Број: 11/2013

Удружење одбојкашких судија Србије

З АП И С Н И К

Врста састанка:

Председништво Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем тексту:
УОСС)

Број седнице:

11 (једанаеста седница)

Датум одржавања: 14. мај 2013.

Време одржавања 19,30 - 22,25

Место одржавања:Седница је одржана путем интернета (коришћењем програма Skype)

Састанку
Присуствовали:

Председништво УОСС броји пет чланова и сви су учествовали у раду 11.
седнице:
Дејан Јовановић, Зорица Бјелић, Борис Коларевић, Иван Лазаревић и
Владимир Симоновић.
У раду су учествовали и
Роберт Леко, испред Секције одбојке на песку УОСС и
Јелена Трикић, технички секретар УОСС
ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са претходне, 10. седнице Председништва УОСС,
одржане 9. марта 2013.
2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о раду УОСС у
периоду 1.1-31.12.2013.
3. Информација о раду судија и К-Д у такмичарској години 2012/2013.
4. Прелиминарни договори за такмичарску годину 2013/2014.
5. Доношење одлујке о изјашњавању судија и К-Д са овогодишњих листа
такмичења у Суперлиги, Првој и Другој лиги по питању обавеза у
такмичарској години 2013/2014.
6. Извештај о учешћу чланова ККУС и међународних судија у праћењу судија
Друге лиге
7. Информација о испиту за више судијске рангове и предлог одлуке о
проглашењу нових националних и регионалних судија и о свечаном
уручивању нових судијских грбова.
8. Информација о припремама за нову сезону у одбојци на песку.
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9. Доношење одлуке о одржавању семинара за судије у одбојци на песку
10. Доношење одлуке о усвајању Пословника
Удружења одбојкашких судија Србије.

о
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Председништва

11. Доношење одлуке о усвајању Правилника о делегирању судија и
контролора суђења за одбојкашке утакмице у званичним такмичењима
Одбојкашког савеза Србије
12. Доношење одлуке о исправљању техничке грешке у податку о општини
седишта УОСС
13. Информација о финансијској ситуацији УОСС.
14. Разно
o Претходна разматрања о евентуалном снижавању старосне границе за
обављање судијских и контролорских послова.
o Информација о проглашењу међународних судија
o Информација о заједничком семинару судијских комисија ФИВБ и ЦЕВ о
примени нових правила игре
o Информација о припремама за ФИВБ курс за међународне судије
РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ

1. Усвајање Записника са претходне седнице Председништва УОСС:
Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице УОСС, одржане 9.
марта 2013.
2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о раду УОСС у
периоду 1.1-31.12.2013:
Једногласно је усвојен Извештаја Надзорног одбора о раду УОСС у периоду
1.1-31.12.2013
3. Информација о раду судија и К-Д у такмичарској години 2012/2013.
Констатовано је са задовољством да је и у такмичарској години 2012/2013.
настављена традиција генерално доброг суђења на свим такмичарским
нивоима. То је оцена такмичарских органа којима су поверена првенства
Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге.
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Добро суђење и у управо завршеној такмичарској години посебно радује ако
се има у виду прилично подмлађивање судијског кадра у последње две
такмичарске године у Суперлиги и Првој лиги.
Свакако да постоје утакмице чије вођење од стране судија припадају доњем
прагу толеранције у односу на очекивани ниво у одбојкашким такмичењима
у Србији, али су те ситуације заиста ретке и на таква одступања надлежне
комисије УОСС реагују одмах.
Максимално одговоран приступ делегирању судија за утакмице у три
највиша такмичарска ранга одређивањем квалитетних судија, неопходно је
применити и на такмичењима млађих категорија и на квалификацијама за
попуну Друге лиге и регионалних лига. У том смислу допуниће се и
одговарајући правилник УОСС.
4. Прелиминарни договори за такмичарску годину 2013/2014:
Чланови Председништва су упознати са радним предлогом Председништва
Удружења одбојкашких клубова првих лига (УОКПЛ) о почетку наредне
такмичарске године за викенд 11/13. октобра 2013.
У том случају, једнодневни семинар за судије и КД Суперлиге и Прве лиге
биће одржан током претходног викенда, 5. или 6. октобра 2013.
Кандидати за судије и КД на листи Друге лиге за такмичарску годину
2013/2014. ће, као и претходне две године, полагати тестове на семинару и
састав листа биће сачињен на основу резултата показаних на тесту.
Термин за посебни семинар за судије и КД Друге лиге биће одређен
накнадно, после утврђивања термина почетка лигашког такмичења у тој
лиги.
Обнављање судијске опреме биће договорено и спроведено у складу са
могућностима УОСС и у координацији са Одбојкашким савезом Србије.
Размотриће се могућност потписивања уговора о осигурању судија и
контролора суђења са листа Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге. За сада као
једини реалан извор за покриће евентуалних трошкова осигурања је
судијска чланарина.
5. Доношење одлуке о изјашњавању судија и К-Д са овогодишњих листа
такмичења у Суперлиги, Првој и Другој лиги по питању обавеза у
такмичарској години 2013/2014:
Једногласно је донета одлука да се изјашњавање судија и КД са листа
Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге о прихватању обавеза у такмичарској
години обави на исти начин као и претходне године, преко сајта УОСС. Рок
за изјашњавање је 10. јун 2013.
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6. Извештај о учешћу чланова ККУС и међународних судија у праћењу судија
Друге лиге:






