На основу члана 25. Статута судијске организације
(први пут 27. јуна 1998, од стране Скупштине УОСЈ,
касније потврђиван на скупштинама УОССЦГ и УОСС)
усвојен је

Кодекс понашања чланова УОСС
I Основна начела
Чланови Удружења одбојкашких судија Србије (УОСС) заснивају своје
деловање у Одбојци на основним етичким принципима и достојанству свих субјеката
одбојкашког спорта.
Радећи у интересу Одбојке, настојимо да остваримо бољу комуникацију,
разумевање и сарадњу пре свега унутар УОСС, али и са другим одбојкашким
организацијама, органима и појединцима.
У том циљу, дајемо обећање:
 да ћемо се према суђењу у Одбојци односити професионално, поштујући природу
одбојкашке игре и њена правила, делујући праведно и одговорно према свим
субјектима одбојкашког спорта;
 да ћемо радити на личном усавршавању, унапређивању нашег знања и вештине
суђења;
 да ћемо дати свој лични допринос унапређењу рада Одбојкашког савеза Србије
(ОСС) и УОСС;
 да ћемо поштовати одредбе овог Кодекса.

II Одредбе
Члан 1.
Сваки члан УОСС је обавезан да се према одбојкашкој игри и њеним учесницима
односи праведно.
Члан 2.
Члан УОСС не сме да се бави активностима које обухватају нечасне радње и
рушење интегритета или угледа било ког сегмента одбојкашког спорта.
Члан 3.
Сваки члан УОСС мора да има на уму и понаша се не као независни појединац, већ
као припадник јединствене судијске организације, која делује у функцији унапређења
статуса Одбојке.
Члан 4.
Члан УОСС не сме да обмањује органе судијских организација, не сме да обмањује
друге чланове УОСС, наводи друге чланове УОСС да чине или да сам чини поступке
супротне важећим нормативним актима ОСС и УОСС и супротне овом Кодексу.
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Члан 5.
Члан УОСС не сме да злоупотреби овлашћења која проистичу из декларисаних
функција органа УОСС или основних судијских организација (СО), нити своје
ангажовање сме да подреди личном интересу или интересу неког другог члана
УОСС.
Члан 6.
Члан УОСС не сме да вређа, клевета или шири неистине о другом члану УОСС.
Члан 7.
Сваки члан УОСС је обавезан да својим деловањем упозори или спречи чињење или
нечињење које као последицу може да има нарушавање угледа УОСС или основних
СО.
Члан 8.
Чланови УОСС су обавезни да своје незадовољство радом органа УОСС или
основних СО најпре испољавају у оквиру тих СО.
Члан 9.
Чланови УОСС су обавезни да благовремено указују на неправилности у раду органа
УОСС и основних СО.
Члан 10.
Члан УОСС не сме да сноси последице због тога што је указао на неправилности у
раду УОСС или основних СО.
Члан 11.
Чланови УОСС на одбојкашким утакмицама за које су делегирани морају да помажу
један другом и у сваком тренутку пре, за време и после утакмице делују као тим.
Члан 12.
Сваки члан УОСС мора бити свестан свог значаја и одговорности за успех
одбојкашке приредбе. Због тога, за утакмице за које су делегирани, чланови УОСС
морају да буду психофизички потпуно спремни.
Члан 13.
Дужност је сваког члана УОСС да на званичне утакмице за које је делегиран долази
уредног изгледа и уредно одевен. На утакмице у Првој и Супер лиги, забрањен је
долазак у патикама, а за мушкарце је обавезан сако или џемпер са краватом.
Члан 14.
Чланови судијског колегијума на утакмици морају да сарађују са пуним међусобним
уважавањем. Различита процена ситуације у игри не сме да буде разлог за
нарушавање такве сарадње.

Кодекс понашања

Члан 15.
Члан УОСС не сме да закасни или не дође на одбојкашку утакмицу за коју је
делегиран а да то претходно није најавио надлежном органу или појединцу, јер
непотпуни састав судијског колегијума на утакмици баца сенку на судијску
организацију у целини.
Члан 16.
Од сваког члана УОСС тражи се да своју дужност на терену обавља ненаметљиво.
Када ступи у простор за игру, члан УОСС не би требало да се поздравља са лицима
која нису чланови екипе или званични представници клубова. Приликом
поздрављања треба бити одмерен, дискретан. Једино чему члан УОСС треба да се
посвети од тренутка уласка у простор за игру је – УТАКМИЦА.
Члан 17.
По завршетку утакмице, члан УОСС не треба да на терену објашњава своје одлуке
које је донео за време утакмице.
Члан 18.
Члан УОСС не сме да јавно коментарише суђење или начин обављања
контролорско-делегатског посла другог члана УОСС, као ни учинак играча, тренера,
клупских или функционера ОСС .
Члан 19.
Дужност је сваког члана УОСС који обавља функцију контролора-делегата, да после
утакмице поразговара са члановима судијског колегијума о карактеристичним
ситуацијама за време утакмице и да да описну оцену суђења.
Члан 20.
Сваки судија је дужан да мишљење контролора-делегата прихвати као
добронамерно, а своје евентуално незадовољство не сме да изрази на некултуран
начин.
Члан 21.
Све док се примењује принцип тајности оцењивања, судија после утакмице не сме да
тражи, нити да добије информације о броју поена који је добио – ни код органа УОСС
ни код других сегмената одбојкашке организације.
Члан 22.
Информације о начину и резултатима именовања чланова УОСС за обављање
дужности на званичним утакмицама, чланови УОСС могу да траже искључиво од
надлежних органа УОСС, односно основних СО.
Члан 23.
Судије и контролори-делегати у одласку и повратку са званичних утакмица за које су
делегирани не смеју да путују у организацији клубова. Само у случајевима када нема
другог начина и само уз сагласност врховног судије односног такмичења, може се
путовати са представницима клуба.
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Члан 24.
Члан УОСС не сме да наплати путне трошкове и дневнице веће од стварних, нити
таксе веће од прописаних.
Члан 25.
Све СО имају обавезу да сваком свом члану омогуће једнаке могућности за
напредовање у обављању судијског/контролорско-делегатског посла, уз селекцију и
систем надзора млађих судија који ће најбољима омогућити највећу проходност.
Члан 26.
Чланови УОСС који учествују у раду других одбојкашких организација и органа,
обавезни су да штите интересе УОСС и основних СО, који су дефинисани важећим
документима тих СО.
Члан 27.
За кршење одредби овог Кодекса, члан УОСС може бити кажњен сходно одредбама
Правилника о дисциплинској одговорности УОСС.
Члан 28.
Прекршај одредби овог Кодекса пријављује се - у зависности од степена такмичења
на којем је ангажован члан УОСС - извршним органима УОСС или основних СО.
Процену тежине прекршаја и величине евентуалне казне по основу кршења овог
Кодекса обављаће дисциплински судија СО којој је прекршај пријављен.
Члан 29.
Жалбе на одлуке из претходног члана подносе се и решава их Председништво
УОСС, односно надлежни органи основних СО.
Члан 30.
Одредбе овог Кодекса, у складу са одлуком Скупштине УОСС, важе за све чланове
УОСС почев од дана усвајања и не могу се примењивати ретроактивно.
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