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ЗАПИСНИК
Са седнице Председништва Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем тексту:
УОСС), одржане у Београду, у пословној згради у Макензијевој 37, 11. новембра 2019. године
са почетком у 12:00.
Седници присуствују: Владимир Симоновић, председник, Александар Петровић,
Томислав Поповић и Марио Пеић, чланови Председништва УОСС док је Мирко Јанковић
оправдано одсутан.
Седници, по позиву присуствују и Директор такмичења ОСС, Душан Кесер, Врховни
судија БПШ Супер, Прве и Прве „Б“ лиге Игор Миљковић и чланови ККУС Других лига, Горан
Јовановић и Дејан Јовановић , као и секретар УОСС и Врховни судија Других лига, Бранислав
Јованчић, док је председник ККУС БПШ Супер, Прве и Прве „Б“ лиге Зоран Мурић, оправдано
одсутан
Председник УОСС, Владимир Симоновић, поздравио је присутне, констатовао да
постоји кворум за одлучивање, и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице Председништва УОСС;
2. Извештај ККУС Других лига и предлог за спајање са ККУС БПШ Супер, Прве и Прве „Б“ лиге;

3. Организација семинара УОСС;
4. Сајт УОСС;
5. Исплате хонорара за Председника ККУС, Врховног судије БПШ Супер, Прве и Прве
„Б“ лиге и обједињену функцију секретара УОСС и Врховног судије Других лига;
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АД 1. Усвајање записника са претходне седнице председништва
Запсиник са претходне седнице дат на усвајање.
Записник је једногласно усвојен, гласовима присутних чланова.

АД 2. Извештај ККУС Других лига и предлог за спајање са ККУС БПШ Супер, Прве и Прве „Б“
лиге;
Горан Јовановић, председник ККУС Других лига добио је реч и кратко се осврнуо на
досадашњи рад и појаснио нове Р4 обрасце и изразио своје задовољство у погледу сарадње са
свим осталим органима УОСС и ОСС. Извештај Горана Јовановића налази се у прилогу овог
записника и његов је саставни део.
Након излагања и консултације са члановима ККУС Супер, Прве, Прве „Б“ и Других лига,
председник УОСС предложио је да се досадашњи чланови ККУС Супер, Прве и Прве „Б“ лиге,
др Владимир Ћук и Владимир Симоновић, разреше дужности и да се две Комисије споје на
следећи начин: Зоран Мурић – председник , Горан Јовановић – члан, Дејан Јовановић – члан у
једну Комисију за контролу и унапређење суђења УОСС.
Председник УОСС, Владимир Симоновић, предложио је следеће две одлуке:

На основу члана 38, став 1, тачка 7 и тачка 9 Статута Удружења одбојкашких судија
Србије, Председништво Удружења одбојкашких судија Србије је, на седници одржаној 11.
новембра 2019. године, донело

ОДЛУКУ

1. Ставља се ван снаге одлука Председништва УОСС “ОДЛУКA О ФОРМИРАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СУЂЕЊА ДРУГИХ ЛИГА” донета на седници
Председништва одржаној 31. августа 2019. године и Комисија за контролу и унапређење
суђења Других лига се распушта.
Горану Јовановићу, Дејану Јовановићу и Зорану Мурићу престаје функција члана
Комисије за контролу и унапређење суђења Других лига.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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3. Ова одлука се објављује на сајту УОСС.
4. Ова одлука се доставља лицима из става 2 тачке 1 ове одлуке.

и

На основу члана 38, став 1, тачка 6 и тачка 13 Статута Удружења одбојкашких судија
Србије, а по предлогу председника Удружења одбојкашких судија Србије, Председништво
Удружења одбојкашких судија Србије је, на седници одржаној 11. новембра 2019. године,
донело