Иако су на утакмицама Друге лиге које су пратили чланови ККУС и
међународне судије посматране све судије са листе за праћење коју
је утврдило Председништво УОСС, поново је број тих утакмица био
мањи у односу на претходну сезону: претходне такмичарске године
44, а у 2012/2013. укупно 33 утакмице.
Чланови ККУС и међународне судије које су у такмичарској години
2012/2013. доставили своје извештаје са утакмица на којима су
судиле судије са листе Друге лиге су: Зорица Бјелић, Милисав
Бузаџија, Борис Коларевић, Иван Лазаревић, Анђелко Поповић и
Владимир Симоновић.
Достављени извештаји ће бити велика помоћ приликом
опредељивања за кандидате за напредовање судија ка Првој лиги.

7. Информација о испиту за више судијске рангове и доношење одлуке о
проглашењу нових националних и регионалних судија и о свечаном
уручивању нових судијских грбова:
За полагање испита за више судијске рангове пријавило се 27 кандидата за
националног и 74 кандидата за регионалног судију. На теоријски испит
изашло је укопно 68 кандидата. Тестове је успешно положило 20 кандидата
за националног и 29 кандидата за регионалног судију. Сви кандидати,
укључујући оне који су ранијих година положили тестове, изашли су на
практични део испита - осим једног који се благовремено јавио - и положили.
Комисију УОСС на полагању теоријског дела испита чинили су Зорица
Бјелић, Душан Кесер и Дејан Јовановић, а на практичном делу, који је
обављен за време "Трофеја Београда 2013", Милисав Бузаџија, Иван
Лазаревић, Борис Коларевић, Анђелко Поповић, Владимир Симоновић,
Драган Тадић и Дејан Јовановић.
Чланови Председништва УОСС су једногласни у оцени да стицање права на
виши судијски ранг јесте значајан део сваке судијске каријере, али да та
чињеница не производи аутоматску проходност ка вишој листи.
Од основних СО се очекује да се приликом преддлагања кандидата за
напредовање на више листе придржавају основног принципа који чини
темељ УОСС – квалитета.
Председништво је једногласно донело одлуку о проглашењу нових 21
националних и 30 регионалних одбојкашких судија.
За нове националне судије проглашени су:

1.
2.
3.
4.

Презиме и име
Сушић Ненад
Брачуљ Сања
Добривојевић Дејан
Јовић Владимир

бр. лег.
V-041
II-065
III-012
IV-029
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Николић Милица
Јањевић Дејан
Оченаш Јан
Пеурача Јасмина
Алексић Милош
Баришић Марко
Салатић Милијана
Бошковић Бранко
Панић Иван
Минић Марко
Станковић Владимир
Радовановић Милош
Паповић Драган
Старовлах Душан
Мијошко Владимир
Стојић Мишо
Ивковић Милан

