тој спортској грани на следећим МОСИ.'' 
           Седница је завршена у 14,00 часова. 
 
 
     Запиник сачинила:                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
   Милица Дробњаковић                       СКУПШТИНЕ 55.МОСИ „ПРИБОЈ 2018 

                                                                             Борис Мрдовић 
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ЗАПИСНИК  СА  ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ 

СКУПШТИНЕ 55. МОСИ ''ПРИБОЈ  2018'' 
 

 
            Седница је одржана 18.06.2018. године у Дому културе „Пиво Караматијевић“ ,са почетком у 13 часова. 
          
      Седници су присуствовали : Радиша Ратковић (Ариље), Зоран Јојић (Беране), Милан Стаменић (Бајина 
Башта), Драгољуб Недовић (Бијело Поље), Бошко Фуртула (Вишеград), Елмeдин Ваљевчић (Горажде), Војислав 
Лаловић (Калиновик), Љубивоје Вранић (Нова Варош), Велимир Ђоковић (Пожега), Никола Цицмил (Плужине), 
Мерсудин Халиловић (Пљевља), Милован Милићевић ( Пријепоље), Мишо Соколовић ( Рогатица), Енвер 
Гусинац (Нови Пазар), Небоиша Обреновић (Чајниче), Драгиша Кузмановић (Ужице), Владимир Брадоњић 
(Рудо), Игор Ћурчић (Фоча), Љубомир Вукадиновић (Мојковац), Ђуро Милошевић( Колашин), Вера Мијатовић 
(Соколац), Бране Митровић (Ново Горажде), Мирко Петровић (Чајетина), Душко Голубовић (Спортски савез 
Србије), Филип Комарица (Прибој), Миралем Гогалић (Прибој). 
  
 
             Констатовано је да постоји кворум за одлучивање  и предложен је следећи: 
 
 

Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са 2. седнице Скупштине  55. МОСИ ''Прибој 2018'' одржане 24.05.2018. године 
2. Информација о активностима које се односе на организацију 55. МОСИ ''Прибој 2018''  
3. Избор и именовање у органима Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' 
4.  Утврђивање коначних пријава општина учесница 55. МОСИ ''Прибој 2018'' по спортским гранама  
5. Жребање екипа за одређене спортске гране 
6. Текућа питања 
 

               Након што је утврђен кворум за рад, предложени дневни ред усвојен је једногласно. 
 

  Пре него се прешло на прву тачку дневног реда, председник скупштине МОСИ „Прибој 2018“ Борис 
Мрдовић, поздравио је присутне и пожелео добродошлицу у Прибој, са жељом да се пријатно осећају у нашем 
граду. 
 

Тачка 1. 
 
        Председник Скупштине 55.МОСИ „Прибој 2018“ Борис Мрдовић упознао је присутне са записником  са 
2.седнице Скупштине 55.МОСИ „Прибој 2018“ одржане дана 24.05.2017. године у Прибоју и позвао присутне да 
дају евентуалне примедбе на његов садржај. Са обзиром на то да примедби није било, записник је прихваћен 
једногласно.   
  
  
 

Тачка 2. 
  
         По другој тачки дневног реда, председник Скупштине Борис Мрдовић, изнео је информације о 
активностима које се односе на организацију 55.МОСИ „Прибој 2018“. Поред реконструкције и уређења 
фудбалског стадиона, спортских терена, атлетске стазе, терена за одбојку на песку, у граду се приводе крају и 
радови на градској инфраструктури, те је изграђен кружни ток, комплетна реконструкција главне улице, 
перкинг, као и низ других радова који ће нашем граду дати један нови изглед. Посебан акценат председник 
Скупштине ставио је на безбедносни аспект, истакавши да су предузете све мере како би се сви спортисти и 
гости осећали сигурно у Прибоју 
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Тачка 3. 

 
       Председник Скупштине Борис Мрдовић дао је реч Филипу Комарици, председнику Сталног комитета 
55.МОСИ „Прибој 2018“ да изнесе став Комитета по овој тачки дневног реда.  
 