ОДЛУКУ

1. У Комисију за контролу и унапређење суђења Удружења одбојкашких судија
Србије (у даљем тексту: УОСС), као чланови, именују се:
а. Дејан Јовановић, контролор – делегат – члан Комисије;
б. Горан Јовановић, контролор – делегат – члан Комисије.
2. У Комисију се, као придружени чланови Комисије, без права гласа, именују:
а. Игор Миљковић, контролор – делегат са листе контролора – делегата
Суперлиге; Врховни судија Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге – придружени члан
Комисије;
б. Бранислав Јованчић, судија Групе II; Врховни судија Других лига –
придружени члан Комисије.
Игор Миљковић и Бранислав Јованчић, имаће саветодавну улогу у Комисији,
учествоваће у раду Комисије, износиће мишљења о питањима на дневном реду, биће
консултовани по сваком питању за које је Комисија упитана или надлежна, нарочито о
питањима за које су она задужена или надлежна, како је то уређено нормативним
актима УОСС. Игор Миљковић и Бранислав Јованчић, неће имати право гласа
приликом одлучивања Комисије.
3. Разрешавају се функције чланови Комисије: др Владимир Ћук и Владимир
Симоновић.
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4. Комисија ће, у најкраћем разумном року, свој рад уредити правилником о
раду, који ће доставити Председништву на сагласност.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова одлука објављује се на сајту УОСС.
7. Ова одлука доставља се лицима из тачке 1 и става 1 тачке 2 ове одлуке, без
одлагања.

Предлози одлука дати су на усвајање.
Одлуке су једногласно усвојене.

АД 3. Организација семинара УОСС
У погледу организације семинара УОСС БПШ Супер, Прве и Прве б лиге, донета је одлука по
којој је семинар пред почетак такмичарске сезоне одржан у електронском облику, и то на тај
начин што су колегинице Станислава Симић, Александра Балaнџић и колега Томислав Поповић
направили презентације на три теме користећи видео материјал са утакмица разних европских
лига и тако што је први пут осмишљен електронски тест. Тест је, такође, осмишљен по угледу
на дугогодишњу праксу тестирања Међународних судија путем онлине платформи. Предност
овакве врсте семинара су вишеструки, између осталог и имајући у виду и то што се видео
материјал може изнова гледати и анализирати. Такође, предност овог вида тестирања је
реална слика и транспарентност резултата тестирања који је доступан појединцу одмах након
израде теста као и и самој ККУС.
Као што је на нивоу ЦЕВ и ФИВБ дугогодишња пракса да се семинари организују електронски,
поготово када не постоје значајне промене у Правилима игре у односу на претхону сезону,
тако многе судијске организације већ увелико примењују овај модел рада или настоје да
започну рад по истом принципу.
Председник УОСС, је истакао да ће УОСС, пратећи техничко – технолошки развој и напредак
савремене технологије, будуће семинаре и саветовања одржавати, по правилу, у формату који
предложи ККУС, а која ће и, на основу прикупљених видео снимака са утакмица домаћег
првенства, израдити едукативни видео материјал. Обзиром на то да УОСС тежи да се, поред
квалитета суђења који његови чланови неоспорно поседују, што се може приметити и по
номинацијама за велика такмичења, нађе раме уз раме са судијским комисијама Европе и
света и по основу технолошког развоја. Председник УОСС је изнео надање да ће УОСС
наставити у истом смеру.
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АД 4. Сајт УОСС

Секретар УОСС обавестио је присутне о оквирном броју приспелих Сагласности о
коришћењу личних података након чега је установљено да постоје и судијске
организације из којих није стигла ни једна Сагласност, док је из осталих ОСО пристигао
завидан број истих. Обзиром да чланови нису у обавези да дају Сагласност, и да је
прошло доста времена од слања обевештења члановима УОСС, а сајт УОСС се
прилагођава Закону о заштити података о личности, предложено је да се сајт пусти у
рад у оној мери у којој то Закон дозвољава и чим се укажу техничке могућности, за
чланове који су своју писану Сагласност доставили у једином валидном – писаном
облику.
Предлог дат на усвајање.
Предлог је једногласно усвојен.

АД 5. Исплате хонорара за Председника ККУС, Врховног судије БПШ Супер, Прве и

Прве „Б“ лиге и обједињену функцију секретара УОСС и Врховног судије Других
лига;
Након консултације са присутним члановима председништва, председник УОСС
предложио је да се хонорари за обављање функција председника ККУС, Врховног
судије БПШ Супер, Прве и Прве „Б“ лиге и обједињене функције секретара и Врховног
судије Других лига исплате, као и до сада. Износ хонорара за председника ККУС,
Врховног судије БПШ Супер, Прве и Прве „Б“ лиге као и обједињене функције
секретара УОСС и Врховног судије Других лига остају непромењени.