I-195
II-205
II-120
II-094
VI-016
II-030
II-236
V-025
VII-010
II-170
VI-013
IV-037
X-038
II-097
II-206
IV-040
VI-031

За нове регионалне судије проглашавају се:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Презиме и име
Радуловић Александра
Ђуровић Софија
Јанковић Ненад
Коњовић Вања
Перић Анка
Митровић Лазар
Станисављевић Милена
Ненадић Бојан
Пршић Стефан
Ђорђевић Марио
Ђокић Иван
Лаковић Марија
Луковић Слободан
Јокић Јелена
Гајовић Неда
Танасковић Стеван
Попадић Ненад
Вељовић Ненад
Вранић Милка
Миладиновић Срђан
Симић Марија
Јовић Ђорђе
Младеновић Кристина
Туркић Дамир
Срећковић Марија
Миладиновић Марија
Ковачевић Ивана
Степановић Мирко

бр. лег.
VII-015
V-049
XII-021
I-148
I-127
II-293
IV-074
IV-087
V-112
IX-015
VII-023
IV-038
IX-054
II-140
IV-039
II-345
V-057
IV-048
II-114
II-100
II-231
III-026
IX-057
II-070
IV-042
V-063
VIII-062
X-037
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29.
30.

Васиљевић Жарко
Савић Дејан

VIII-076
II-260

Председништво УОСС је једногласно донело одлуку да се свечано уручење
нових грбова за националне и регионалне судије обави на једној од
утакмица Светске лиге или Гран при, о чему ће коначна одлука бити донета
после консултација са Одбојкашким савезом Србије.
8. Информација о припремама за нову сезону у одбојци на песку.






Роберт Леко је упознао Председништво УОСС с тим да ОСС приводи
крају припреме за организацију 11 турнира у одбојци на песку у
следећим градовима: Нови Сад, Бачка Паланка, Ужице, Кладово, Бач,
Велико Градиште, Кањижа, Краљево, Зрењанин и Београд.
Повећан број турнира захтева и већи број судија, па је упућен позив
свима који желе да се укључе у суђење у одбојци на песку да се
пријаве. Одзив је био одличан: 75 судија се пријавило до седнице
Председништва УОСС.
За све судије у два наврата биће одржан једнодневни семинар, са
програмом прилагођеним и за "старе" и за нове судије одбојке на
песку.

9. Доношење одлуке о Одржавању семинара за судије у одбојци на песку
Председништво УОСС је једногласно донело одлуку да први семинар уочи
почетка сезоне у одбојци на песку буде одржан у недељу, 26. маја 2013.
године у Београду, у ОШ "Милан Ђ. Милићевић". Котизација за семинар ће
бити обавезна, и то 3.000 за "старе" а 1.500 динара за нове судије у одбојци
на песку.
10. Доношење одлуке о усвајању Пословника
Удружења одбојкашких судија Србије:

о

раду
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Чланови Председништва су једногласно донели одлуку о томе да се
усвајање Пословника о раду Председништва Удружења одбојкашких судија
Србије одложи за следећу седницу.
11. Доношење одлуке о усвајању Правилника о делегирању судија и контролора
суђења за одбојкашке утакмице у званичним такмичењима Одбојкашког
савеза Србије:
Чланови Председништва су једногласно донели одлуку о томе да се
усвајање Правилника о делегирању судија и контролора суђења за
одбојкашке утакмице у званичним такмичењима Одбојкашког савеза Србије
одложи за следећу седницу.
12. Доношење одлуке о исправљању техничке грешке у податку о општини
седишта УОСС:
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Чланови Председништва УОСС су донели једногласну одлуку да се, уколико
је неопходно, код Агенције за привредне регистре исправи податак о
општини седишта УОСС. Ту промену ће координирати секретар УОСС
Јелена Трикић и агенција »Sport Iure«.
13. Разно
Под тачком разно разматрано је следеће:
 Претходна разматрања о евентуалном снижавању старосне границе
за обављање судијских и контролорских послова:
Први пут се о овој теми разговарало на Председништву УОСС, па је
договорено да сви чланови Председништва размишљају о
аргументима за и против промене горње границе старости за судије и
контролоре-делегате и да се о томе поново разговара на следећој
седници. Евентуална одлука о промени неће бити донета без
сагласности Одбојкашког савеза Србије.


Информација о проглашењу међународних судија:
Из седишта ФИВБ стигла су званична проглашења за међународне
судије Светлану Зотовић, Предрага Баланџића и Дејана Рогића.
Званичне ФИВБ сертификате о звању кандидат за међународног
судију имају Александар Петровић, Владимир Цветковић и
Станислава Симић.
Председништво УОСС наведеним судијама честита нова судијска
звања и жели да на свакој следећој утакмици до краја каријере,, и у
земљи и у иностранству, дају свој максимум.



