Број: 13/2013

Удружење одбојкашких судија Србије

З АП И С Н И К

Врста састанка:

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

Број седнице:

13 (тринаеста седница)

Датум одржавања: 17.10. 2013.
Место одржавања:

Састанку
Присуствовали:

Време одржавања 20,50 - 22,00

Седница је одржана у СЦ "Шумице" у Београду, после утакмице Суперкупа
Србије
Председништво УОСС броји пет чланова, а у раду 13. седнице
учествовалли су сви чланови:
Дејан Јовановић, Зорица Бјелић, Борис Коларевић, Иван Лазаревић и
Владимир Симоновић.
У раду су учествовали и
Чедомир Недељковић, комесар такмичења УОКПЛ,
Душан Кесер, врховни судија УОСС,
Роберт Леко, испред Секције одбојке на песку УОСС,
Горан Градински, међународни судија, и
Јелена Трикић, технички секретар УОСС
ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са претходне, 12. седнице Председништва УОСС,
одржане 6. јула 2013.
2. Oдлука о броју судија и контролора-делегата који ће бити предложени за листе
на WienerStädtische Суперлиги, Првој лиги и Другој лиги за такмичарску годину
2014-2015.
3. Одлука о обавези праћења судија са Друге лиге од стране међународних
судија
4. Одлука о одређивању листе перспективних судија који ће бити праћени током
првенства 2013/2014.
5. Одбојка на песку: договори о предстојећим корацима.
6. Одлуке у вези са накнадама за рад врховних судија Суперлиге, Прве лиге и
Друге лиге, секретара УОСС и администратора за судијске и контролорско1

делегатске послове Друге лиге и о покривању месечних трошкова интернетпакета администратора сајта УОСС.
7. Одлуке о покривању трошкова:
- за набавку комплета униформи за 22 нових судија на листи Друге лиге и
обнову по једне поло мајице кратких и дугих рукава за судије на Суперлиги и
Првој лиги.
- за набавку канцеларијског материјала
- за набавку нових судијских грбова за основни судијски ранг
8. Разно:

Председништво УОСС посмртно захваљује
Милисаву Бузаџији - Буци
на свему што је током 40-годишњег
бављења суђењем учинио за српску одбојку
и судијску организацију.
РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
1. Усвајање Записника са претходне седнице Председништва УОСС:
Једногласно је усвојен Записник са претходне, 12. седнице УОСС, одржане
6. јула 2013. године у Новом саду.
2. Oдлука о броју судија и контролора-делегата који ће бити предложени за листе на
WienerStädtische Суперлиги, Првој лиги и Другој лиги за такмичарску годину 2014-2015.