 Предлог Сталног комитета је следећи: 
 
РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 
 

2. Главни руководилац такмичења                                                  Мирослав Ристовић 
3. Технички руководилац такмичења                                             Милован Стојкановић 
4. Председник Збора судија-врховни судија                                   Љубомир Раовић 
5. Руководилац за информисање и издавање службеног билтена     Горан Рековић 
6. Секретар руководства такмичења                                                     Денис Шарак 

 
ВРХОВНА СУДИЈСКА КОМИСИЈА 
 

Председник Збора судија – врховни судија                                           Љубомир Раовић 
Делегат Сталног комитета 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (ЦГ)                     Борјан Џогаз 
Члан  Збора судија                                                                             ______________________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ И ДИСЦИПЛИНСКЕ ПРЕКРШАЈЕ 
 
Стални чланови 

− Председник Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018''                      Борис Мрдовић 
− Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (СРБ)                         Велимир Ђоковић 
− Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (ЦГ)                           Борјан Џогаз 
− Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (БиХ)                         Елмедин Ваљевчић 
− Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (РС)                           Радмила Марковић 

 
 
БОДОВНА КОМИСИЈА 
 

1. Главни руководилац такмичења (по функцији)                             Мирослав Ристовић 
2. Руководилац за информисање (по функцији)                                Горан Рековић 
3. Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (СРБ)                             Миралем Гогалић 
4. Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (РС)                               Дејан Мићевић 
5. Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018'' (БиХ)                             Нермин Обућа 

 
ЖИРИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ-ОПШТИНЕ У СПОРТСКОМ ПОНАШАЊУ 
 
 1.  Члан Скупштине 55. МОСИ ''Прибој 2018''                                         Бојана Марковић 
 2.  Председник Организационог одбора 55. МОСИ ''Прибој                 Лазар Рвовић 
 3.  Представник средстава јавног информисања                                   Мило Џаковић 
 4.  Представник средстава јавног информисања                                   Драган Љељен 
 5.  Представник Туристичке организације града домаћина                 Владе Радовић 

 
 

Тачка 4. 
 Председник Сталног комитета Филип Комарица информисао је присутне да су пријаве за 55. МОСИ 
„Прибој 2018“  поднеле 28 општина/градова. 
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 Председник Скупштине је изнео предлог да се изврши замена тачака дневног реда, те да се прво 
разматра по текућим питања, а након тога да се приступи жребању. Предлог је усвојен једногласно. 
 

Тачка 5. 
 
 По текућим питањима, Борјан Џогаз из општине Пљевља поставио је питање везано за пренос 
стрељачког оружја, прелазак границе и питање везано за медицинске службе. Потом се присутнима обратио и 
Веселин Дрљевић и изнео неколико информација везано за Монографију.  
 Затим се присутнима обратио Дејан Бугарин, начелник Регионалног центра граничне полиције, који је 
присутнима дао одговоре везано за прелазак државне границе и пренос оружја за такмичење у стрељаштву. 
Документа потребна за прелазак границе су путна исправа или лична карта, изузетак су млађа малолетна лица 
која границу могу прећи са здравственом књижицом или ђачком књижицом. Такође, Закон о граничној 
контроли предвиђа да, када су у питању малолетна лица до 16 година, мора постојати обавезна писмена 
сагласност оба родитеља за путовање малолетних лица без њиховог присуства. Када је у питању пренос оружја, 
постоји могућност преноса уз одређену процедуру која се спроводи на самом граничном прелазу. На једно 
одобрење може се пренети  5 комада оружја и до 500 комада муниције. Цена једне таксе је 2.930,00 динара, а 
310,00 динара је захтев за издавање одобрења. Оно што је неопходно за унос оружја, обавезна је и путна 
исправа-пасош, али и документација за наоружање од неког стрељачког клуба или друге спортске организације 
на коју је оружје регистровано. Начелник је такође апеловао да се екипе које доносе оружје припреме 
адекватно и на време обезбеде потребну документацију и уплатнице, како би државну границу прешли 
несметано. Што се тиче приоритетног пролазка, обзиром да је тада и летња туристичка сезона, те долази до 
интензивирања саобраћаја, гранична полиција ће уложити све своје потенцијале да би омогућили што бржи и 
несметан прелазак границе свих путника, па и учесника МОСИ. 
  Затим се председник Сталног комитета, Филип Комарица обратио присутнима и одговор дао везано за 
медицинске службе. Истакао је да ће на свим спортским теренима бити медицинске екипе, а међу њима и 
један реномирани доктор Ђерић, који је био и уз Олимпијски тим Србије. Такође, истакао је да је и кандидатуру 
за организацију МОСИ 2020.године поднело две општине из Србије - Нова Варош и Бајина Башта и пожелео им 
фер борбу и много среће за добијање МОСИ. 
 За реч се јавио и Љубивоје Вранић, представник општине Нова Варош и упознао присутне са 
капацитетима које поседује Нова Варош. Поред смештајних капацитета, који су доста богати, општина има и 
добру спортску инфраструктуру  и спремна је за организацију 57. МОСИ 2020.године уколико спортски победи 
Бајину Башту.  
 

