ИЗВРШНОГ ОДБОРА
СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА
ЗА 2021. ГОДИНУ

СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
УВОД

Извршни одбор Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине је у овом
сазиву конституисан 23. фебруара 2021. године и од тада је као извршни орган Скупштине
Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине у току 2021. године своје
активности обављао сагласно Правилнику Струковне организације судија Струковне
организације судија Фудбалског савеза Војводине и сагласно Правилнику о судијама и суђењу
Фудбалског савеза Србије.
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
Током 2021. године, полазећи од потреба, а сагласно члану 37. Правилника Струковне
организације судија Фудбалског савеза Војводине, Извршни одбор је заседао укупно два пута.
На седницама су разматрана питања из домена права и обавеза које Извршни одбор има на
основу члана 36. Правилника Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине.
У спровођењу својих активности Извршни одбор је имао пуну сарадњу са органима
Фудбалског савеза Војводине.
У раду Извршног одбора током 2021. године редовно учешће су узимали председник
Техничке комисије Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине, председник
Надзорног одбора Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине, као и
генерални секретар Фудбалског савеза Војводине. Извршни одбор је током 2021. године радио
у следећем саставу:











Бранко Павловић, председник
Милан Радаковић, потпредседник
Урош Суботић
Новица Анђеловски
Дејан Поточан
Бранислав Ћаћић
Бојан Иванишевић
Дејан Вучић
Милан Корајлија
Никола Томичић, секретар
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
ПРИНЦИПИ ДЕЛОВАЊА
Извршни одбор Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине током овог
кратког деловања је промовисао три принципа који су представљали основне полуге рада овог
органа. То су:
1. Принцип транспарентности приликом доношења одлука
2. Принцип стручности у дефинисању политике деловања
3. Принцип доследности у спровођењу зацртаних планова
Све одлуке које је Извршни одбор у току 2021. године доносио донете су на
транспарентан начин и биле су усмерене на то да се преко стручно дефинисане политике
деловања оствари визија коју је овај орган приликом конституисања прокламовао, а то је
унапређење квалитета суђења на теренима Војвођанских лига, као и унапређење судијског и
инструкторског кадра.
Извршни одбор Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине је
именовао чланове Техничке комисије (некад Комисије за унапређење суђења) и задовољан је
њиховим досадашњим радом и трудом који они улажу где се види јасан помак према
добијању квалитета Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине и дао је пуну
подршку поспешивању квалитета рада ове комисије, као кључној комисији од чијег
квалитетног рада зависи у великој мери и квалитет рада комплетне судијске организације
Фудбалског савеза Војводине.
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
На том елементу Извршни одбор је константно инсиситирао на тај начин јасно и
недвосмислено истичући да стручно усавршавање судија и инструктора нема алтернативу.
Техничка комисија Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине је
радила у следећем саставу:
 Јовица Шавија, председник
 Киш-Чепеги Роберт
 Горан Лековић
 Драган Милошевић
 Иван Микалачки, секретар

ОБУХВАТ ДЕЛОВАЊА
Трајна опредељеност Извршног одбора Струковне организације судија Фудбалског
савеза Војводине да се планом и програмом дефинисана визија оствари у максимално
могућем обиму промовисала је код Извршног одбора изражену жељу да се зацртани планови
доследно остварују. У зацртане планове Извршни одбор је уврстио:
 Одржавање семинара за судије и делегате са листа ВФЛ
 Формирање Талент-Ментор програма СОС ФСВ
 Систематско стручно усавршавање судија, делегата и инструктора
 Организовање показних једнодневних семинара
 Сарадња са нижим нивоима организовања у циљу омасовљавања судијског кадра
и успостављања јединствене политике вођења Струковне организације судија
Фудбалског савеза Војводине
 Сарадња са Струковном организацијом судија Фудбалског савеза Србије и
органима Фудбалског савеза Војводине
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
ТАЛЕНТ-МЕНТОР ПРОГРАМ