Чланови Председништва УОСС једногласно су донели следеће одлуке:
 Укупан број судија на листама Суперлиге и Прве лиге за такмичарску
гоидну 2014/2015, који ће бити предложен Скупштини УОКПЛ, је
највише 54.
 Укупан број контролора делегата на Јединственој листи КД Суперлиге
и Прве лиге у такмичарској години 2014/2015, који ће бити предложен
Скупштини УОКПЛ, је највише 18.
 Број судија и КД на листи Друге лиге у такмичарској години 2014/2015,
који ће бити предложен Скупштини УОКРЛ, биће прецизиран на
следећој седници Председништва УОСС.
 У вези са бројем судија и КД у текућој, такмичарској години 2013/2014,
једногласно је донета одлука да неће бити накнадног тестирања за
кандидате који се нису појавили или нису показали довољан ниво
знања на тестирању обављеном током семинара УОСС. Разлог за
доношење овакве одлуке је то што је постојећи број судија и КД
довољан за покривање потреба такмичења и постизања очекиваног
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квалитета суђења и контроле суђења. Оне кандидате који на
октобарском тестирању нису показали довољан ниво знања или се
нису појавили на тестирању, основне СО моћи ће да пријаве у оквиру
квота за нове кандидате за листе Друге лиге које ће бити утврђене за
такмичарску годину 2014/2015.
3. Током разматрања ове тачке, Председништво УОСС је изразило
незадовољство због недовољног ангажовања активних међународних судија
у праћењу перспективних судија са листе Друге лиге. Ту обавезу су
испунили само Борис Коларевић, Иван Лазаревић, Анђелко Поповић и
Владимир Симоновић. Због неопходности појачаног праћења перспективних
судија Друге лиге, једногласно је донета следећа Одлука:
 Обавезују се све активне међународне судије да током такмичарске
гоидне 2013/2014. на најмање четири утакмице (две у првом и две у
другом делу првенства) прате судије са листе перспективних и о томе
доставе извештај Председништву УОСС.
4. Председништво УОСС једногласно је донело Одлуку да ће листа
перспективних судија који ће бити праћени од стране ККУС и међународних
судија и кандидата за међународне судије бити достављена пре почетка
другог кола Друге лиге, на основу консултација са основним СО.
5. Прихваћена је информација о предстојећим активностима у одбојци на песку
(информација је саставни део овог записника).
На основу сагледавања обавеза УОСС током сезоне одбојке на песку у
2014. години, једногласно је донета следећа одлука:
 Све основне СО имају обавезу да, у односу на постојећи број чланова
који су положили испит за судију у одбојци на песку, за такмичарску
сезону у 2014. години оспособе следећи број судија одбојке на песку:
 СО ОС Београда
8
 УОСС Војводине
8
 СК ОС Зајечар
2
 УОС МОС Крагујевац
5
 УОС Краљево
6
 СО МОС Лесковца
2
 УОС Златиборског и Моравичког округа
3
 ООС Ваљево - СО
2
 УОС Града Ниша
2
 СО Браничевског округа
2
 СО ОС Косова и Метохије
до даљег без обавезе
 УОС Мачванског округа
2
 Председништво УОСС ће, у сарадњи са координатором за суђење у
одбојци на песку (Роберт Леко) одредити чланове УОСС који ће
спроводити обуку и курсеве за нове судије одбојке на песку до
почетка наредне сезоне на територијама основних СО, као и термине
за те курсеве.
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6. 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 2013/2014.
утврђују на следећи начин:
 врховном судији УОСС исплатити 35 нето судијских такси Суперлиге;
 врховном судији Друге лиге исплатити 24 судијске таксе Суперлиге;
 техничком секретару УОСС исплатити 18 судијских такси Суперлиге;
 администратору за судијске и контролорско-делегатске послове Друге
лиге исплатити 12 судијских такси Суперлиге;
 администратору сајта УОСС и члану ККУС који администрира
контролорске обрасце Друге лиге покрити месечне трошкове
интернет-пакета које користе.
 Ове накнаде биће исплаћене према динамици у складу са
расположивим финансијским средствима УОСС.
7.
-

-

Одлуке о покривању трошкова:
за набавку комплета униформи за 22 нових судија на листи Друге
лиге и обнову по једне поло мајице кратких и дугих рукава за судије
на Суперлиги и Првој лиги.
за набавку канцеларијског материјала
за набавку нових судијских грбова за основни судијски ранг:

Једногласно су донете следеће одлуке:
 Одлука о покривању наведних трошкова за набавку судијских
униформи у делу који је у надлежности УОСС (судије Друге лиге ће
износ половине трошкова униформи, увећан за ПДВ, уплатити на
рачун УОСС, а УОСС ће обавезу измирити према произвођачу - Da
Capo. Другу половину ће платити Одбојкашки савез Србије.
 Одлука о одобравању плаћања трошкова канцеларијског материјала
за потребе УОСС, за шта ће председнику УОСС потребе и предлоге
достављати технички секретар УОСС Јелена Трикић.
 Одлука о одобравању плаћања рачуна за нове судијске грбове који ће
се у такмичарској години 2013/2014. наплаћивати по цени од 1.000
динара по комаду.
8. Разно
По овој тачки није било разматрања.

Председник УОСС
Дејан Јовановић
4

(следи Записник са 12. седнице Председништва УОСС, одржане 6.7.2013 у Новом
Саду)
З АП И С Н И К

Врста састанка:

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

Број седнице:

12 (дванаеста седница)

Датум одржавања: 6. јул 2013.
Место одржавања:

Састанку
Присуствовали:

Време одржавања 16,00 – 18,00

Седница је одржана у Хотелу „Парк“ у Новом Саду, уз учешће једног члана
Председништва путем интернета (коришћењем програма Skype)
Председништво УОСС броји пет чланова, а у раду 12. Седнице
учествовали су:
Дејан Јовановић, Зорица Бјелић и Иван Лазаревић, као и путем
интернета Владимир Симоновић.
Оправдано је био одсутан Борис Коларевић, који је судио у Мексику, на
Светском првентву за кадете.
У раду су учествовали и
Чедомир Недељковић, комесар такмичења УОКПЛ,
Душан Кесер, врховни судија УОСС,
Роберт Леко, испред Секције одбојке на песку УОСС и
Јелена Трикић, технички секретар УОСС – путем интернета
ДНЕВНИ РЕД

9. Усвајање Записника са претходне, 11. седнице Председништва УОСС,
одржане 14. маја 2013.год.
10. Верификација ранг листа судија и КД за Суперлигу, Прву лигу и Другу лигу у
такмичарској 2012-2013. и предлог листа судија и КД за исте лиге у
такмичарској 2013-2014. години.
11. Прелиминарни договори за такмичарску годину 2013/2014.
12. Доношење одлуке о оријентационом финансијском плану Председништва
УОСС за покривање трошкова рада УОСС за другу половину 2013. и за
2014. годину
13. Информација о припремама за нову сезону у одбојци на песку.
14. Разно
o Кодекс понашања УОСС – примена.
o Информација о суђењу у време трудноће и после порођаја.
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o Информација о припремама за ФИВБ курс за међународне судије
РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
15. Усвајање Записника са претходне седнице Председништва УОСС:
Једногласно је усвојен Записник са претходне, 11. седнице УОСС, одржане
14. маја 2013.
16. Верификација ранг листа судија и КД за Суперлигу, Прву лигу и Другу лигу у
такмичарској 2012-2013. и предлог листа судија и КД за исте лиге у
такмичарској 2013-2014. години.
Председништво УОСС је верификовало ранг листе судија и контролораделегата Суперлиге, Прве лиге и судија Друге лиге у такмичарској години
2012-2013,, на основу којих су, као и на основу изјашњавања судија и КД,
усвојени следећи предлози за листе судија и КД за такмичарску годину 20132014, који ће бити достављени:
Предлог листе судија Суперлиге за такмичарску годину 2013-2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

БАЛАНЏИЋ Александра
БАЛАНЏИЋ Предраг
ВРНДИЋ Филип
ГРАДИНСКИ Горан
ДАВИДОВИЋ Ненад
ЖИВАНИЋ Јована
ЗОТОВИЋ Светлана
ЈАНКОВИЋ Мирко
ЈОВАНОВИЋ Јован
КОЛАРЕВИЋ Борис
ЛАЗАРЕВИЋ Иван
ЛЕКО Роберт
МИЉКОВИЋ Игор
ПЕТРОВИЋ Александар
ПОПОВИЋ Анђелко
ПОПОВИЋ Томислав
РАДОВАНОВИЋ Зоран
РОГИЋ Дејан
СИМИЋ Станислава
СИМОНОВИЋ Владимир
СТЕВАНОВИЋ Ђорђе
ЦВЕТКОВИЋ Владимир
ШПАНОВИЋ Душан

6

Предлог листе судија Прве лиге за такмичарску годину 2013-2014:

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.
29.
30.

MAРКOВИЋ Ивaнa
MИЛEТИЋ Ивaнa
АЏИЋ Владимир
БИЋАНИН Милан
БОЖОВИЋ Драган
БРКИЋ Јелена
БРКИЋ Никола
ВИТОРОВИЋ Драгана
ВУЧКОВИЋ Дејан
ГЛИШИЋ Јован
ГЛУШАЦ Горан
ЂУРИЋ Mилaн
ЖЕЖЕЉ ПАВИЋЕВИЋ Наташа
ЗЕЛЕНОВИЋ Ђорђе
ЈЕЛИСИЋ Станко
ЈОВАНЧИЋ Бранислав
КОВАЧЕВИЋ Саво
КУСТУРИЋ Раденко
МИЛИНКОВИЋ Лука
МИЛОШЕВИЋ Владимир
МИЛОШЕВИЋ Милан
НEШКOВИЋ Нeвeнa
ПРИЦА Владан
РАКИЋЕВИЋ Милош
РОСТОХАР Иван
СТOJAНAЦ Владимир
ТОДОРОВИЋ Владан
ЦВЕТКОВИЋ Јелена
ШУЋУР Александра
ЛУГИЋ Оливера - мирoвaњe
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Предлог заједничке листе КД Суперлиге и Прве лиге
за такмичарску годину 2013-2014:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