Информација о заједничком семинару судијских комисија ФИВБ и ЦЕВ
о примени нових правила игре:
На овом семинару, који ће бити одржан у швајцарском граду Монтро
од 31. маја до 2. јуна 2013, ОСС и УОСС ће представљати Зорица
Бјелић, проф. др Владимир Ћук и Горан Градински. По завршетку тог
семинара очекују се разјашњења постојећих дилема око текста
правила игре. Тумачења и разјашњења биће доступна свим
члановима УОСС пре наредне такмичарске године. УОСС је Судијској
комисији ЦЕВ доставило своја питања за разјашњење у вези са
применом Правила игре.



Информација о припремама за ФИВБ курс за међународне судије:
Нашег кандидата за курс који ће бити одржан у Кладову од 29. Јула до
4. августа, Међународна комисија УОСС предложиће Одбојкашком
савезу Србије 20. маја. Без обзира на чињеницу да је Србија домаћин,
принцип квалитета биће одлучујући приликом одређивања учесника
из наше земље. Са таквим приступом упознат је и сагласан ОСС.
Националним федерацијама које су исказале интересовање за своје
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судије послат је званичан позив са одговарајућим информацијама. До
седнице Председништва УОСС пријављено је десетак кандидата.
Организатор курса је ОСС, а координатор организационо-техничких
припрема биће председник УОСС.


Информација о финансијској ситуацији:
Због чињенице да на три највише листе има укупно 30-ак судија и КД
који нису уплатили први део чланарине за 2013. годину, отежано је
функционисање УОСС, а у овом тренутку не могу се исплатити у
потпуности накнаде контролорима суђења на финалним турнирима
Купа, у завршници првенства Суперлиге и члановима комисије за
полагање испита за виши ранг. Чланови Председништва УОСС су
сложни у оцени да је такво понашање појединаца недопустиво и да ће
се о местима на листама за идућу такмичарску годину оних чланова
који не измире своје обавезе према УОСС, Председништво изјаснити
на следећој седници.

Записничар
Јелена Трикић, ср

Председник
Дејан Јовановић, ср.
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Број: 10/2013

Удружење одбојкашких судија Србије

З АП И С Н И К

Врста састанка:

Председништво Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем тексту:
УОСС)

Број седнице:

10 (десета седница)

Датум одржавања: 9. март 2013..

Време одржавања 11,05 - 12,15

Место одржавања:Седница је одржана путем интернета (коришћењем програма Skype)

Састанку
Присуствовали:

Председништво УОСС броји пет чланова, од којих је у раду 10. седнице
учествовало четири:
Дејан Јовановић, Зорица Бјелић, Борис Коларевић, Владимир
Симоновић.
Оправдано је био одсутан: Иван Лазаревић.
У раду су учествовали и
Роберт Леко, испред Секције одбојке на песку УОСС и
Јелена Трикић, технички секретар УОСС
ДНЕВНИ РЕД

15. Усвајање Записника са 9. седнице Председништва УОСС
16. Информација о досадашњем току првенства.
17. Oдлука о уплати првог дела чланарине за 2013. годину за судије и
контролоре-делегате са листе Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге.
18. Одлуке у вези са полагањем испита за више судијске рангове.
19. Најновије информације из ЦЕВ и ФИВБ.
20. Информација о припремама и одлуке у вези са наредном сезоном у одбојци
на песку.
21. Одлука о броју судија и контролора-делегата који ће на основу пласмана са
овосезонске листе Суперлиге у наредној такмичарској години прећи на
листу нижег ранга.
22. Разно
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РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ

8. Усвајање Записника са претходне седнице Председништва УОСС
Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице УОСС, одржане
26.10.2012.
9. Информација о досадашњем току првенства.
Председник УОСС је укратко изнео да у досадашњем делу првенства у три
највиша такмичарска ранга није било забрињавајућих реакција на учинак
судија и контролора-делегата.
Међутим, он је пренео и поруке које су свим судијама упућене на састанку
Председништва и Извршног одбора Одбојкашког савеза Србије, одржаном
15. фебруара 2013. У најкраћем, те поруке гласе:


показујте више поштовања према напорима које у тренажном
процесу улажу играчи и тренери - то је нарочито неопходно када је по
реакцији играча и тренера јасно да је судија донео погрешну одлуку
(додатак од стране УОСС: у таквим ситуацијама, судије треба да се
поново консултују, ако треба други нека дође до првог како би
учинили све да се смањи могућност грешке, донесе исправна одлука
и страсти смире).



