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На основу члана 31. Статута Ватрогасног савеза Србије и на предлог СТС-а, Извршни 
одбор Ватрогасног савеза Србије на седници одржаној дана 28.04. 2010. године 
доноси: 

 
 
 
 

ПРАВИЛА 
за квиз такмичења 

ватрогасног подмладка и јуниора 
 
 

Члан 1. 
У циљу популаризације, оспособљавања и усавршавања чланова ватрогасног 
подмладка у ватрогасним друштвима кроз припреме и одржавање ватрогасних квиз 
такмичења, чланови екипа ватрогасног подмладка и јуниора, такмичиће се по 
одредбама овог Правила и пропозицијама донетим на основу њега. 
 

Члан 2. 
Извршни одбор ватрогасне организације која организује квиз такмичење доноси 
одлуку о домаћину такмичења, утврђује место и време одржавања такмичења и 
утврђује услове и обавезе домаћина у вези организације такмичења. 
 

Члан 3. 
Ватрогасно квиз такмичење може бити редовно, квалификационо и државно а 
одржавају се у организацији: 
1. Добровољних ватрогасних друштава (редовна и квалификациона квиз 
такмичења за општински ниво). 
2. Општинских ватрогасних савеза (квалификациона квиз такмичења за 
окружно/градско редовно и квалификационо такмичење). 
3. Ватрогасног савеза покрајине, округа/града (редовна и квалификациона квиз 
такмичења за државно квиз такмичење Ватрогасног савеза Србије). и 
4. Ватрогасног савеза Србије (државно квиз такмичење) 
 

Члан 4. 
ДВД ватрогасна квиз такмичења  могу бити редовна и квалификациона. Редовна се 
одржавају сваке године, а квалификациона у години када се одржавају општинска 
ватрогасна квиз такмичења.   
Општинска ватрогасна квиз такмичења  могу бити редовна и квалификациона. 
Редовна се одржавају сваке (2) године, а квалификациона у години када се 
одржавају окружна-градска, покрајинска ватрогасна квиз такмичења.   
Окружна – градска, покрајинска ватрогасна квиз такмичења могу бити редовна и 
квалификациона. Квалификациона се одржавају највише годину дана државног 
ватрогасног квиз такмичења. 
 

Члан 5. 
За спровођење ватрогасног квиз такмичења организатор именује: 
1. Чланове жирија, 
2. Контролора квиз такмичења, 
3. Записничара и 
4. Водитеља квиза. 
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Члан 6. 

Организатор утврђује рок за пријављивање такмичарских екипа који не сме бити 
краћи од десет дана. 
Жири, контролор, записничар и водитељ у сарадњи са организатором ватрогасног 
квиз такмичења спроводе такмичење. 
 

Члан 7. 
Такмичарске екипе разврстане су у две категорије: 
1. Категорија - ватрогасни подмладак од 6 до 11 година старости и 
2. Категорија - јуниори од 12 до 16 година старости. 
Такмичарска екипа броји три члана. 
Такмичарска екипа може наступити у класи мушких и женских такмичарских екипа у 
обе категорије. 
 

Члан 8. 
На ватрогасном квиз такмичењу такмичарске екипе се такмиче у: 

• Познавању превентиве из области заштите од пожара и  

• Практичном раду. 
 

Члан 9. 
Право учешћа на општинском ватрогасном квиз такмичењу стичу првопласиране 
екипе по категоријама са ДВД  квалификационог такмичења. 
Право учешћа на окружном – градском ватрогасном квиз такмичењу стичу 
првопласиране екипе по категоријама са општинског квалификационог такмичења. 
Право учешћа на покрајинском ватрогасном квиз такмичењу стичу првопласиране 
екипе по категоријама са  окружног – градског, квалификационог такмичења, са 
територије покрајине. 
Право учешћа на државном ватрогасном квиз такмичењу стичу првопласиране екипе 
по категоријама са окружног – градског, покрајинског квалификационог такмичења. 
 

Члан 10. 
На општинским ватрогасним квиз такмичењима учествују екипе свих ДВД-а са 
подручја општине. Из једног ДВД-а,   може на општинском такмичењу учествовати и 
више екипа у истој категорији. 
Општински ватрогасни савез, дужни су да обавесте своје окружне – градске 
ватрогасне савезе о одржавању општинског ватрогасног квиз такмичења 30 дана пре 
одржавања. 