БУЗАЏИЈА Милисав
БЈЕЛИЋ Зорица
ВИЛИМАНОВИЋ Гордан
ВИТАСОВИЋ Драган
ЋУК Драгутин
ГРБИЋ Драган
ЈОВАНОВИЋ Горан
ЈОВАНОВИЋ Дејан
ЈОВИЧИЋ Дејан
КЕСЕР Душан
КОВАЧЕВИЋ Љубомир
КОВАЧЕВИЋ Милорад
МАНОЈЛОВИЋ Славиша
МИЛИЋ Владан
МУРИЋ Зоран
РАДАКОВИЋ Томислав
СТАНКОВИЋ Добринко
ЋУК Владимир

Као и претходних година, листа судија и КД Друге лиге за такмичарску
2013-2014. биће састављена на основу резултата тестирања које ће
бити одржано на семинару пред почетак наредне такмичарске године.
Председништво УОСС је донело одлуку да број судија на листи Друге
лиге на почетку такмичарске године 2013-2014. не може бити већи од
96.
17. Прелиминарни договори за такмичарску годину 2013/2014.
Семинар за судије и контролоре-делегате Суперлиге и Прве лиге биће
одржан 28. септембра, а за судије и контролоре-делегате Друге лиге 29.
септембра.2013.
Допис основним организацијама у вези са достављањем предлога за нове
судије и КД на листи Друге лиге за наредну такмичарску годину, биће
достављен до 10. августа 2013, а основне СО ће своје предлоге доставити
до 10. септембра 2013.
Обнављање судијске опреме биће договорено и спроведено у складу са
могућностима УОСС и у координацији са Одбојкашким савезом Србије.
18. Доношење одлуке о оријентационом финансијском плану Председништва
УОСС за покривање трошкова рада УОСС за другу половину 2013. и за
2014. годину
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Чланови Председништва су једногласно донели одлуку о усвајању
финансијског плана за покривање трошкова рада УОСС за другу половину
2013. и за 2014. Годину. План је припремила и предложила Зорица Бјелић.
Уколико постоји интересовање могућих спонзора за финансирање дела
активности УОСС, Председништво УОСС ће, у координацији са ОСС,
размотрити могућност за успостављање сарадње.
19. Информација о припремама за нову сезону у одбојци на песку.
Роберт Леко је обавестио чланове Председништва УОСС о досадашњим
припремама судија за сезону у одбојци на песку у Србији, која је претходног
викенда почела турниром у Новом Саду. Наше судије, по традицији,
учествују и учествоваће и у организацији турнира.
20. Разно
o Кодекс понашања УОСС – примена.
Чланови Председништва су, разматрајући поједине ситуације током
претходне такмичарске године, закључили да се с времена на време
дешавају ситуације које су на граници Кодекса понашања чланова
УОСС. Посебно је наглашено да се појавом друштвених мрежа ситуација
компликује и да ће се убудуће понашања на друштвеним мрежама
(твитер, фејсбук и сл) која нису у складу са одредбама Кодекса
санкционисати, јер се учешће у друштвеним мрежама сматра јавним.
Посебно је разматрана и као негативан пример изнета реакција
Милорада Ковачевића после утакмице Wiener Stadtische Суперлиге у
Кладову, који је у комуникацији са представником једног клуба ван сале
коментарисао детаље са утакмице на непримерен и неколегијалан
начин.
o Информација о суђењу у време трудноће и после порођаја.
Дејан Јовановић је упознао чланове Председништва да се УОС Новог
Сада обратила канцеларији Повереника за заштиту равноправности
поводом закључка са семинара УОСС одржаног пред почетак претходне
такмичарске године, који се односи на делегирање судија пре и после
порођаја. Из канцеларије Повереника затражена је информација тим
поводом и информација са објашњењима је достављена 17. јуна 2013.
За правилник УОСС који би регулисао ово питање још је рано јер ни у
једном спорту у нашој земљи не постоји сличан. До тада, УОСС ће се,
као и до сада, придржаввати докумената ФИВБ.
o Информација о припремама за ФИВБ курс за међународне судије
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УОСС даје административно-логистичку подршку Одбојкашком савезу
србије у организацији првог ФИВБ курса за међународне судије у нашој
земљи који ће бити одржан у Кладову од 28. јула до 4. августа 2013. За
курс се пријавило 18 кандидата из 14 земаља са три континента.
Записничар

Председник

Јелена Трикић, ср.