На утакмици нема богова, то нису ни судије. Они увек треба да буду
у позадини спортске приредбе, без наметања своје личности и
"тренирања строгоће"

10. Oдлука о уплати првог дела чланарине за 2013. годину за судије и
контролоре-делегате са листе Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге.
Једногласном одлуком Председништва УОСС:
На име првог дела чланарине за 2013. годину, обавезне су уплате судија и
контролора-делегата са листа Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге у
следећим износима:





судије Суперлиге
К-Д Суперлиге и Прве лиге
судије Прве лиге
судије Друге лиге

5.000 динара
5.000 динара
4.000 динара
2.500 динара
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К-Д Друге лиге

2.500 динара

Наведене износе уплатити најкасније до 1. априла 2013. искључиво на
рачун Удружења одбојкашких судија Србије број 355-1030706-79.
О овој одлуци обавестити све основне СО и сваког судију и контролораделегата.
11. Одлуке у вези са полагањем испита за више судијске рангове.
Чланови Председништва УОСС су по овој тачки дневног реда једногласно
одлучили следеће:
Испити за судијске рангове регионални и национални судија биће обављени
уочи (тестирање) и за време (практични део) традиционалног турнира
"Трофеј Београда", који ће бити одржан 1,2. и 3. маја 2013.
Услови за полагање биће исти као и ранијих година:
 сви кандидати морају да испуњавају услове дефинисане
Правилником о стицању звања
регионалног и националног
одбојкашког судије
 Котизација ће бити иста као и претходних година: за кандидате за
регионалне судије 3.000 динара, а за кандидати за националне судије
5.000 динара.
Председник УОСС упутиће у најкраћем року обавештење свим основним СО
у вези са полагањем испита за више судијске рангове. Основне СО ће бити
обавезне да листе својих кандидата за полагање секретару УОСС доставе
најкасније до 1. априла 2013. године
Комисија за контролу и унапређење суђења УОСС ће после достављања
листе кандидата формирати посебну комисију за полагање испита. Чланови
комисије, као и прошлих година, добиће надокнаду у износу једне судијске
таксе Суперлиге (8.500 динара) за сваки дан ангажовања.
12. Најновије информације из ЦЕВ и ФИВБ




Зорица Бјелић, члан Судијске комисије ЦЕВ, изнела је укратко
ситуацију у погледу примене Правила игре: ФИВБ Инструкције за
суђење још увек нису објављене. За крај маја и почетак јуна 2013.
најављен је посебан семинар ЦЕВ-а посвећен изменама Правила
игре које су усвојене на Конгресу ФИВБ 2012. На семинару ће
учествовати представници свих судијских организација Европе.
Одбојкашки савез Србије је добио организацију ФИВБ семинара за
кандидате за међународне судије, који ће бити одржан у Кладову од
29. јула до 4. августа 2013. Кандидате из Србије Међународна
комисија УОСС предложиће Председништву, а Председништво УОСС
Одбојкашком савезу Србије. УОСС ће учествовати у техничкој
организацији семинара, на начин који ће ускоро бити прецизиран.
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На редовном семинару који Судијска комисија ЦЕВ организује за
судије одбојке на песку, ОСС и УОСС ће представљати међународни
судија Роберт Леко. Семинар ће бити одржан у Турској (Анталија) од
5. до 7. априла 2013.
Зорица Бјелић је упознала Председништво УОСС са још неким
одлукама донетим на недавно одржаном састанку Судијске комисије
ЦЕВ:
 за свако међународно такмичење, судије и контролори суђења ће
од сада морати да достављају нови образац лекарског прегледа
(М-4).
 Контроле здравственог стања судија и контролора суђења биће
још темељније, подразумеваће и психо-физичке тестове.
 Body Mass Index (BMI): пооштрене су границе толеранције, а
судије - и мушкарци и жене - чији је BMI изнад те границе скинути
су са листе ангажованих у овој такмичарској години.
 Судије убудуће неће моћи да путују аутомобилима на
међународне утакмице

13. Информација о припремама и одлуке у вези са наредном сезоном у одбојци
на песку:


Роберт Леко је упознао Председништво УОСС са плановима ОСС да
у наредној такмичарској сезони, од 21/23. јуна до 1. септембра у
Србији буде организовано десет турнира у одбојци на песку, и то у
следећим градовима: Нови Сад, Бачка Паланка, Ужице, Кладово, Бач,
Велико Градиште, Кањижа, Краљево, Зрењанин и Београд.