Извршни одбор је у почетку свог деловања посебан акценат у свом раду посветио
формирању Талент-Ментор програма како би овим начином рада били искориштени сви
бенефити које пружа рад са младим и перспективним судијама у оквиру овог програма.
Циљеви увођења Талент-Ментор програма:
а) Континуирано праћење одређеног број судија и помоћних судија, који квалитетом
исказују перспективност судећи на листама лига под окриљем Фудбалског савеза Војводине.
б) Знањем и искуством ментора помагати стручном усавршавању судија и помоћних
судија, тиме што ће се:
•
отклањати недостаци уочени у суђењу или помоћном суђењу
•
уједначавати критеријум суђења,
•
преносити савремене методе суђења садржане у инструкцијама Међународног
борда, ФИФА, УЕФА и ФСС и старати се о примени истих
•
убрзано подизање квалитета суђења и помоћног суђења и тиме допринесоти
бржем напредовању у звању,
•
убрзаније напредовање на листама квалитетних судија и помоћних судија чиме би
се остварио програм подмлађивања и припремио већи број младих кандидата за
међународне листе
•
иницирање и сарађивање при увођењу менторске функције и на ниже лиге и на
већи број перспективних судија и судија помоћника, посебно на лигама из којих се обнављају
листе Војвођанских фудбалских лига.
На предлог председника Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине
Бранка Павловића за Координатора Талент-Ментор програма Струковне организације судија
Фудбалског савеза Војводине именован је Томичић Никола, национални инструктор-предавач.
Водећи се чланом 14 Правилника о судијама и суђењу Фудбалског савеза Србије који
говори да се ментори селектирају из групе инструктора који поседују одличне комуникационе
вештине, имају способност да изађу у сусрет потребама судија, имају одличне
интерперсоналне способности, истичу се у раду приликом посматрања утакмица и имају добро
знање Правила фудбалске игре и редовно се изграђују и едукују на том пољу, на предлог
Координатора Талент-Ментор програма и уз сагласност Техничке комисије Талент-Ментор
програма, Извршни одбор Талент-Ментор програма је именовао менторе Талент-Ментор
програма, и то:
•
Шавија Јовица - Ментор
•
Лековић Горан - Ментор
•
Богићевић Саша - Ментор
•
Киш-Чепеги Роберт – Ментор
•
Милин Јовица – Ментор
•
Вучић Дејан – Ментор
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
Струковна организација судија Фудбалског савеза Војводине је имала изузетно
обиман и широк дијапазон рада у током календарске 2021. године који се састојао из
следећих активности по хронолошком реду:
26./28. фебруар
Камп талентованих судија СОС ФСВ
Почетак деловања у овом сазиву Извршни одбор је имао на тродневном
окупљању на Кампу талентованих и најперспективнијих судија Војвођанских
фудбалских лига који је одржан крајем фебруара 2021. године. „КТС 2021“ је одржан у
Бечеју, у објектима које је омогућила Општина Бечеј, Гимназија у Бечеју, ФК „Бечеј“ и
хотелска установа „Клуб 4“. Услови које су учесници Кампа имали руководство Кампа је
оценило као врло добре. Инфраструктурни садржаји, као и логистичка подршка око
организације Кампа, су омогућили да се План и програм „КТС 2021“ оствари у
потпуности.
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
01. март
Семинар судија Војвођанских фудбалских лига
Пре почетка пролећног дела такмичарске 2020./21. сезоне Струковна
организација судија ФСВ је организовала семинар, али и овај пут, надамо се и
последњи, у складу са важећим епидемиолошким мерама што је значило да су на
семинар позиване само судије са листа на лигама које организује Фудбалски савез
Војводине и спроведена је само провера физичке припремљености судија. Семинар је
организован у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови. Носилац
овог програмског задатка је Техничка комисија.