Члан 11. 
Окружни – градски ватрогасни савези уз сгласност СТС-а, ВСС-а, утврђују број екипа 
из појединих категорија које ће са општинских ватрогасних квиз такмичења 
учествовати на окружном – градском ватрогасном квиз такмичењу. 
Покрајински ватрогасни савез уз сгласност СТС-а, ВСС-а, утврђује број екипа из 
појединих категорија које ће са Окружних - градских ватрогасних квиз такмичења 
учествовати на покрајинском ватрогасном квиз такмичењу. 
Окружни – градски, покрајински ватрогасни савези, дужни су да обавесте СТС, ВСС-
а, 45 дана пре одржавања ватрогасног квиз такмичења. 
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Члан 12. 
Свим екипама на свим ватрогасним квиз такмичењима додељују се дипломе за 
пласман. 
За освојени пласман у категоријама и класама на општинском, 
окружном/градском,покрајинском и државном ватрогасном квиз такмичењу, екипи 
и такмичарима додељују се признања  по одлуци организатора такмичења. 
По одлуци организатора ватрогасног квиз такмичења екипама и појединцима могу се 
доделити и друге награде и поклони. 
 
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА, КОНТРОЛОРА, ЗАПИСНИЧАРА И ВОДИТЕЉА 
 

Члан 13. 
1. ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА 
Такмичарски жири броји три члана. 
Састав чланова жирија утврђује организатор својом одлуком. 
Члан жирија по чину мора бити најмање ватрогасни подофицир са положеним 
судијским испитом. 
 
Чланови жирија имају следећа права и обавезе: 

• са организатором спроводе све припреме за такмичење; 

• старају се о несметаном и регуларном одвијању самог квиз такмичења, примени 
Правила и Упутства за квиз такмичење; 

Председник жирија 

• доноси одлуку о дисквалификацији такмичарске екипе због кршења одредаба 
Правила и Упутства за ватрогасно квиз такмичење; 

• евидентира пријаве за такмичење и руководи жребом извлачења редоследа 
наступа. 

По завршетку такмичења председник жирија саопштава резултате и пласман екипа. 
 
На одлуку жирија екипа има права жалбе организационом одбору у року од 10 
минута након завршетка свог наступа. Жалбу подноси  и потписује капитен 
такмичарске екипе. 
Све одлуке организационог одбора су коначне.  
 
Председник жирија јавно саопштава који члан жирија мери време заједно са 
контролором квиза и који члан жирија паралелно води записник са званичним 
записничарем. 
Сви чланови жирија морају испред себе имати копију питања са тачним одговором. 
Први члан жирија – мерилац времена водитељу даје знак за почетак мерења 
времена. 
О свом раду и о одржаном такмичењу жири сачињава писмени извештај који 
званично доставља Извршном одбору организатора такмичења. 
 
2. КОНТРОЛОР КВИЗА 
Контролор квиза има следећа права и обавезе: 

• мора имати предвиђени ватрогасни судијски прибор; 

• врши надзор рада такмичарске екипе, водитеља, записничара и чланова 
жирија; 

• одобрава и даје знак за почетак такмичарске дисциплине и прати правилност 
рада и одговора; 
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• прати регуларност такмичења и упозорава на уочене неправилности; 

• у случају ометања од стране публике или друге екипе, може захтевати 
удаљење дела публике или дисквалификацију екипе која је ометала такмичаре. 
 
3. ЗАПИСНИЧАР  
Записничар мора тачно и јасно унети податке и освојени број бодова у бодовну 
листу. 
Обрачунава коначан резултат, својим потписом оверава тачност унетих података и 
бодовну листу доставља председнику жирија. 
Бодовну листу потписују чланови жирија, контролор квиза и записничар. 
 
4. ВОДИТЕЉ 
Водитељ води квиз такмичење по утврђеном протоколу. 
Позива такмичарске екипе да заузму своја места. 
Од председника жирија преузима све коверте са питањима. 
Када вођа такмичарске екипе извуче коварат са питањем, остале коверте одлаже на 
свој сто. Отвара коверат са извученим питањем, број питања саопштава жирију, а 
када од председника жирија добије одобрење, чита извучено питање. 
Мора питати такмичаре да ли је питање јасно и по потреби га прочита још једном. 
Трећи пут читање питања није дозвољено и екипа остаје без бодова за то питање. 
Члан жирија који мери време даје знак такмичарима када укључује штоперицу. 
Тачан одговор водитељ саопштава такмичарима након добијеног одобрења 
председника жирија. 
Водитељ не сме без сагласности жирија да саопшти тачан одговор. 
После датог одговора коверат са постављеним питањем предаје жирију. 
 
