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Broj 5/2018
Datum 31. 8. 2017.
На основу члана 38, став 1, тачка 29 Статута Удружења одбојкашких судија Србије( у
даљем тексту: УОСС), као и члана 6 б Пословника о раду Председништва УОСС, Председништво
УОСС је, на електронској седници, одржаној 22.8.2018. године, донело

ПРАВИЛНИК
О ДЕЛЕГИРАЊУ СУДИЈА
ЗА УТАКМИЦЕ СУПЕРЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ И ПРВЕ „Б“ ЛИГЕ
Члан 1
Судије за одбојкашке утакмице Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге делегира
искључиво Врховни судија Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге(у даљем тексту: Врховни
судија УОСС).
Врховни судија УОСС делегира судије потпуно самостално. Органи и стручна тела УОСС
се морају уздржати од сваког залажења у делегирање судија, осим у оној мери која је
предвиђена овим Правилником или другим општим актом УОСС.
Члан 2
Врховни судија УОСС је највиши ауторитет за делегирање судија у УОСС. Он делегира
судије за све утакмице Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге, као и за све друге утакмице и
такмичења, како домаћа, тако и међународна, а која нису у изричитој надлежности ког другог
органа или стручног тела.
Врховног судију УОСС именује Председништво УОСС. Врховни судија за свој рад
одговара Председништву УОСС.
Члан 3
Записничара и линијске судије за све утакмице Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге
делегира врховни судија надлежне основне судијске организације(у даљем тексту: ОСО).
Делегирање се доставља Секретару УОСС најкасније 3 дана пре сваког кола(по правилу,
најкасније уторком).
Врховне судије основних судијских организација именују органи тих ОСО.
Врховни судија УОСС има право да измени делегирање записничара и линијских
судија, уколико за то има ваљан основ.
Ако се званично регионално такмичење спроводи на територији коју покрива више
основних организација врховног судију одређују организације на чијој територији се спроводи
такмичење.
Уколико се ОСО не могу споразумети о имаеновању врховног судије из става 4 овог
члана, врховног судију именује Председништво УОСС.
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Члан 4
За првенствене утакмице Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге судије делегира
Врховни судија УОСС, по слободном нахођењу, водећи рачуна о тежини сваке утакмице,
искуству судија, квалитету суђења и другим релевантним факторима.
Члан 5
За утакмице Куп–а Србије судије делегирају врховне судије надлежних ОСО или
Врховни судија УОСС, зависно од степена такмичења.
За полуфиналне и финалне турнире Куп – а Србије судије делегира Врховни судија
УОСС на начин описан у члану 4 овог правилника.
Члан 6
На утакмице завршних турнира првенства Србије за млађе категорије, судије делегира
Врховни судија УОСС. На завршне турнире се делегирају младе и перспективне судије, без
обзира на ниво такмичења који суде.
За регионална првенства млађих категорија судије делегирају врховне судије
надлежних ОСО.
Члан 7
Званичне пријатељске, ревијалне и турнирске утакмице клубови највишег такмичарског
ранга обавезни су да пријаве ОСС, сходно одредбама општих аката ОСС.
На утакмице из става 1 овог члана судије делегира врховни судија надлежне ОСО.
Члан 8
Судијама је забрањено да суде непријављене званичне утакмице и првенствене, куп и
утакмице на квалификационим турнирима за попуну лига за које их није делегирао надлежни
врховни судија.
Члан 9
Судија са листе суђења вишег степена такмичења обавезан је да суди утакмице нижег
степена такмичења уколико је на њих делегиран од стране Врховног судије УОСС.
Врховни судија УОСС може делегирати судију само на утакмицу нивоа такмичења на
којој се листи налази, као и на утакмицу непосредно нижег нивоа такмичења од оног на којој
се листи судија налази. Тако, судија са листе судија Суперлиге може да буде делегиран на
утакмице Суперлиге и на утакмице Прве лиге.
Члан 10
Контролу суђења судијама са листа Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге могу вршити
само контролори-делегати који се налазе на истој или вишој листи, према одредбама
Правилника о превођењу у контролоре – делегате.
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Члан 11
Судије имају право и обавезу да о свом заузећу, спречености суђења за поједино коло
(водећи рачуна о календару такмичења за сваку сезону), писменим путем обавесте Врховног
судију УОСС, најкасније 10 дана пре одигравања колa на које се обавештење односи.
Изузетно од става 1 овог члана, судија може отказати већ објављено делегирање,
односно може o свом заузећу писмено обавестити Врховног судију УОСС и по истеку рока од
10 дана, уколико за то постоје нарочито оправдане објективне околности које се нису могле
предвидети, нити спречити.
У случају да судија за утакмицу коју је делегиран, неоправдано откаже делегирање,
или обавештење о спречености не достави у предвиђеном року, Врховни судија УОСС уз
консултацију са ККУС, може тог судију да не делегира у наредних 1 до 5 кола.
Члан 12
Одредба члана 8 овог Правилника универзално се примењује на све судије УОСС, без
обзира на ранг који судија носи и ранг такмичења који судија суди.
За повреду члана 8 овог Правилника, Дисциплински судија УОСС може изрећи
дисциплинску меру забране обављања сваке функције у трајању до 3 месеца, или неку блажу
дисциплинску меру, сходно одредбама општег акта којим се уређује дисциплинска
одговорност чланова УОСС.
Члан 13
Тумачење овог правилника даје Председништво УОСС, аутентичним тумачењем.
Члан 14
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту УОСС.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о делегирању судија
и контролора суђења за одбојкашке утакмице у званичним такмичењима ОСС усвојеног 2.
октобра 2011. године од стране Скупштине УОСС

Председник УОСС
Београд, 31.8.2018. године

М.П.
Владимир Симоновић