Предлог дат на усвајање.
Предлог једногласно усвојен.

Седница је завршена у 16:10

Председник УОСС
У Београду, 23. новембар 2019. године
Владимир Симоновић
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Прилог 1: Извештај Горана Јовановића
УОСС / ККУС

1. Позвани од стране председника – Председништва УОСС да се укључе у рад постојеће
ККУС, а ради организовања рада контролора суђења у циљу бољег и ефикаснијег
сагледавања квалитета суђења на Другој лиги.
(ради будућег делегирања, рангирања, напредовања – како судија тако и самих
контролора)
2. Након семинара у Сокобањи, где је наговештена идеја новог начина оцењивања, позив
је проширен од стране председника УОСС а уз консултације са врховним судијом УОСС
и директором такмичења ОСС да се укључимо у рад на свим лигама почев од
Суперлиге, Прве лиге као и Прве Б лиге.
3. Идеја рада будуће ККУС-а од старта развијана у четири правца:
- Да се обнови рад Међународне комисије УОСС и на тај начин омогући да се З.
Бјелић и В.Ћук интензивније укључе у рад преношењем искустава и инструкција
које добијају у раду комисија у ЦЕВ-у и ФИВБ-у, и то у делу и раду са колегама које
имају звање међународних судија, кандидата за међународне судије.
- Да се досадашњи начин оцењивања и извештавања са утакмица поједностави код
групе контролора који су до сад имали више искуства у раду и који су свој посао
обављали на Суперлиги, Првој лиги и Првој Б лиги.
- Да се установи нови садржајнији извештај за контролоре на Другој лиги како би
велики број судија био адекватно оцењен и како би се добила ближа слика о
квалитету младих колега.
Да се тај систем након тест периода на Другој лиги евентуално уведе у будућем
раду на све лиге на којима се појављују контролори суђења.
- Да се установи систем вредновања рада контролора суђења.
4. Допуна горе наведених праваца је замишљена и дат је предлог да се установе
коефицијенти за утврђивање тежина одиграних утакмица као и задатака које судије на
одређеним утакмицама обављају, а у циљу прецизнијег рангирања - ради избегавања
досадашњих приближно истих или блиских просека на крају и у току сезоне.
5. Припрема семинара и стручних садржаја намењених судијама и контролорима суђења.
6. Да се евиденцијом и рангирањем у току сезоне помогне у раду врховном судији УОСС
као и директору такмичења ОСС, сугестијама и предлозима у циљу ефикаснијег рада и
квалитетнијег обављања нашег основног посла.
7. Да периодично и на крају сезоне састави стручне извештаје и предлоге за рангирање
како судија тако и контролора суђења.
8. У току сезоне да контактира, сугерише и помаже у раду судијама и контролорима, као
и да по потреби допунски прикупља накнадне извештаје и допунске изјаве у случају
битних догађаја.
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Осим установљена нова два начина оцењивања и извештавања, као и система рангирања
и вредновања тежине одсуђених утакмица, појавила се идеја да се као новине у раду
уведе:
-

-

Могућност прегледања ТВ и скаутских снимака утакмице а ради бољег увида у неке
ситуације и самим тим оцене рада комплетног тима – судије контролори, како на
захтев директора такмичења ОСС и врховног судије УОСС.
Да се у завршници Суперлиге на утакмицама на којима је делегиран ДЕЛЕГАТ, од
стране ККУС делегира и КОНТРОЛОР суђења. Резултат: већи број оцена за
сагледавање и рангирање судија и контролора, надамо се подизању квалитета
суђења на таквим утакмицама. Смањивање могућности за евентуалне примедбе од
стране учесника такмичења. Финансирање би било из буџета УОСС.

Отворена питања :
-

-

Надлежности и овлашћења у раду која би требало да се дефинишу правилником о
раду ККУС.
Покривање трошкова путовања чланова ККУС на битне састанке који се не могу
обавити савременим начинима комуницирања.
Размотрити могућност измене правилника о формирању група судија у смислу
омогућавања проходности и током сезоне (нпр. у полусезони), на основу
приказаног квалитета суђења
Евентуално финасирање рада ККУС