Тачка 6. 
 
 Након текућих питања, приступило се жребању. 
 
 
           Седница је завршена у 16,00 часова. 
 
 
     Запиник сачинила:                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
   Милица Дробњаковић          СКУПШТИНЕ 55.МОСИ „ПРИБОЈ 2018 

                                                    Борис Мрдовић 
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 55. МОСИ „ ПРИБОЈ 2018.“ 
 

Лазар Рвовић 
Борис Мрдовић 
Саша Василић 

Миралем Гогалић  
Мирослав Буквић 
Предраг Терзић 

Филип Комарица 
Славиша Јањушевић  

Здравко Пешут 
Жељко Јечменица 

Горан Рековић  
Денис Шарак  
Екрем Хоџић 

Драгомир Минић 
 
КОМИСИЈЕ 55. МОСИ ’’ПРИБОЈ 2018’’ 
 
Комисија  за информисање и маркетинг:  
- Горан Рековић, председник   / +381 63 81 40 212   /   goranrekovic@gmail.com 
- Сања Мановић, чланица 
- Марко Јањушевић, члан 
Комисија за здравство: 
-Предраг Терзић, председник  / +381 64 04 04 007 
-Владимир Милинковић, члан 
-Миодраг Трипковић, члан 
Комисија за смештај и исхрану: 
-Владан Радовић, председник    / +381 63 74 85 512   /   topriboj@yahoo.com 
-Ненад Пенезић, члан 
-Предраг Терзић, члан 
-Славомир Танасијевић, члан 
-Александар Никачевић, члан 
Комисија за културно-забавни програм: 
-Владан Радовић, председник  /  +381 63 74 85 512   /   topriboj@yahoo.com 
-Ненад Пенезић, члан 
-Горан Рековић, члан 
-Вук Луковић, члан  
Комисија за превоз, саобраћај и везе: 
-Миралем Гогалић, председник  / +381 66 334 466 
-Драго Дробњаковић, члан 
-Љубинко Драгутиновић, члан 
Комисија за организацију и спровођење такмичења: 
-Милован Стојкановић, председник  /  +381 64 41 06 926  
-Владан Јеремић, члан 
-Харис Џидић, члан 
-Миралем Гогалић, члан 
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Комисија за инспекцијски надзор: 
-Мирко Дујовић, председник  /  +381 69 84 60 886  
-Добрица Удовичић, члан 
-Видосав Цвијовић, члан 
-Драго Дробњаковић, члан 
Комисија за рад са волонтерима: 
-Бранко Кашерић, председник  /  +381 64 54 79 716 
-Валентина Токовић, чланица 
-Горан Рековић, члан 
Комисија за правна питања: 
-Борис Мрдовић, председник  /  +381 65 24 17 978 
-Милица Дробњаковић, чланица 
-Ђорђе Дујовић 
Комисија за материјално-финасијска питања: 
-Славиша Јањушевић, предсеник  /  +381 63 429 487 
-Филип Комарица, члан 
-Зоран Марковић, члан 
Комисија за припрему и опремање спортских терена: 
-Здравко Пешут, председник   /  +381 69 84 60 942 
-Саво Спасојевић, члан 
-Денис Шарак, члан 
Комисија за спортска такмичења: 
-Милован Стојкановић, председник  /  +381 64 41 06 926  