29. март
Поновни семинар судија Војвођанских фудбалских лига
За све судије који из одређених разлога нису могли присуствовати редовном
семинару организован поновни семинар. Као новина у последњих дуги низ година,
семинар овакве врсте није организован у Спортском центру ФСС у Старој Пазови, већ је
више него успешан домаћин био Град Зрењанин и младо и амбициозно руководство
Струковне организације судија Фудбалског савеза Града Зрењанина. На овај начин листе
судија Војвођанских фудбалских лига су допуњене како би Комесарима за суђење ових
лига био олакшан рад.
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
22. април
Припреме судијских кандидата за полагање испита за 1. и 2. категорију
Настављајући са редовним и обавезним активностима, посебно тражених од
стране Струковне организације судија Фудбалског савеза Србије, 22. априла, у Новом
Саду у хотелу „Стари кровови“, су одржане припреме и пробно тестирање судијских
кандидата који су стекли услове за полагање испита како за 1. (6 кандидата) тако и за 2.
категорију (15 кандидата). У организацији Техничке комисије СОС ФСВ припремама и
пробном тестирању су руководили национални инструктори предавачи из редова наше
организације.
27. април
Полагање испита судијских кандидата за 2. категорију
Под претпоставком да је остварена изузетно добра сарадња и под претпоставком
да наша организација својим радом све више стиче поверење, Судијска организација
ФСС је нашој судијској организацији препустила организовање полагање испита за
судије 2. категорије. Испит је одржан у Новом Саду у хотелу „Стари кровови“. Испред
судијске комисије ФСС испиту је присуствовао Зоран Шипчић, координатор Судијског
органа ФСС. Организовање и спровођење испита је добило максималне оцене, а
Струковна организација судија је добила 14 нових младих судија 2. категорије.
13. мај
Радни састанак судија и ментора Талент-Ментор програма
У склопу наставка рада са судијама из Талент-Ментор програма у Новом Саду је
одржан радни састанак. Састанку су, поред судија и ментора, присуствовали и чланови
Техничке комисије. Посебан утисак на судије и менторе су оставили гости-предавачи,
атлетски и кондициони тренер професор Мирко Кртинић и доктор психологије Марина
Јефтић, који су свако у свом домену одржали сјајно предавање судијама и менторима.
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
11. јун
Имплементација ВАР система у Србији
Селекција играча Фудбалских судија Војводине је у петак, 11. јуна 2021. године, у
Спортском центру ФСС у Старој Пазови одиграла тренинг утакмицу против колега из
Фудбалског савеза Београда у циљу имплементације све познатијег система ВАР (Video
Assistant Referee) на терене клубова, прво Супер лиге Србије, а у будућности и на остале
степене такмичења. Утакмицу су наизменично (по 15 минута) судиле најбоље судије
Супер лиге Србије који су на овај начин увежбавали вођење утакмица на овај начин.
Изузетно сложен систем ВАР-а, под будним оком Игора Радојчића, који је испред ФСС
задужен за његово спровођење, овом утакмицом је улазио у завршну фазу и утакмице
Супер лиге Србије су се од 17. јула 2021. године играле уз овај систем.
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
15. јун
Завршни сезонски тренинг судија из Талент-Ментор програма
Не желећи да се последњим колом заврше све активности, као што је судијама
било и најављено, у максималним условима стадиона „Карађорђе“ у Новом Саду
одржан је тренинг и скенирање физичке припремљености за судије из Талент-Ментор
програма Струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине. На овај начин
симболично је окончан крај такмичарске 2020./21. сезоне и званично је почела
такмичарска 2021./22. сезона за судије из овог програма.
Тренингом је руководио, сада већ стални сарадник ТМП, кондициони и атлетски
тренер, професор Мирко Кртинић, који је уз максимални ангажман и несебичну
посвећеност објаснио судијама шта их очекује у припремном периоду за следећу
такмичарску сезону.
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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСВ
05./06. август
Семинар службених лица Војвођанских фудбалских лига
У одличним условима које су омогућили Град Зрењанин, Дом ученика средњих
школа „Ангелина Којић – Гина“, стадион у Карађођевом парку и Струковна организација
судија Фудбалског савеза Града Зрењанина у Зрењанину је 05. и 06. августа, после дугог
низа година у два дана, одржан семинар службених лица све три групе Војвођанских
фудбалских лига. После дуго времена семинару су присуствовали и делегати и судије и
сви такмичарски и судијски органи ових лига. Посебан значај и посебну подршку у раду
судијској организацији су својим присуством дали председник ФСВ Драган Симовић,
заменик председника ФСВ Горан Драча и генерални секретар ФСВ Миодраг Цвијић.
Семинар је испунио сва очекивања и по општим оценама оправдао углед Фудбалског
савеза Војводине и Струковне организације судија. Изузетно велики допринос семинару
и судијској организацији су дали Новак и Милош Симовић, најбоље Војвођанске судије,
који су у тросатном разговору са судијама несебично поделили своје вишегодишње
искуство.
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03. септембар
Поновни семинар судија Војвођанских фудбалских лига
За сва она службена лица која из неких разлога нису могли присуствовати
редовном семинару организован је једнодневни семинар. И овај, поновни семинар,
такође је организован у сјајним условима у Зрењанину.