Имајући у виду напорну и захтевну сезону у погледу ангажовања чланова
УОСС, Председништво УОСС је донело следеће одлуке:
 Роберт Леко, као наш једини међународни судија у одбојци на песку и
дугогодишњи учесник у организацији турнира у Србији, од стране
Председништва УОСС одређује се за председника Секције Одбојке
на песку УОСС.
 Роберт Леко се од стране Председништва УОСС одређује за
координатора свих активности УОСС у такмичарској сезону 2013,
укључујући семинаре за старе и нове судије у одбојци на песку и
делегирање судија за сва такмичења у Србији за која је надлежно
УОСС.
 О наведеним одлукама обавестити Одбојкашки савез Србије, Збор
судија и све чланове Секције Одбојке на песку УОСС
14. Одлука о броју судија и контролора-делегата који ће на основу пласмана са
овосезонске листе Суперлиге у наредној такмичарској години прећи на листу
нижег ранга.
Председништво УОСС је једногласно донело одлуку:
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Са листе Суперлиге у такмичарској години 2012/2013. на основу пласмана
ће на листу нижег ранга испасти најмање један судија и најмање један
контролор-делегат
Са листе Прве лиге у такмичарској 2012/2013. – одредиће се после
консултација са врховним судијом УОСС.
15. Разно


Неопходно је по хитном поступку наручити израду нових 100 судијских грбова
за ранг одбојкашки судија, како би што пре били додељени новим
колегиницама и колегама који су крајем 2012. и почетком 2013. године
успешно положили испите и постали чланови УОСС.

Записничар

Председник

Јелена Трикић, ср.

Дејан Јовановић, ср.
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Број: 9/2012

Удружење одбојкашких судија Србије

З АП И С Н И К

Врста састанка:

Председништво Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем тексту:
УОСС)

Број седнице:

9 (девета седница)

Датум одржавања: 26. октобар .2012.

Време одржавања 20,30 – 22,05

Место одржавања:Београд, СЦ "Шумице"

Састанку
Присуствовали:

Председништво УОСС броји пет чланова и свих пет су присутни:
Дејан Јовановић, Зорица Бјелић, Борис Коларевић, Иван Лазаревић,
Владимир Симоновић
Састанку су присуствовали и:
комесар Удружења одбојкашких клубова првих лига Чедомир
Недељковић
директор такмичења ОСС, врховни судија Друге лиге и члан Комисије за
контролу и унапређење суђења УОСС Драган Тадић
и
технички секретар УОСС Јелена Трикић

ДНЕВНИ РЕД

23. Усвајање Записника са претходне седнице Председништва УОСС
24. Oдлука о броју судија и контролора-делегата који ће бити предложени за
листе на WienerStädtische Суперлиги, Првој лиги и Другој лиги за
такмичарску годину 2013-2014.
25. Одлука о измени у организацији рада Комисије за контролу и унапређење
суђења.
26. Одлука о обавези праћења судија са Друге лиге од стране међународних
судија.
27. Одлуке у вези са накнадама за рад врховних судија Суперлиге и Прве лиге,
Друге лиге, секретара УОСС и администратора за судијске и контролорскоделегатске послове Друге лиге и администратора сајта УОСС
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28. Одлуке о покривању трошкова:
•
за набавку комплета униформи произвођача DACAPO за 24 нових
судија на листи Друге лиге и обнову по једне поло мајице дугих рукава
за 78 судије Друге лиге и 11 новајлија на Првој лиги
•
за набавку канцеларијског материјала за потребе УОСС
•
за набавку нових судијских грбова за основни судијски ранг
29. Разно
РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ

16. Усвајање Записника са претходне седнице Председништва УОСС
Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице УОСС, одржане
20.7.2012.
17. Oдлука о броју судија и контролора-делегата који ће бити предложени за
листе на WienerStädtische Суперлиги, Првој лиги и Другој лиги за
такмичарску годину 2013-2014.
Испред Комисије за контролу и унапређење суђења Дејан Јовановић је
предложио да у такмичарској 2013/2014:
 збир судија на листама Суперлиге и Прве лиге буде 54
 број контролора-делегата за Суперлигу и Прву лигу остане исти - 18;
 број судија Друге лиге на почетку првенства буде оријентационо око
100, укључујући и оне судије које ће први пут судити на тој листи;
 број контролора-делегата Друге лиге на почетку првенства буде
оријентационо око 50
 судије и контролори-делегати за листу Друге лиге биће одређени као
и уочи последње две такмичарске године - на основу успеха
показаног на тесту познавања Правила игре током обавезног
семинара УОСС.
У разматрању ове тачке дневног реда учешће су узели сви присутни, који су
анализирали и проблем неравномерне заступљености судија и КД по
појединим регионима. Тај проблем постаје све израженији и у садашњим
економским околностима представља прилично оптерећење за и за
поједине клубове Друге лиге и за начин делегирања судија и за испуњење
обавезне квоте одсуђених утакмица. Председништво УОСС ће приликом
утврђивања листе судија Друге лиге за такмичарску годину 2013/2014.
одредити оптималан број, уважавјући и географску распрострањеност
основних судијских организација у односу на број потребних судија.
Након разматрања ове тачке једногласно је донета Одлука према
наведеном предлогу, у пет тачака.
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18. Одлука о измени у организацији рада Комисије за контролу и унапређење
суђења.
Председник Дејан Јовановић је изнео предлог да се у састав и рад Комисије
за контролу и унапређење суђења укључи и међународни судија Славиша
Манојловић, који ће, између осталог, бити задужен за администрирање
контролорских извештаја Друге лиге.
Након њиховог излагања предлог је дат на гласање и једногласно је донета
Одлука:
Међународни судија Славиша Манојловић изабран је за седмог члана
Комисије за контролу и унапређење суђења УОСС (чланови по ранијој
одлуци: Зорица Бјелић, Милисав Бузаџија, Горан Јовановић, Дејан
јовановић, Душан Кесер и Драган Тадић).
19. Доношење одлуке о обавези праћења судија са Друге лиге од стране
међународних судија.

С обзиром на то да се веома добром показала пракса праћења
перспективних судија на утакмицама Друге лиге од стране
међународних судија (које тако постају одговорније за очување и
подизање нивоа квалитета суђења у Србији, на начин неопходан
судијској урганизацији), предложено је да се с том праксом настави и у
такмичарској години 2012/2013.
Након излагања свих учесника састанка предлог је дат на гласање и
једногласно је донета Одлука:
У такмичарској години 2012/2013. сваки међународни судија је обавезан да
на четири утакмице, без накнаде, посматра суђење перспективних судија са
листе Друге лиге које је утврдило Председништво УОСС и извештаје
достави Комисији за контролу и унапређење суђења. Листа перспективних
судија Друге лиге које ће се пратити у такмичарској години 2012/2013. је
одређена и биће достављена накнадно међународним судијама и
контролорима суђења који су заинтересовани да учествују у њиховом
праћењу.
20. Одлуке у вези са накнадама за рад врховних судија Суперлиге и Прве лиге,
Друге лиге, секретара УОСС и администратора за судијске и контролорскоделегатске послове Друге лиге и администратора сајта УОСС
У складу са ранијом праксом и потребама УОСС, једогласно је донета
Одлука по којој се накнаде за рад у УОСС у такмичарској години 2012/2013.
утврђују на следећи начин:
 врховном судији УОСС исплатити 35 нето судијских такси Суперлиге;
 врховном судији Друге лиге исплатити 24 судијске таксе Суперлиге;
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техничком секретару УОСС исплатити 18 судијских такси Суперлиге;
администратору за судијске и контролорско-делегатске послове Друге
лиге исплатити 12 судијских такси Суперлиге.
Ове накнаде биће исплаћене према динамици у складу са
расположивим финансијским средствима УОСС.