-Владан Јеремић, члан 
-Вук Луковић, члан 
Комисија за набавку спортске опреме: 
-Денис Шарак, председник  /  +381 66 401 435 
-Филип Комарица, Члан 
-Харис Џидић, члан 
Комисија за безбедност: 
-Бранимир Станишић, председник 
-Алексанар Шарац, члан 
-Дејан Бугарин, члан 
-Југослав Дрчелић, члан 
Комисија за дочек и испраћај гостију: 
-Миралем Гогалић, председник  / +381 66 334 466 
-Владан Радовић, члан 
-Магдалена Пријовић, чланица 
Комисија за свечано отварање и затварање игара: 
-Борис Мрдовић, председник  /  +381 65 24 17 978 
-Владан Радовић, члан 
-Горан Рековић, члан 
Комисија за уређење града: 
-Здравко Пешут, председник  /  +381 69 84 60 942 
-Жељко Јећменица, члан 
-Екрем Хоџић, члан 
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ТЕЛА И КОМИСИЈЕ 55. „ МОСИ ПРИБОЈ 2018.“ 

 
 
РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 
 
1. Главни руководилац такмичења -  Мирослав Ристовић 
2. Технички руководилац такмичења – Милован Стојкановић 
3. Председник Збора судија –врховни судија – Љубиша Раовић 
4. Руководилац за информисање и издавање службеног билтена- Горан Рековић 
5. Секретар руководства такмичења – Денис Шарак 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ И ДИСЦИПЛИНСКЕ ПРЕКРШАЈЕ 
 
1. Председник Скупштине 55. МОСИ  „ПРИБОЈ 2018“ – Борис Мрдовић 
2. Члан Скупштине 55. МОСИ  „ПРИБОЈ 2018“ (СРБ) – Велимир Ђоковић 
3. Члан Скупштине 55. МОСИ  „ПРИБОЈ 2018“ ( ЦГ ) – Боријан Џогаз 
4. Члан Скупштине 55. МОСИ  „ПРИБОЈ 2018“ ( БиХ) -  Ваљевчић Елмедин  
5. Члан Скупштине 55. МОСИ  „ПРИБОЈ 2018“ (РС) – Радмила Марковић 
 
     
БОДОВНА КОМИСИЈА 
 
1. Главни руководилац такмичења (по функцији) -  Мирослав Ристовић 
2. Руководилац за информисање (по функцији) -  Горан Рековић 
3. Члан Скупштине 55. МОСИ  „ПРИБОЈ 2018“ (СРБ)-  Миралем Гогалић 
4. Члан Скупштине 55. МОСИ  „ПРИБОЈ 2018“ (РС)-  Дејан Мићевић  
5. Члан Скупштине 55. МОСИ  „ПРИБОЈ 2018“ ( БиХ) –  Нермин Обућина 
 
 
ЖИРИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ –ОПШТИНЕ У СПОРТСКОМ ПОНАШАЊУ 
 
1. Члан Скупштине 55. МОСИ „ Прибој 2018“ – Бојана Марковић  
2. Председник Организационог одбора 55. МОСИ „ПРИБОЈ 2018“ – Лазар Рвовић 
3. Представник средстава јавног информисања- Мило Џаковић 
4. Представник средстава јавног информисања- Драган Љељен 
5. Представник Туристичке организације града домаћина- Владан Радовић 
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РУКОВОДИОЦИ ТАКМИЧЕЊА ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА  

 
Ред. 
Бр. 

