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БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

Београд: 04. фебруар 2018. године
Број: OД-1/2018
На основу члана 39. став 1. тачка 6, а у вези са чланом 12. став 3. Статута,
Председништво Удружења београдских одбојкашких судија - УОСГБ, на седници одржаној 04.
фебруара 2018. године, донело је:
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке број: ОД-5/2017 од 31.08.2017.
Члан 1.
Комисија за контролу и унапређење суђења (у даљем тексту: Комисија) има 5 (пет) чланова.
Комисију чине: Председник комисије, 3 (три) члана и по функцији Врховни судија.
Чланове Комисије бира Председништво на предлог Председника.
Мандат члана Комисије и Врховног судије траје 4 (четири) године и може поново бити биран на
исту функцију.
У случају да неком од чланова Комисије, или Врховном судији из статутарних разлога престане
дужност пре истека мандата Председништво на упражњено место на предлог Председника
Удружења, именује (кооптира) новог члана Комисије, или Врховног судију и о томе на првој
наредној седници обавештава Скупштину Удружења.
Члан 2.
Председник комисије руководи радом комисије и за свој рад одговоран је Председнику Удружења.
Члан 3.
Врховни судија обавља послове делегирање судија за одбојкашке утакмице које се одигравају на
територији града Београда за чије је спровођење надлежан ОСБ у складу са Правилником о
такмичењу Одбојкашког савеза Србије, односно линијске судије и записничаре за утакмице за чије
је спровођење надлежан Одбојкашки савез Србије.
Члан 4.
Врховни судија своје послове обавља на основу утврђених критеријума и нормативних аката
Удружења и за свој рад одговоран је Председнику УОСГБ.
Члан 5.
Председник Комисије надлежан је за организацију и спровођење послова из надлежности Комисије.
Председник Комисије одговоран је за смернице рада и делегирање контролора суђења.
Председник Комисије сарађује са Врховним судијом који врши делегирање судија на основу
утврђених критеријума и нормативних аката Удружења.
За свој рад, председник Комисије одговоран је Председнику УОСГБ.
Члан 6.
Комисија за обављање послова из своје надлежности доноси акте којима се методолошки уређују
принципи и смернице рада са судијама Удружења који имају ранг судија, регионални или
национални судија, за такмичења која се спроводе у организацији ОСБ-а.

Члан 7.
Комисија пре почетка сезоне утврђује листе судија и контролора суђења за такмичења која се
спроводе у организацији ОСБ-а, као и листе линијских судија и записничара за утакмице у
организацији Одбојкашког савеза Србије.
Пре утврђивања листа судија, Комисија спроводи обавезно тестирање познавања Међународних
правила игре.
Усвојене листе, Комисија доставља Председништву које у складу са чланом 39. Статута Удружења,
врши верификацију достављених листа.
Комисија мора да усвоји и Председништву достави листе најкасније 7 дана пре почетка такмичења.
Члан 8.
Комисија, у складу са својим програмом и планом рада, уз уважавање правилника УОСС којима су
уређују услови за стицање звања регионални и национални судија, правилником о делегирању
судија и контролора суђења, као и правилником о формирању листа судија, предлаже
Председништву Удружења листу судија који су испунили напред наведене услове на усвајање.
Члан 9.
Комисија обавља следеће послове:
- усваја Пословник о раду Комисије;
- доноси свој програм и план рада;
- доноси препоруке и упутства за унапређење суђења;
- стара се око стручног усавршавања судија;
- обавља припремне радње за организовање судијског окупљања које за циљ имају
изграђивања система стручног рада чланова удружења;
- спроводи проверу теоретске спремности судија за такмичења која се спроводе у
организацији ОСБ-а;
- утврђује и спроводи активности ради оспособљавања и усавршавања одбојкашких судија
непосредним праћењем судија на утакмицама;
- прати судије и суђење и предузима одговарајуће мере у циљу подизања квалитета суђења;
- разматра и анализира суђење на основу извештаја контролора суђења на утакмицама у
организацији ОСБ-а;
- предлаже листу перспективних судија Председништву Удружења на усвајање;
- предлаже листу контролора суђења Председништву Удружења на усвајање;
- стара се о јединственој примени Правила игре;
- одређује предаваче за судијска окупљања и позивна предавања који се организују на нивоу
градских Удружења по њиховом захтеву и
- организује предавања из Правила игре у складу са инструкцијама УОСС-а.
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