21. Одлуке о покривању трошкова:
•
за набавку комплета униформи произвођача DACAPO за 24 нових
судија на листи Друге лиге (који до сада нису набављали униформу
јединствену за све судије Суперлиге, Прве лиге и друге лиге), обнову
по једне поло мајице дугих рукава за 78 судије Друге лиге и 11
новајлија на Првој лиги
•
за набавку канцеларијског материјала за потребе УОСС
•
за набавку нових судијских грбова за основни судијски ранг ( јер је
остало само још 20 комада, а процењује се да је због завршених
курсева у основним СО потребно још 100 комада)
Поводом покривања наведених трошкова неопходних за функционисање
УОСС, једногласно је донета Одлука:
 у складу са уобичајеном праксом из ранијих година, 24 нових судија
који су први пут на листи Друге лиге обавезни су да на првенственим
утакмицама имају јединствене униформе, чију набавку ће
финансирати у износу 50% трошкова по једном комплету. Остатак
трошкова набавке тих униформи и по једне поло мајице дугих рукава
за 78 судија Друге лиге и 11 новајлија на Првој лиги, према договору
са Одбојкашким савезом Србије (ОСС), финансираће ОСС.
 Одобравају се повремене исплате средстава са рачуна УОСС
намењених за набавку канцеларијског материјала за потребе УОСС,
према потребама које ће дефинисати технички секретар УОСС
Јелена Трикић.
 Одобравају се средства за набавку 100 нових судијских грбова за
основни судијски ранг, које ће, као и ранијих година, израдити
предузеће ID MARKER. Овлашћује се председник Дејан Јовановић да
у вези са набавком нових грбова контактира предузеће ID MARKER.

22. Разно
1) Договорима са семинара УОСС, који су прослеђени свим судијама и КД и
објављени на сајту УОСС, додаје се:
 Ако у екипи наступају два либера, приликом постројавања екипа за
време протокола њихове позиције су: Л1 на позицији до капитена
екипе, а Л2 на последњој позицији. Ово је усклађено према протоколу
који примењују и ФИВБ и ЦЕВ и договорено са УОКПЛ и УОКРЛ.
 Обавеза је првог и/или другог судије да се по уласку у салу, а свакако
пре почетка званичног загревања на мрежи, обави разговор са
скупљачима и брисачима и провери, користећи шему брисања пода, да
ли знају своје обавезе.
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Препоручује се контролорима-делегатима да у разговору после
утакмице
1. најпре оцене генерални учинак судија на основу приказаних
судијских техника, способности, знања, сарадње са екипама,
способности за вођење утакмице и персоналности,
2. а затим евидентирати добре и детаље суђења које треба
поправити.
 Контролори-делегати неће саопштавати оцене по завршетку утакмице,
нити ће судије потписивати контролорски извештај Р-4, али ће сваки
судија електронском поштом добити контролорски листић у EXCEL
формату са утакмице коју је судио/ла.
 Подсетник - извод из Кодекса понашања чланова УОСС:
"Члан 13.
Дужност је сваког члана УОСС да на званичне утакмице за које је
делегиран долази уредног изгледа и уредно одевен. На утакмице у
Првој и Супер лиги, забрањен је долазак у патикама, а за мушкарце је
обавезан сако или џемпер са краватом."
2) Анализирајући рад судијских колегијума, Председништво УОСС је
констатовало да је на неким утакмицама највиших рангова за које линијске
судије одређују врховне судије основних СО у којима постоји већи број
судија, уочено да се делегирају неискусне судије. Са становишта интереса
УОСС и регуларности такмичења, делегирање неискусних судија за
најзначајније утакмице - а нарочито тамо где постоји већи избор - није
прихватљиво и неће бити толерисано. О томе ће бити обавештене све
основне СО и њихове врховне судије, а врховни судија УОСС ће у
евентуалном поновљеном случају наложити промену делегирања линијских
судија.
Уколико сматрају да ће то допринети унапређењу рада УОСС, судије после
утакмице Супер/Прве лиге могу да коментаришу/оцене рад линијских судија
достављањем оцена/коментара учинка линијских судија електронском
поштом врховном судији, члановима Комисије за контролу и унапређење
суђења УОСС и/или председнику УОСС. Та евентуална оцена/коментар ће
се на крају такмичарске године узети у обзир приликом процењивања
услова за напредовање на листи дотичних линијских судија.
3) Нови текст Статута УОСС, усвојен на Скупштини УОСС 30. септембра 2012,
предат је у законском року од 15 дана Агенцији за привредне регистре. Чим
буде одобрен, биће објављен на сајту УОСС и достављен свим основним
СО.
Записничар

Председник

Јелена Трикић, ср.

Дејан Јовановић, ср.
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