СПОРТСКА ГРАНА  РУКОВОДИЛАЦ ТАКМИЧЕЊА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 

1. ШАХ СРЕТЕН ДРЧЕЛИЋ +381644548682 
2. РУКОМЕТ ФАДИЛ ДЕЛИЋ +381641742361 
3. КОШАРКА ДУШКО ГОЛУБОВИЋ +381600777893 
4. РИБОЛОВ ДИВАЛИЋ МИРСАД +381641679367 
5. КАРАТЕ БОРИВОЈЕ ЈОКСИМОВИЋ +381649157862 
6. ПЛАНИНАРСТВО ВАЛЕНТИНА ТОКОВИЋ +381648459773 
7. МАЛИ ФУДБАЛ ВЛАДАН ЈЕРЕМИЋ +381643016501 
8. СТРЕЉАШТВО СЛАЂАН ЈАНОВИЋ +381628046750 
9. ФУДБАЛ ВЛАДАН ЈЕРЕМИЋ +381643016501 

10. БИЦИКЛИЗАМ БРАНКО КАШЕРИЋ +381645479716 
11. АТЛЕТИКА БОБАН МАНОВИЋ +381648564103 
12. СТОНИ ТЕНИС ОБРЕН СТАНКОВИЋ +381641432968 
13. ТЕНИС МИРКО ТОШИЋ +381641354100 
14. ОДБОЈКА СЛАВИЦА РАКОВИЋ +381692456632 
15. ОДБОЈКА НА ПЕСКУ СЛАВИЦА РАКОВИЋ +381692456632 
16. ПАРА МОСИ  СЛАВИША ШУШАЊ    +381 61 6116911 

 
 

ГЛАВНИ РУKОВОДИЛАЦ ТАKМИЧЕЊА И KОМИСИЈА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАKМИЧЕЊА 

 
Ред.бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА ТЕЛЕФОН 

1. Мирослав Ристовић Главни руководилац 
такмичења 

+381698977905 

2. Милован Стојкановић Председник Комисије 
за организацију и 
спровођење 
такмичења  

+381644106926 

3. Владан Јеремић Члан Комисије +381643016501 

4. Харис Џидић Члан Комисије +381 64 2067008 

5 Миралем Гогалић Члан Комисије +381 66 334 466 
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ДИСТРИБУЦИЈА СЛУЖБЕНОГ БИЛТЕНА  55. МОСИ  ''ПРИБОЈ 2018'' 
 
 

ОПШТИНА БРОЈ ПРИМЕРАКА 
Бр. 1 Бр. 2 Бр. 3 Бр. 4 Бр. 5 Бр. 6 

1. Ариље 4 4 4 4 4 5 
2. Бајина Башта  15 15 15 15 15 5 
3. Беране  8 8 8 8 8 5 
4. Бијело Поље 14 14 14 14 14 5 
5. Вишеград 13 13 13 13 13 5 
6. Горажде 7 7 7 7 7 5 
7. Гусиње 2 2 2 2 2 5 
8. Ивањица 10 10 10 10 10 5 
9. Калиновик 5 5 5 5 5 5 

