УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136;
Рачун 200-3053450101005-21 Банка поштанска штедионица

Број: 23-5/2022
Београд: 24.05.2022. г.
ЗАПИСНИК
са 4. седнице Председништва Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем тексту: УОСС),
одржане 24.05.2022. г. у Београду у просторијама предузећа NewEvent у ул. Булевар Михаила
Пупина бр. 165е, улаз 2, 4. спрат, са почетком у 18,30 часова.
Седници присуствују: Горан Градински, Председник УОСС, Борис Коларевић, Душан
Шпановић, Драган Паповић и Владимир Јовић, чланови Председништва УОСС.
Седници, по позиву присуствује и секретар УОСС, Владимир Цветковић.
Председник УОСС, Горан Градински, поздравио је присутне, констатовао да постоји кворум
за одлучивање, и предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са претходне, 3. седнице Председништва УОСС одржане 27.12.2021. г.
2. Извештај о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештају за пословну
годину од 01.01.2021. године до 31.12.2021 године,
3. Разматрање и усвајање Одлуке о оквирном финансијском плану за 2022. годину,
4. Разматрање и усвајање Одлуке о висини и роковима за плаћање првог дела чланарине за 2022.
годину,
5. Разматрање и усвајање измене Правилника о вођењу књиге чланова УОСС,
6. Анализа Извештаја о ангажовању судија, контролора-делегата и делегата на утакмицама
БПШ Првих лига у сезони 2021/2022,
7. Утврђивање термина одржавања и предлога дневног реда седнице Скупштине УОСС,
8. Разно:
- Информација о тренутном финансијском стању УОСС и краткорочним обавезама до краја
јуна 2022. г.
- Разматрање и усвајање текста Обавештења у вези дописа г. Владимира Симоновића,
- Утврђивање термина обавезног семинара за судије и КД БПШ Суперлиге, Прве и Друге
лиге
Члан Председништва УОСС, г. Драган Паповић предложио је да се дневни ред под тачком 8.
Разно допуни са неколико питања о којима треба продискутовати:
- Сарадња ККУС са Врховним судијом УОСС приликом делегирања судија за завршницу
првенства, односно дискусија о рангирању судија у регуларном делу првенства,
- Кашњење исплата судијских такси
- Исплата такси на завршним првенствима млађих категорија.

АД 1. Усвајање записника са претходне – 3. седнице Председништва УОСС
Записник са 3. Седнице председништва УОСС дат на усвајање.
Записник је једногласно усвојен.
АД 2. Разматрање извештаја о јавном објављивању редовног годишњег финансијског
извештају за пословну годину од 01.01.2021. године до 31.12.2021 године
Извештај о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештају за пословну годину од
01.01.2021. године до 31.12.2021 године дат на усвајање.
Извештај је једногласно усвојен.
АД 3. Разматрање и усвајање Одлуке о оквирном финансијском плану за 2022. годину
Председник УОСС је образложио предлог Одлуке о оквирном финансијском плану за 2022. годину.
Предлог Одлуке о оквирном финансијском плану за 2022. годину дат је на усвајање.
Предлог Одлуке о оквирном финансијском плану за 2022. годину је једногласно усвојен.
АД 4. Разматрање и усвајање Одлуке о висини и роковима за плаћање првог дела чланарине
за 2022. годину,
Након краће дискусије предлог Одлуке о висини и роковима за плаћање првог дела чланарине за
2022. годину дат је на усвајанје и једногласно је усвојен.
АД 5. Разматрање и усвајање измене Правилника о вођењу књиге чланова УОСС
Након дискусије предлог Правилника о вођењу књиге чланова УОСС дат је на усвајање.
Предлог Правилника о вођењу књиге чланова УОСС је једногласно усвојен.
АД 6. Анализа Извештаја о ангажовању судија, контролора-делегата и делегата на
утакмицама БПШ Првих лига у сезони 2021/2022
Председник УОСС је нагласио да Извештај о ангажовању судија, контролора-делегата и делегата на
утакмицама БПШ Првих лига у сезони 2021/2022 треба да свим члановима УОСС са листе БПШ
Првих лига омогући преглед ангажовања и да овакво извештавање треба да постане пракса рада
УОСС.
Након краће дискусије једногласно је донета одлука да се предметни Извештај о ангажовању објави
на сајту УОСС.
АД 7. Утврђивање термина одржавања и предлога дневног реда седнице Скупштине УОСС
Председник УОСС је предложио да термин одржавања седнице Скупштине УОСС буде у суботу 11.
јуна 2022. године у Београду, са почетком у 13.00 часова.
Председник је предложио следећи дневни ред:
1. Усвајање Записника се претходне седнице Скупштине УОСС,