14. септембар
Предавање Игора Радојчића у оквиру Талент-Ментор програма
Талент-Ментор програм Струковне организације судија је у максималном
интензитету наставио свој рад и у овој сезони. Велико задовољство и част судијама и
менторима из нашег Талент-Ментор програма учинио је Игор Радојчић, координатор
Талент-Ментор програма ФСС и менаџер Судијске комисије ФСС, који је као специјални
гост у тросатном излагању подигао ниво едукације како судија тако и ментора.
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21. септембар
Семинар службених лица ФУТСАЛ лиге Војводине
У нову сезону улази и ФУТСАЛ у Војводини. За све судије и делегате је у, такође
одличним условима, које су омогућили Град Врбас и Центар за физичку културу, 21.
септембра одржан семинар службених лица. Семинар је посетио и поздравио учеснике
Владо Глођовић, специјални изасланик УЕФА и Фудбалског савеза Србије задужен за
интегритет такмичења.
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12. октобар
СТОП семинар Српске лиге ВОЈВОДИНА и Талент-Ментор програма
Обавезни СТОП семинар судија и помоћних судија Српске лиге ВОЈВОДИНА
одржан је 12. октобра у Бечеју, а Судијска организација је од стране Града Бечеја и ОФК
„Бечеј 1918“ имала максималне услове за одржавање ове активности. СТОП семинар је
имао и специјалног супервизора од стране Судијске комисије ФСС, а то је био члан ове
комисије Дејан Сантрач који је изнео све похвале на рачун организације овог семинара.

19. октобар
Припреме судијских кандидата за полагање испита за 1. и 2. категорију
У склопу редовних активности и поштовања захтева Судијске организације ФСС,
19. октобра у Новом Саду у хотелу „Стари кровови“, су одржане припреме судијских
кандидата који су стекли услове за полагање испита како за 1. тако и за 2. категорију.
25. октобар
Полагање испита судијских кандидата за 2. категорију
Струковна организација судија је на тражење Судијске комисије ФСС била
домаћин полагања испита за судије 2. категорије. И испит је одржан у Новом Саду у
хотелу „Стари кровови“. Испред судијске комисије ФСС испитом је руководио Игор
Радојчић, менаџер Судијског ргана ФСС, а Струковна организација судија је добила 12
нових младих судија 2. категорије.
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03./05. децембар
Камп талентованих судија СОС ФСВ
Камп талентованих судија Струковне организације судија Фудбалског савеза
Војводине одржан је од 3. до 5. децембра 2021. године у Бечеју. Учесници Кампа су били
судије из Талент-Ментор програма, односно 19 најталентованијих судија из све три групе
Војвођанских фудбалских лига који су у три дана имали прилике да слушају предавања
еминентних предавача, као и и да стекну право судијско богатство присуствовајући
показној вежби најбољих Војвођанских судија, браће Новака и Милоша Симовића.
Учеснике Кампа су поздравили генерални секретар Фудбалског савеза Војводине
Миодраг Цвијић који је истакао да је ФСВ увек подржавао и да ће подржавати овакав вид
рада Струковне организације судија јер на тај начин се свакако доприноси још већем
бољитку и квалитету фудбала широм Војводине, као и председник Судијске комисије
Фудбалског савеза Србије Дејан Филиповић који је са нескривеним задовољством истакао
да је овим начином функционисања Струковних организација судија перспектива
Судијске организације Србије изузетна. Дејан Филиповић је одржао и предавање
учесницима Кампа који су били одушевљени тиме што имају прилику да чују крајње
интересентно предавање директно од водећег човека фудбалских судија Србије.
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Предавачи на Кампу били су и председник СОС ФСВ, Бранко Павловић,
потпредседник СОС ФСВ, Милан Радаковић, и национални инсруктори-предавачи Никола
Томичић и Јовица Шавија.