10. Колашин 11 11 11 11 11 5 
11. Косјерић 5 5 5 5 5 5 
12. Мојковац 12 12 12 12 12 5 
13. Нова Варош 15 15 15 15 15 5 
14. Нови Пазар 13 13 13 13 13 5 
15. Ново Горажде 4 4 4 4 4 5 
16. Петњица 7 7 7 7 7 5 
17. Плужине 3 3 3 3 3 5 
18. Пљевља 23 23 23 23 23 5 
19. Пожега 20 20 20 20 20 5 
20. Прибој 30 30 30 30 30 20 
21. Пријепоље 18 18 18 18 18 5 
22. Рогатица 17 17 17 17 17 5 
23. Рудо 11 11 11 11 11 5 
24. Соколац 20 20 20 20 20 10 
25. Тутин 5 5 5 5 5 5 
26. Ужице 10 10 10 10 10 5 
27. Фоча 6 6 6 6 6 5 
28. Чајетина 13 13 13 13 13 5 
29. Чајниче 5 5 5 5 5 5 
30. Стални комитет 15 15 15 15 15 15 
31. Press centar 40 40 40 40 40 30 

32. Руководиоци такмичења 
по спортским гранама 15 15 15 15 15 15 

33. Руководство такмичења 10 10 10 10 10 10 
34. Архива 10 10 10 10 10 10 
35. Остали 84 34 34 34 34 55 

 С В Е Г А : 500 450 450 450 450 300 
 
 

ДИНАМИКА ИЗЛАЖЕЊА СЛУЖБЕНОГ БИЛТЕНА  54. МОСИ  ''ПРИБОЈ 2018'' 
 

БИЛТЕН ДАН 
ИЗЛАСКА ТИРАЖ НАЧИН ДИСТРИБУЦИЈЕ 

Број 1 28. 06. 2018. 500 Доставља се општинама 
Број 2 05. 07. 2018. 450 Представници општина преузимају 

припадајући број примерака у просторијама 
press centra од 08.00 сати 

Броj 3 06. 07. 2018. 450 
Број 4 07. 07. 2018. 450 
Броj 5 08. 07. 2018. 450 
Брoj 6 15. 07. 2018. 300 Доставља се општинама поштом 

 



МОСИ – ПРИБОЈ 2018. 
 

БИЛТЕН  #  1 
105 

 

 
 
 



МОСИ – ПРИБОЈ 2018. 
 

БИЛТЕН  #  1 
106 

 

Б И Л Т Е Н 1 
 
 

ГЛАСИЛО 55.МОСИ „ПРИБОЈ 2018“ 
 
 

Главни и одговорни уредник: 
Горан Рековић 

 
 

Припремили:  
Горан Рековић  

& 
Мирослав Ристовић  

 
 

Стручни консултанти: 
Мирослав Ристовић 

& 
ПРИМУС Инфо-тим 

 
Припрема за штампу: 

Марко Јањушевић  
 

Издавач: 
Организациони одбор 55. МОСИ „Прибој 2018.“ 

 
Штампа:  

Штампарија СТУДИО ФОТО „Р“ 
 

Тираж: 
500 примерака 

 
Прибој, 2018. 

 



СПОНЗОРИ И ПРИЈАТЕЉИ 
55. МОСИ ПРИБОЈ 2018.

ОРГАНИЗАТОР И ПОКРОВИТЕЉ ИГАРА
ОПШТИНА ПРИБОЈ

Република Србија
Министарство државне 
управе и локалне 
самоуправе



ПРИБОЈ – МЕСТО СУСРЕТА И СПАЈАЊА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА

Општина Прибој се налази у југозападној Србији, на тромеђи Србије, Црне Горе и Босне и 
Херцеговине, и административно припада Златиборском округу. Према последњем попису Општина броји  
27.133 становника!   Сам град има 14.920 житеља и смештен је у Лимској котлини у дужини од 6 км, у 
компактну целину са напредним архитектонским решењима која  га чине најурбанијим и најмодернијим 
центром у широј регији. Остатак општине чини очаравајућа природа, осликана разноликостима свих типова 
флоре и фауне  у једном од најкомплекснијих рељефних и климатских  дивирзитета код нас.