Дејан Јовановић, ср.

Uz tačku 5 - Informacija za Predsedništvo UOSS 17.10.2013.
Teme u vezi sa odbojkom na pesku:
1. Sprovesti odluku Skupštine UOSS o ukidanju Sekcije odbojke na pesku (uz prethodno odobrenje
od OSSRB).
2. Dokumentacija Sekcije odbojke na pesku UOSS treba predati Predsedništvu UOSS u što skorije
vreme.
3. Dati osnovnim sudijskim organizacijama rok za dostavljanje spiska sudija koji bi se aktivno uključili
u rad sledeće sezone.
4. Obezbediti da se preko sajta UOSS omogući sudijama izjašnjavanje pred početak sezone, kako
bismo imali uvid ko sve želi da aktivno učestvuje u odbojci na pesku.
5. Primenjivati sudijski Kodeks ponašanja na sve članove UOSS podjednako, kako za sudije
odbojke, tako i za sudije odbojke na pesku. (Pojedini članovi treba da shvate da ova takmičenja
više nisu igra nego ozbiljan poziv!). U slučaju takvih ispada sudija može biti udaljen sa turnira od
strane Vrhovnog sudije, Delegata – Kontrolora ili Direktora takmičenja, uz pokretanje disciplinskog
postupka.
6. Visina takse za sudije odbojke na pesku određene su još pre nekoliko godina (postoji i odluka
Komisije za odbojku na pesku UOSS) i one iznose:
 Međunarodni turniri, Turniri CEV-a i FIVB: U skladu sa regulativama ovih takmičenja.
 Nacionalno prvenstvo: 7.000,00rsd po danu za sudiju
 Mlađe kategorije: 5.000,00rsd po danu za sudiju
 Ostali turniri lokalnog karaktera: 4.000,00rsd
Zapisničari, linijske sudije:
 Međunarodna takmičenja: 4.000,00rsd
 Ostala takmičenja:
2.500,00rsd
7.

Stvaranje i uvođenje nove institucije Delegata-Kontrolora, na svim takmičenjima odbojke na
pesku. Ova institucija bila bi zvanično uvedena po prvi put, iako se dešavalo da smo prethodnih
godina veliku pomoć na turnirima imali od Dragana Grbića, koji je praktično obavljao dve - i
funkciju direktora takmičenja i Vrhovnog sudije turnira. Ne umanjujući ničije lične kvalitete i
kompetencije, potrebno je, ukoliko želimo napredak u kvalitetu suđenja i ozbiljnosti takmičenja,
imati posebnu instituciju koja se tiče kontrole suđenja na domaćim turnirima.
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a. Npr: Treba ostaviti mogućnost da međunarodne sudije odbojke na pesku mogu obavljati
ovu funkciju na svim takmičenjima kod nas, na našim takmičenjia, ukoliko nisu
angažovane po drugom osnovu.
b. Takođe, treba pripremiti par sudija za ovo novo zvanje u odbojci na pesku, kako teorijski
tako i praktično, što kroz seminare lokalnog tipa, što kroz međunarodna takmičenja koja
se održavaju u našoj zemlji, naravno uz pomoć međunarodnih delegata. Podrazumeva se
obavezno znanje engleskog jezika.
c.

Treba razmisliti o ideji gde da i sudije odbojke na pesku budu podeljene po rangovima, od
osnovnog, preko regionalnog, pa do najvišeg, nacionalnog ranga suđenja. Na kraju svake
takmičarske sezone, godine, treba uraditi rang listu sudija.

8. Oprema sudija odbojke na pesku trebalo bi da bude ista kao i ostalih sudija u odbojci, pre svega
se odnosi na dizajn i boju, s tim što bi se adekvatno prilagodili uslovima.
Oprema sudija odbojke na pesku sastoji se u sledećem:
4 polo majce
Duks majica
Duge pantalone
Kišna jakna
2 šorca
Kapa, kačket
9. Distribucija sudijske opreme trebala bi da bude tokom seminara pred početak svake sezone,
uslovno.
10. Status međunarodnih sudija iz Srbije.
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