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Састанку
присуствовали

Чланови Председништва УОСС: Дејан Јовановић, Зорица Бјелић,
Борис Коларевић,
ОСС: Драган Тадић
УОКПЛ: Чедомир Недељковић
УОСС: Душан Кесер, Роберт Леко, Јелена Трикић

Р.бр.

Време
одржавања

19,10 – 21,10

Тачка дневног реда

1.

Рад судија и К-Д у такмичарској години 2011/2012

2.

Прелиминарни договори за такмичарску годину 2012/2013.

3.

Одлука о изјашњавању судија и К-Д са овогодишњих листа такмичења у
Суперлиги, Првој и Другој лиги по питању обавеза у такмичарској години
2012/2013.

4.

Извештај о учешћу чланова ККУС и међународних судија у праћењу
судија и К-Д са Суперлиге, Прве и Друге лиге
Информација о испиту за више судијске рангове, одлука о проглашењу
нових националних и регионалних судија и свечаном уручивању нових
судијских грбова.
Разно:

5.

6.1

Информација са семинара Судијске комисије ЦЕВ посвећеном женама судијама

6.2

Информација о административно-техничким обавезама у вези са Законом о
спорту

6.3

Трошкови путовања међународних судија у бич волеју

6.

Р.бр.

Информације, одлуке и задужења по тачкама дневног реда:
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У Суперлиги, Првој лиги и Другој лиги одиграно је укупно 1.190 утакмица, после
којих није уследила ниједна званична жалба на суђење. Генералне оцене
такмичарских органа у три највиша ранга су да није било неких посебно
изражених проблема у погледу суђења и да су судије и контролори-делегати
дали свој допринос успешном току и потпуној регуларности такмичења.
Ниво суђења у српској одбојци је веома висок, али се ипак дешавају пропусти
којих не би смело да буде у раду судија и, нарочито, контролора-делегата.
Због тога је неопходнои да на сваку утакмицу сваки судија долази максимално
сконцентрисан. Није било званичних жалби, али су после две утакмице у Првој
лиги од клубова, комесару такмичења УОКПЛ, врховном судији и председнику
УОСС, достављене примедбе на суђење. Судије и К-Д у чијем раду су уочени
такви пропусти били су санкционисани смањеним ангажовањем.
На Суперлиги и Првој лиги било је укупно 492 утакмице и 14 отказа судија (од
којих два на дан утакмице, што у будуће не би смело да се дешава). На 698
утакмица Друге лиге било је само 11 отказа судија и један отказ контролораделегата.
У плеј-офу Суперлиге било је ангажовано укупно 19 судија.
На листу Прве лиге у прошлој такмичарској години први пут је дошло 12 од
укупно 28 судија и на њихов рад није било већих примедби.
Једна од последица настојања да се максимално умање трошкови клубова у
Другој лиги је не уједначен број ангажовања судија и К-Д из појединих региона,
због различите географске распрострањености клубова у односу на судије и КД.
Комисија за контролу и унапређење суђења УОСС се није састајала током
првенства јер за то није било изражене потребе. Контролорски извештаји су
достављани уредно, уз неколико веома ретких изузетака. Пожељно је веће
ангажовање К-Д у описном делу извештавања о раду судија.
Листе судија и К-Д за такмичарскугодину 2011/2012. биће утврђене на
следећем састанку Председништва УОСС које ће бити одржано око 20. јула
2012. Тада ће бити формирани и предлози листа судија и К-Д на Суперлиги,
Првој лиги и Другој лиги за такмичарску 2012/2013. годину.
Почетак такмичарске године 2012/2013. у Суперлиги и Првој лиги најављен је
за 12/14. октобар 2012. Обавезни дводневни семинар за судије и К-Д
Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге биће одржан две седмице раније, 29/30.
септембра.
За предстојећа репрезентативна такмичења која ће бити организована у
Србији (Светска лига, Гранд при, Европска лига, Балканијада) биће неопходно
волонтерско ангажовање чланова УОСС које се очекује на високом нивоу који
смо показивали и до сада.
У овом тренутку није познат коначан број бич волеј турнира који ће бити
организовани наредних месеци. Извесно је да ће у Новом Саду од 4. до 8. јула
бити организован CEV Bech Volley Masters турнир и да ће, као и ранијих
година, и у организацији и у такмичарском делу турнира учествовати чланови
УОСС.
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Одлуком Председништва УОСС, као и ранијих година, судије и К-Д Суперлиге,
Прве лиге и Друге лиге обавезни су да се изјасне о свом ангажовању у
такмичарској години 2012/2013. Рок за изјашњавање и ажурирање свих личних
података је 5. јун 2012. Изјашњавање и ажурирање података ће бити
обављено искључиво путем сајта www.uoss.rs, о чему ће сваки судија и К-Д
бити обавештен електронском поштом лично, преко основне СО и на сајту
УОСС.
У праћењу перспективних судија Друге лиге, њих 27, од стране међународних
судија забележено је мање ангажовање него у претходној такмичарској години.
Комисији за контролу и унапређење суђења достављени су извештаји са укупно
44 утакмице. Овај посао ће бити настављен на завршним утакмицама
првенстава Србије за млађе категорије у мају и јуну 2012.
За наредну такмичарску годину биће развијен механизам по којем ће
недовољно ангажовање међународних судија у праћењу судија Друге лиге бити
санкционисано мањим бројем утакмица у домаћем првенству.
На теоријски испит за националног судију изашло је 25 кандидата, а за
регионалног 58. На тестирању су успех показали 20 кандидата за националног и
37 кандидата за регионалног судију. Заједно са онима који су раније стекли
право на практично полагање, на практичном испиту, спроведеном током 47.
Трофеја Београда, појавио се 61 кандидат. Комисију за полагање практичног
дела испита чинили су: Зорица Бјелић, Милисав Бузаџија, Горан Јовановић,
Дејан Јовановић, Милорад Ковачевић, Владимир Симоновић и Драган Тадић.
На основу остварених резултата, Председништво УОСС донело је одлуку да се
за нове националне судије прогласе:
1. Стaнуцaнoвић Вaњa I – 134
2. Mићaнoвић Maриja II – 038
3. Бркић Jeлeнa
II – 033
4. Кoвaч Рoбeрт
II – 186
5. Пeтрoвић Jeлeнa
II – 024
6. Приjић Сaњa
II – 041
7. Кљajић Бojaн
V - 018
8. Maркoвић Никoлa
XII – 004
9. Mилaдинoвић Mилaн IX - 023
10. Aрсић Срђaн
II – 045
11. Шибул Mилoрaд
II – 044
12. Пaпoвић Дaнилo
X - 016
13. Mићoвић Mилeнa
I - 122
14. Jaкoвљeвић Пaoлa II – 204
15. Спaсић Прeдрaг
IV - 030
16. Симeунoвић Никoлa V - 043
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17. Пeтрoвић Ивaн
XII - 005
18. Mилeтић Ивaнa
IV - 017
19. Пoпoвић Maркo
V - 038
20. Рoљ Бoжидaр
II - 095
21. Крштeнић Aлeксaндaр VIII-025