Због издашне природе, термалних извора  и руде бакра,  прибојски крај  је био насељен пре више од 
7000 година  и још у праисторији се сврстао у светски  врх  заједница  које су  почеле топљење  и 
експлоатацију  метала,  у  једном од  3 најстарија рудника у Европи, руднику  самородног бакра  Јармовац 
код Прибоја.  Своју следећу светску промоцију Прибој  бележи  1153. године, када арабљански географ  Ал 
Идризи  на карту света,   (један од ретких топонима на Балкану), уцртава Прибојску Бању као  „утврђени 
град  Баниа поред  реке Лина“.

Управо овде на простору Старе Рашке и Полимља  настаје и прва српска држава, која  у време  
Немањића доживљава свој државни и духовни процват, са преко 100 цркава, манастира и утврђених 
градова. У манастиру Светог Николе у Прибојској  Бањи, 1219. године  Свети Сава поставља прву од  шест 
епископских столица тек осамостаљене Српске православне цркве, као центар Дабро-босанске 
митрополије. Манастир на  Бањи поседује и најкомплетнију и најбогатију средњовековну ризницу код нас а 
монументалност манастирског комплекса  са три цркве,  два конака,  кулама  и бедемима, срећу се у СПЦ   
још само  у Пећкој патријаршији.  Тај период развоја у Прибоју је обележио још један светски раритет у виду 
зачетака средњовековне хирургије у манастиру  Светог Георгија у Ораховици, где су пронађени  
средњевековни хируршки инструменти који су други најстарији налази те врсте на тлу Европе. 

Прибој се први пут  званично спомиње у повељи краља Фридриха 3. из  1448. године, као 
четвороугаони зидани град  српских феудалаца под називом Јагат на падини планине Бић. Јагат-Прибон 
потпада под турску власт 1459. године,  када због свог значајног  положаја на  „цариградском друму“ добија 
статус дербенде. Оријентални урбани развој Прибоја почиње другом половином 18. века, када чувени војни 
поседник  Хасан ага, свој огромни иметак користи у добротворне сврхе и 1758. године гради џамију и 
основну муслиманску школу –мектеб,  а од привредних објеката подиже Хасан-агин  хан и поставља две 
скеле преко Лима.

Следећи упис на странице светске историје Прибој бележи  под аустроугарском окупацијом,  када у 
склопу свог гарнизона аустроугарски војници граде тениско игралиште и 1880.године организују други 
међународни  тениски турнир у свету, свега три године након првог светског турнира у Вимблдону у 
Енглеској.

Прибој је био део и  светски чувене приче о  јунаштву српске војске у Првом светском рату, када је од 
10.000 становника општине њих  2.500 мобилисано, од којих сваки 4.  није преживео. За показано јунаштво 
чак 12 Прибојаца је добило највеће одликовање тог времена златну Карађорђеву звезду.

Свој највећи препород Прибој отпочиње 1953. године оснивањем Фабрике аутомобила Прибој, која  
зенит доживљава од 70-их  до 90-их година прошлог века са европским нивоом технологије и 
продуктивности, када из ФАП-а на сваких 25. минута излази један новопроизведени камион. Прибој тада,  
бива проглашен 5. градом по  финансијској снази у бившој СФРЈ, са скоро 36.000 становника од којих је око 
12.000 запослено у успешним индустријским гигантима.

Прибој као град спорта има иза себе  два века перманентног  развоја спортске културе, у чему 
посебну улогу играју МОСИ. Као једни од три оснивача, спортисти Прибоја су и најуспешнији такмичари  са 
11 титула свеукупних победника, а ове године Прибој ће  по 7. пут  бити  домаћин највеће смотре аматерског 
спорта у југозападној Европи. За око 2,300 учесника игара и рекордан број од 259 екипа, Прибој је уз помоћ 
Владе Републике Србије реконструисао комплетну спортску инфраструктуру, предузео максималне  мере 
безбедности и припремио културно забавни програм за незаборавно дружење и атмосферу коју доноси чар 
игара, јединствен у спајању  младих све три државе. 

Добро дошли  у место сусрета и спајања цивилизација и култура! Добро дошли на 55. МОСИ Прибој 2018.

фото: Емир В.
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