2. Дискусија и разматрање пристиглих дописа Удружења одбојкашких судија Града Ниша,
Удружења одбојкашких судија Шумадије и Поморавља и Удружења одбојкашких судија –
Краљева у вези статуса делегата Скупштине УОСС
3. Усвајање финансијског извештаја,
4. Разно.
Предлог о термину одржавања и дневном реду седнице Скупштине УОСС дат је на усвајање.
Предлог је једногласно усвојен.
АД. 8. Разно
А) Председник УОСС је информисао чланове председништва УОСС о тренутном финансијском
стању и краткорочним финансијским обавезама УОСС до краја Јуна 2022. године.
УОСС се тренутно финансира искључиво од чланарина чланова УОСС ( судија и контролораделегата са листе БПШ Суперлиге, Прве лиге и Прве Б лиге, као и судија и контролора-делегата
Других лига).
Све финансијске обавезе (накнаде плаћених лица, трошкове путовања, одржавање интернет
странице УОСС, рачуноводствене услуге), УОСС је на основу одлука председништва УОСС
извршавао редовно.
Б) Разматрање и усвајање текста Обавештења у вези дописа г. Владимира Симоновића,
Председништво УОСС је разматрало текст Обавештења и приложена документа у вези дописа г.
Владимира Симоновића и донело једногласну одлуку да се документ Обавештење у вези дописа г.
Владимира Симоновића достави свим члановима УОСС који имају активан и статус мировања на
мејл адресе из С1 система
Ц) Утврђивање термина обавезног семинара за судије и КД БПШ Суперлиге, Прве и Друге лиге.
Тачан термин одржавања обавезног семинара за судије и контролоре-делегате са листа БПШ Првих
лига и судија и контролора-делегата са листа Других лига ће бити наканадно објављен након што
буде усвојен и објављен календар такмичења ОССРБ.
Д) Чланови Председништва УОСС дискутовали су о темама које је предложио члан председништва
г. Драган Паповић
1. Сарадња ККУС са Врховним судијом УОСС приликом делегирања судија за завршницу
првенства, односно дискусија о рангирању судија у регуларном делу првенства,
Председник ККУС је члановима Председништва УОСС објаснио како је ККУС радио током
сезоне 2021/2022 као и на основу којих критеријума је формирана листа судија за завршницу
првенства и за финална првенства млађих категорија.
2. Кашњење исплата судијских такси
Председник УОСС је на наведено питање пружио информацију да је динамика исплата
судијских такси за БПШ Суперлиге и Првих лига у надлежности Одбојкашког савеза Србије. Када
се говори о кашњењу, треба имати у виду чињеницу да не постоје дефинисани рокови за исплату
такси од стране ОССРБ, те да ОССРБ исплату такси врши по динамици која је могућа, те да је током
сезоне 2021/2022 изузев исплате такси за БПШ Прву и Прву Б лигу за месец април, исплата вршена
у месецу који следи месецу у којем су судије и контролори-делегати били ангажовани.

Председник УОСС је члановима Преседништва предложио да уколико сматрају да УОСС може
на одређени начин да утиче на побољшање динамике плаћања да припреме писмени предлог који ће
он предочити надлежнима у ОССРБ.
3. Исплата такси на завршним првенствима млађих категорија.
Питање исплате такси (износ и динамика плаћања) су као и све накнаде које се исплаћују од
стране ОССРБ у надлежности ОССРБ.
Износи такси за турнире млађих категогорија утврђени су на основу износа такси за првенства
млађих категорија усвојених на састанку представника одбојкашких савеза региона Србије и
представника ОССРБ, одржаног 06. јуна 2021. г у Новом Саду
Тада је утврђено да за сезону 2021/2022. г., судијске таксе могу бити највише до износа у
динарима:
Јуниорско првенство 2.000,00 + 2.000,00 + 400,00
Кадетско првенство 1.600,00 + 1.600,00 + 400,00
Пионирско првенство 1.300,00 + 1.300,00 + 300,00
Предпионирско првенство 600,00 + 600,00 + 300,00
Износ такси за записничаре могу да се повећају, али укупан износ судијских такси по утакмици
мора остати исти (4.400,00; 3.600,00; 2.900,00 и 1.500,00).

Седница је завршена у 20.40 часова.
Записничар: Владимир Цветковић
Председник УОСС
Горан Градински

