Правилници УОСС

На основу члана 25. Статута Удружења одбојкашких судија Србије , Скупштина УОСС, на
седници одржаној 2. октобра 2011. године, усвојила је a на основу члана 48. Статута
Удружења одбојкашких судија Србије од 30. септембра 2012. године, Председништво
УОСС je на 10. седници од 22. септембра 2017. усвојилo измене и допуне

П Р А В И Л Н И КA
о накнадама за суђење и контролу суђења одбојкашких утакмица

Члан 1
Одбојкашке судије и контролори-делегати за обављање својих дужности на званичним
утакмицама имају право на новчану накнаду – таксу, на основу пропозиција тог
такмичења.
Члан 2
Службеним лицима (контролорима-делегатима и судијама) делегираним за утакмице које
које се играју ван места његовог становања припада накнада за путне и друге трошкове
предвиђене пропозицијама тог такмичења.
Члан 3
Организатор утакмице обавезан је да судијама и контролору-делегату исплати судијске
таксе и путне трошкове непосредно након завршетка утакмице. Уколико се таксе уплаћују
на жиро или текући рачун уплата мора бити извршена најмање три дана пре одигравања
утакмице уколико трошкове таксе плаћа клуб, односно једном месечно за претходни
месец ако трошкове таксе уплаћује ОСС.
Члан 4
Такса првог и другог судије и контролора -делегата је иста на свим утакмицама истог
ранга. Такса линијских судија и записничара је иста на свим утакмицама истог ранга.
Члан 5
Висина такси за утакмице Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге утврђује се најмање 15 дана
пре почетка такмичарске сезоне.
Члан 6
Висина таксе за званичне пријатељске утакмице или турнире, на којима учествују домаће
или иностране екипе, износи 70% од висине таксе за лигу у којој се такмичи већина
клубова турнира.
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Члан 7
Ако се утакмица не одигра из било ког разлога а службена лица су дошла на утакмицу,
домаћин сусрета – организатор је дужан исплатити све путне трошкове предвиђене
пропозицијама као и 50% од предвиђене таксе. За започету па прекинуту утакмицу, без
обзира на узрок прекида, службеним лицима припадају таксе у пуном износу.
Члан 8
Повреда овог Правилника повлачи за собом дисциплинску и материјалну одговорност, на
основу Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности. УОСС.
Члан 9
Тумачење овог правилника даје Председништво УОСС.
Члан 10
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Председништва УОСС.
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