На основу остварених резултата, Председништво УОСС донело је одлуку да се
за нове регионалне судије прогласе:
1. Димитриjeвић Брaтислaв IX - 014
2. Mитрoвић Mирjaнa
VII - 020
3. Joвaнoвић Вук
IX - 029
4. Дубљeвић Mилицa
II – 283
5. Ждeрo Jeлeнa
II – 058
6. Суjић Симoнa
I - 157
7. Бoгдaн Гoрaн
II – 032
8. Taнoвић Влaдимир
VII – 039
9. Рaдoвaнoвић Нeдa
VIII-029
10. Витoрoвић Бojaнa
I – 141
11. Пeтрoвић Влaдицa
II – 291
12. Mилeтић Mилaн
I – 177
13. Стaнисaвљeвић Сoњa
I – 155
14. Maстилoвић Гoрaнa
II – 289
15. Рaнђeлoвић Jaсминa
II – 066
16. Aлeксић Mлaдeн
V - 090
17. Ђурoвић Вaсилиja
V - 096
18. Бoгдaнoвић Вojин
VIII-060
19. Ђурицa Дaнилo
II – 238
20. Сaвић Дejaн
II – 260
21. Пeтрoвић Нeмaњa
V - 050
22. Никoлић Mилeнa
V - 078
23. Aлeксић Maриja
VI-009
24. Aврaмoвић Кaтaринa
VII - 014
25. Чaрaвeшa Игoр
VII - 060
26. Toмић Aнa
VIII-027
27. Рaдишић Биљaнa
II – 280
28. Рaдoвaнoвић Сaњa
I – 152
29. Ристић Сaњa
II – 194
30. Шaш Aндрea
II - 107
31. Ивић Бojaнa
II – 148
32. Пeрoвић Бojaн
IV - 086
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33. Пeтрoвић Aнђa
34. Љубojeвић Дaлибoр
35. Пaнтић Mилицa
36. Пaпoвић Дрaгaн
37. Живкoвић Бojaнa
38. Ушумoвић Хрвoje
39. Цмиљaнић Mилoш

V - 095
VII - 056
X – 020
X – 038
X – 021
II – 151
IV - 054



Термин традиционалне свечане доделе нових судијских грбова биће објављен
накнадно, а највероватније ће то бити за време турнира Гранд при који ће бити
одржан у Београду 15/17. јуна 2012.



Семинар за жене-судије и председнике националних судијских организација у
Софији:
Трећи семинар ЦЕВ-а намењен женама-судијама, на који су овог пута позвани и
председници националнох судијских организација, одржан је у Софији од 11. до 13.
маја 2012. УОСС су представљали Зорица Бјелић (која је учествовала као
промотор, члан Судијске комисије ЦЕВ од августа 2012), Јована Живанић и Дејан
Јовановић. Детаљнији извештај са семинара биће објављен на сајту УОСС, а
чланови Председништва су обавештени о основним порукама семинара и о
садржају презентације представника УОСС која је припремљена на позив
председника Судијске комисије ЦЕВ и приказана у оквиру званичног програма
семинара.



УОСС са новим Статутом регистровано у АПР, документи предати
Министарству омладине и спорта
Удружење одбојкашких судија Србије добило је 30. априла решење о регистровању
- са новим, Статутом прилагођеним Закону о спорту. Припреме су обављене у
законском року, као и предаја Министарству омладине и спорта евиденционог
листа и одговарајуће документације.



Трошкови путовања међународних судија у бич волеју
Председништво УОСС јеупознато са праксом која се примењује приликом
организације ФИВБ и ЦЕВ турнира у бич волеју, да већина судија има статус
позваних судија, што - између осталог - значи да сами сносе трошкове путовања.
Оно што у овом тренутку УОСС може да учини, то је покушај заједничког
сагледавања са Одбојкашким савезом Србије могућих даљих корака.



Захвалност члановима Удружења одбојкашких судија Срема
Председништво УОСС је обавештено о веома успешном ангажовању чланова УОС
Срема током IX спoртскe oлимпиjaдe учeникa oснoвних и срeдњих шкoлa Србиje и
тим поводом захваљује Зорану Ковачићу и свим судијама који су дали свој
допринос још једној афирмацији српских одбојкашких судија.

6.

Председник УОСС
Дејан Јовановић
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