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07. Maj 2018.
На основу члана 12 и члана 38, став 1, тачки 6 и 29 Статута УОСС,
Председништво УОСС је на електронској седници одржаној 07.05.2018. године, усвојило

ПРАВИЛНИК О РАДУ
Комисије за одбојку на песку УОСС
Члан 1
Комисију за одбојку на песку УОСС(у даљем тексту: Комисија) формира
Председништво УОСС.
Комисију чине три члана: председник Комисије и два члана Комисије.
Члан 2
Председника Комисије именује Председништво УОСС, на предлог председника УОСС.
Председништво УОСС, на предлог председника Комисије, именује друга два члана
Комисије.
Мандат председника и чланова Комисије траје до истека мандата Председништва
УОСС које је именовало чланове и председника Комисије.
Изузетно од става 3 овог члана, Председништво УОСС може слободно да промени
председника и чланове Комисије уколико није задовољно њиховим радом.
У случају да члан Комисије поднесе оставку, Председништво УОСС ће, на предлог
председника Комисије, именовати новог члана којем мандат траје до истека мандата члана
на чије место је нови члан именован.
Члан 3
Седнице Комисије за одбојку на песку УОСС одржавају се по потреби, а најмање
једном пред почетак такмичарске сезоне и једном по завршетку такмичарске сезоне.
Седнице сазива, и њима председава председник Комисије.
На седницама Комисије се води записник о раду.
На одржавање седница комисије сходно се примењују одредбе Пословника о раду
Председништва УОСС.
Члан 4
Председник Комисије је, по положају, Врховни судија за одбојку на песку.
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Председник Комисије делегира судије и контролоре суђења(уколико су предвиђени
пропозицијама такмичења) за сваки појединачни турнир, према календару такмичења
Одбојкашког савеза Србије(у даљем тексту: ОСС).
Распоред судија по мечевима врше контролори суђења на самим турнирима.
Уколико пропозицијама такмичења није предвиђено учешће контролора суђења на
турнирима, распоред судија по мечевима, у договору са председником Комисије, вршиће
лице испред ОСС које је задужено за спровођење турнира.
Председник Комисије може, уколико сматра да је то потребно, за одређене турнире
делегирати судије и по појединачним мечевима пре самог турнира.
Надлежности Комисије односи се, првенствено, на турнире у организацији ОСС-а, али
Комисија може разматрати и тражити извештаје са турнира које организују локални
одбојкашки савези.
Члан 5
Задаци и циљеви Комисије, између осталог, су:
 Организовање курсева за стицање звања “одбојкашки судија одбојке на песку” и
контролора суђења одбојке на песку;
 Предлагање Председништву УОСС листе судија и контролора суђења за сваку
такмичарску годину, коју усваја Председништво УОСС;
 Предлагање Председништву УОСС кандидата за међународне судије одбојке на песку;
 Подноси извештаје Председништву УОСС на крају такмичарске године, и по захтеву
Председништва УОСС.
 Спровођење свих мера у циљу унапређења рада УОСС у области одбојке на песку;
 Обавештавање Председништва УОСС о свим евентуалним дисциплинским
прекршајима и другим неправилностима;
 У случају повреде Правилника о дисциплинској одговорности УОСС чланова који се
налазе на листи судија и контролора суђења одбојке на песку, доставља извештаје и
евентуално мишљење на захтев Дисциплинског судије и Председништва УОСС;
 Предлагање ранг листу судија Председништву УОСС на крају сваке такмичарске
сезоне;
 Достављање Председништву УОСС предлога и решења за ситуације које нису
дефинисане правилницима;
 Дефинисање минималног броја одсуђених дана на турниру које мора имати сваки
судија на листи. Судија који не испуни овако дефинисану минималну квоту из
неоправданих разлога се аутоматски скида са листе за наредну такмичарску сезону.
Комисија квоту утврђује за сваку такмичарску сезону посебно.
Члан 6
Након сваког турнира контролор суђења, уколико је присутан на турниру, доставља
Комисији извештај са турнира.
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Извештај садржи описну оцену организације турнира, описне оцене суђења
делегираних судија и записничара и распоред суђења по мечевима.
Контролор суђења доставља Комисији и друге извештаје по захтеву Комисије.
Члан 7
Тумачење овог Правилника даје Председништво УОСС, аутентичним тумачењем.
Члан 8
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Председништва УОСС.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Комисије за
одбојку на песку УОСС усвојен на седници Председништва УОСС 8. августа 2016. године.

У Београду, 07.05.2018.

M.П.

Председник УОСС

____________________
Владимир Симоновић