ПРОПОЗИЦИЈЕ 

Члан 14. 
Добровољно ватрогасно друштво дужно је да општинском ватрогасном савезу, у 
року који одреди Извршни одбор ОВС-а, достави такмичарску пријаву за учешће на 
општинском ватрогасном такмичењу за такмичарске екипе које су постигле пласман  
у организацији ДВД-а. 
Општински ватрогасни савез, у року који одреди Извршни одбор 
покрајинског,окружног/градског ватрогасног савеза, доставља такмичарске пријаве 
екипа за учешће на покрајинском, окружном/градском ватрогасном квиз такмичењу. 
Покрајински, окружни/градски ватрогасни савез, у року који одреди СТС ВС Србије, 
доставља оверене пријаве од основне ватрогасне организације које су стекле право 
за  учешће на државном квиз такмичењу. 
Пријава такмичарске екипе се доставља на прописаном обрасцу »Пријава за 
ватрогасно квиз такмичење«. Образац Пријаве, за сваку екипу треба попунити 
потпуно и тачно и у одређеном временском року доставити организатору квиза. 
Такмичарске екипе, чији су обрасци непотпуни, неоверени или су стигли након 
истека пријавног рока и због тога нису обухваћени такмичарским планом, немају 
права учешћа на такмичењу. 
Списак такмичара се може мењати најкасније 24 часа пре почетка такмичења. 
 

Члан 15. 
Оверену копију Пријаве, вођа екипе доноси и предаје члановима жирија са пратећом 
личном идентификационом документацијом такмичара. 
Пријава такмичара мора бити оверена од стране основне ватрогасне организације 
којој такмичарска екипа припада. 



Ватрогасни савез Србије                                                                                                       www.vss.org.rs 
 

 
Правила за квиз такмичења ватрогасног подмладка и јуниора  

- 6 - 

Пријаве за државно квиз такмичење се достављају преко матичних општинских 
ватрогасних савеза покрајинском, окружном/градском ватрогасном савезу који их 
обједињено достављају Ватрогасном савезу Србије. 
 

Члан 16. 
Организатор квиз такмичења је дужан да такмичарске екипе обавести о времену 
доласка, месту у сали и времену наступа најмање пет дана пре одржавања квиза. 
 

Члан 17. 
Сваки члан такмичарске екипе мора имати идентификациони документ (чланску 
карту) са фотографијом. 
Представник ДВД-а који доводи такмичарску екипу, одговоран је за дисциплину 
чланова своје екипе. 
 

Члан 18. 
У категорији »јуниори« може наступити и члан екипе који је млађи од 12 година. 
У категорији »ватрогасни подмладак« не може наступити члан који је на дан 
такмичења старији од 12 година. 
 
ТЕОРЕТСКИ ДЕО 

Члан 19. 
Такмичарска екипа наступа по редоследу који је одређен жребом. 
У истој категорији и класи истовремено наступају три такмичарске екипе. 
Капитен екипе одређује редослед чланова екипе за извлачење питања, тако да 
сваки члан екипе извлачи по једно питање. 
Члан екипе може извући само једно питање на које сам, или уз консултацију, даје 
одговор. 
Свака такмичарска екипа извлачи укупно три коверте са постављеним питањима. 
Редослед извлачења коверти са питањима је по редоследу наступа екипа. 
Члан екипе који је извукао питање, после прочитаног питања од стране водитеља, а 
на знак мериоца времена, треба у року од 20 секунди да започне  да одговор. 
Након истека времена од 20 секунди, екипа губи право да започне одговор. 
После сваког круга постављених питања жири саопштава тренутни резултат. 
Ако такмичар, коме је постављено питање, да тачан одговор, екипа добија 10 
позитивних поена. 
Чланови такмичарске екипе имају право на међусобну консултацију, али се тада 
тачан одговор вреднује са 5 позитивних поена. 
Такмичар који не одговори на постављено питање или да непотпун одговор, који 
жири не уважи као тачан одговор, остаје без бодова за постављено питање и 
евидентира се 0 поена. 
После сваког круга постављених питања жири саопштава тренутни резултат. 
 
 
ПРАКТИЧНИ ДЕО 

Члан 20. 
1. СЛАГАЛИЦА ЗА КАТЕГОРИЈУ »ватрогасни подмладак«: 
Све три екипе добијају задатак да саставе ватрогасни апарат типа брентача у што 
краћем времену. Задато време је 60 секунди. Задатак треба да изврше сва три члана 
екипе. Мериоци времена мере време подједнако сваког члана екипе. Када такмичар 
заврши задатак, подуже руку и на његов знак мерилац времена зауставља 
штоперицу. После истека задатог времена контролише се исправност слагалице. Ако 
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слици недостаје један део или је део постављен на неодговарајуће место, екипи се 
не додељују позитивни бодови.  
У бодовну листу се уписују сва три постигнута времена, а као резултат екипе уписује 
се средње време. Од задатог времена одузима се утрошено време, а остатак 
времена узима се као позитивни број бодова. Екипа која не изврши задатак не 
добија позитивне бодове. 
 