Специјални гост Кампа био је легендарни Жарко Поповић, прослављени фудбалски
судија и један од најбољих судија са простора бивше државе који је био успешан како на
терену тако, вероватно још и више, као сјајни теоретичар и аутор многобројних писаних
издања везаних за рад Струковне организације судија.
Кампу су присуствовали и сјајни и предани ментори судија из Талент-ментор програма
Горан Лековић, Роберт Киш-Чепеги, Саша Богићевић и Јовица Милин који су у вишесатном
разговору указали судијама на све позитивне и, али и негативне ствари које су уочене код
њих током јесењег дела сезоне.
Посебан печат као гост-предавач оставио је Спасоје Јелачић, један од најбољих
фудбалских тренера на овим просторима који је у надахнутом двосатном разговору са
учесницима Кампа представио улогу фудбалског судије из неког другог угла, из угла
фудбалских клубова и фудбалских тренера.
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ЗАКЉУЧАК















Извршни одбор сматра да је у овом десетомесечном периоду своје активности
обављао у складу са одредбама Правилника Струковне организације судија
Фудбалског савеза Војводине и Правилника о судијама и суђењу Фудбалског
савеза Србије.
Да је квалитет суђења на теренима Војвођанских фудбалских лига током целе
2021. годуне био добар, али да може и мора бити још бољи имајући у виду да
простоји простор за унапређење квалитета истог.
Да судије које се налазе на листама Војвођанских фудбалских лига треба да раде
више на свом стручном усавршавању.
Извршни одбор стоји на становишту да ће се и у наредном периоду у границама
могућности вршити омасовљавање судијске организације и да заједно са
подручним савезима превазићи овај алармантни проблем.
Извршни одбор подвлачи изузетно велику улогу коју имају Техничка комисија и
Талент-Ментор програм Струковне организације судија Фудбалског савеза
Војводине. Позитивне импулсе које је нови сазив Техничке комисије својим
активностима упутио, Извршни одбор сматра добром и квалитетном основом за
унапређење квалитета судија и суђења на утакмицама које се одигравају у оквиру
такмичења која су под ингеренцијом Фудбалског савеза Војводине.
Да је сарадња Извршног одбора Струковне организације судија Фудбалског савеза
Војводине са нижим нивоима организовања била добра уз констатацију да иста
може и мора бити још боља. Извршни одбор стоји на становишту да је спреман да
нижим нивоима организовања пружи пуну стручну и логистичку подршку. Пун
обим сарадње са Струковним организацијама судија Подручних фудбалских
савеза се планира пред почетак наредне такмичарске сезоне.
Извршни одбор посебно инсистира на квалитетној припреми и спровођењу
Школа суђења које представљају полазну основу за регрутовање новог судијског
кадра. Тај сегмент ће од стране Извршног одбора бити посебно вреднован у
будућем временском периоду.
Да је сарадња са надлежним огранима Фудбалског савеза Војводине била добра
и да је остварена на обострано задовољство.

Зрењанин

Председник ИО СОС ФСВ

децембар 2021. године

Бранко Павловић
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