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Нови Сад, 4.10.2013.

ОДЛУКЕ СА 7. СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА УОСВ
одржане 3.10.2013.
– извод из записника 1. Због постдипломских студија у иностранству разрешена је ВД Секретар УОСВ Сања Дувњак.
За Секретара УОСВ je постављена Јелена Ђукић.
2. Усвојена је листа судија за све три лиге која ће бити објављена заједно са позивом за
семинар. Судије које не положе за листу за коју су предложени биће позвани да у
накнадном термину полажу тест за нижу листу. Ново теситирање за првобитну листу биће
омогућено у полусезони.
3. Обавезна квота суђења на Првој Војв. лиги је 4+4. Судије које својом кривицом не буду
имали квоту наредне године прелазе на нижу листу, у складу са Правилником о
формирању листа УОСС.
4. Лиге које је ОСВ и УОКВ поверио на вођење територијалним савезима делегираће ће
Врховне судије оних МО на чијој територији се спроводи такмичење.
На основу Правилника УОСС о формирању листа и Правилника о делегирању судија и
контролора суђења Председништво УОСВ је донело одлуку која обавезуја све Врховне
судије МО која делегирају судије за утакмице поверених такмичења, и то на следећи начин:
А. Судије са више листе могу да суде само прву нижу листу од оне на којој се налазе 2013/2014. Ово
се односи на сениорске лиге (Друга лига-Прва Војвођанска лига-Друга Војвођанска лига).
Само у изузетним случајевима уз претходну сагласност Врховног судије УОСВ могуће је направити
изузетак.
Б. Ако се такмичење Друге Војвођанске лиге одвија на територији две МО, Врховни судија МО која
припада савезу који води такмичење дужан је да имејлом контактира Врховног судију МО на чијој
територији се игра конкретна утакмица са захтевом да делегира судије чије је пребивалиште
најближе месту одигравања утакмице. Врховни судија МО на чијој се територији игра утакмица ће
писмено проследити делегирање Врховном судији МО чији савез води поверено такмичење. На
утакмице које се играју на територији друге МО, записничара директно делегира Врховни судија те
МО, без обзира ко води такмичење.
В. После завршене сезоне. а најкасније до 1. јуна 2014. Врховни судија МО је дужан да објави преглед
делегирања судија за сва поверена званична такмичења 2013/2014. и да преглед достави на
vojvodina@uoss.rs.
Г. Непоштовање наведених упутстава подлеже дисциплинској одговорности.

5. Преглед МО који делегирају записничаре на утакмице Прве Војвођанске лиге објавиће се у
Билтену. Све МО дужне су најкасније у четвртак пре кола или 72 сата пре утакмице да
достави делегирање записничара на vojvodina@uoss.rs а то ће бити прописано и
пропозицијама конкретног такмичења. Обавеза достављања делегирања записничара
односи се и на остала такмичења за које судије делегира Врховни судија УОСВ.
6. Сва делегирања свих МО у оквиру УОСВ морају да се објављују на сајту УОСС, и за то су
одговорне Врховне судије. На сајту УОСВ ће бити објављивано делегирање записничара и
судија за све утакмице за које судије делегира Врховни судија УОСВ, и све остало што
пошаљу МО са намером се објави.
7. Све МО организације су обавезне да до 20.10.2013. доставе списак перспективних судија по
критеријумима МО. ККУС УОСВ ће у складу са списком и својим критеријумима пратити
суђење одређеног броја судија.
8. Редовни годишњи семинар УОСВ ће бити одржан 13.10.2013. Комисија за техничко
спровођење семинара је у саставу: Анђелко Поповић, Ненад Пањак и Јелена Ђукић.

Председник УОСВ
Владислав Божовић