2. ВЕЗИВАЊЕ ЧВОРОВА ЗА КАТЕГОРИЈУ »јуниори«: 
На постољу за чворове екипа треба у што краћем времену да направи (веже) три 
врсте веза (чвора): јарболски, унакрсни и тесарски. 
Сваки члан екипе веже по један чвор и као резултат екипе узима се средње време.  
После пријављеног редоследа не сме се вршити никаква измена. 
Извлачење врсте веза је по редоследу наступа екипа у теоретском делу који је 
жребом одређен. Мериоци времена мере време подједнако сваког члана екипе. 
Када такмичар заврши задатак, подуже руку и на његов знак мерилац времена 
зауставља штоперицу. После истека задатог времена контролише се исправност 
чвора.  
У бодовну листу се уписују сва три постигнута времена, а као резултат екипе уписује 
се средње време. Од задатог времена одузима се утрошено време, а остатак 
времена узима се као позитивни број бодова. Екипа која не изврши задатак не 
добија позитивне бодове. 
Задато време је за сваку врсту веза 10 секунди. 
Оцењује се исправност веза и постигнуто време. Време се мери у стотинкама 
секунде. 
Ако се вез не направи у задатом времену екипа остаје без бодова у том кругу 
такмичења. 
 
 
ПЛАСМАН 
 

Члан 21. 
Збир освојених позитивних поена из теоретског и практичног дела такмичења 
одређује пласман такмичарске екипе. 
Уколико две или више такмичарских екипа освоје исти број поена, онда се у обзир 
узимају следећи критеријуми: 
1. Боље постигнуто време код слагалице. 
2. Боље средње време код везивања сва три веза (чвора). 
3. Већи збир позитивних поена из теоретског дела. 
Уколико се и после примењених критеријума није дошло до редоследа пласмана, 
екипе ватрогасног подмладка извлаче нову слагалицу, а јуниори морају везати »вез 
млазнице«.   
 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ТАКМИЧАРСКЕ ЕКИПЕ 
 

Члан 22. 
Уколико један или више такмичара намерно или на груб начин повреде правила 
такмичења или фер-плеја, тада се екипи изриче мера дисквалификације. 
О изрицању овакве мере жири са контролором сачињава Записник који доставља 
организатору. 
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Дисквалификација такмичарске екипе се изриче када се: 
 
1. Чланови такмичарске екипе или чланови руководства екипе непристојно 
понашају од момента доласка, до момента одласка са такмичења, тј.: 
 - без оправданог разлога екипа самовољно прекине или напусти такмичење; 
 - ремете јавни ред и мир; 
- вређају и омаловажавају чланове и руководства супарничких екипа; 
- вређају и омаловажавају организатора такмичења; 
- вређају и омаловажавају домаћина такмичења; 
- вређају и омаловажавају чланове радних тела која су именована за несметано 
 спровођење такмичења; 
- ометају супарничке екипе током наступа; 
- екипа одбије да прими признање за остварени пласман. 
2. У пријавној листи упишу нетачни подаци члана такмичарске екипе; 
3. Не поседују лични важећи идентификациони докумнти такмичара; 
4. Јавно изражава политичко определење у виду говорних или писаних парола, 
плаката, амблема, застава и сл. 
5. Исти такмичар појави у више такмичарских екипа и 
6. Такмичарска екипа одбије да заузме место које јој је одређено у сали; 
7. Ако за време наступа екипе тренер-инструктор те екипе даје детаљна упутства, 
савете и тачне одговоре. 
 
 
ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА 
 

Члан 23. 
Организатор даје прецизна упутства за проглашење победника. 
На проглашењу победника учествују све такмичарске екипе. 
Проглашење победника треба да се обави на посебно свечан и достојанствен начин. 
Најбоље пласираним такмичарским екипама може се доделити почасна награда 
(специјална награда). 
Проглашење победника се завршава одјавним речима водитеља. 
 

Члан 24. 
Правила за квиз такмичења ватрогасног подмладка и јуниора ступају на снагу и 
примењиваће се даном усвајања. 
Ступањем на снагу ових Правила, Правила за квиз такмичења ватрогасног подмладка 
и јуниора broj 04-56/314-07 усвојена дана 24.12. 2007. године престају да важе.    
 
 
                                                                                                     Председник ВСС-а,    

                 Михајловић Драган с.р.   

 


