УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136; Рачун 265-1630310006317-79 Рајфајзен банка АД

Број: 38/2018
У Београду 01. Октобар 2018.
На основу члана 38, став 1, тачка 18 Статута Удружења одбојкашких судија Србије(у
даљем тексту: УОСС), као и члана 6 б Пословника о раду Председништва УОСС, Председништво
УОСС је на електронској седници одржаној 01. Октобра 2018. године донело

ОДЛУКУ
О ОРАГНИЗОВАЊУ НАКНАДНОГ СЕМИНАРА ЗА СУДИЈЕ И КОНТРОЛОРЕ – ДЕЛЕГАТЕ СА
ЛИСТЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА – ДЕЛЕГАТА СУПЕРЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ И ПРВЕ „Б“ ЛИГЕ

1. Судијама и контролорима – делегатима са листе судија и контролора – делегата
Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге који, из раније најављених оправданих разлога, нису
присуствовали обавезном семинару за судије и контролоре – делегате са листа судија и
контролора – делегата Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге који се одржао 2. септембра у
Ковилову, доставиће се, у року од 3 дана, материјал са одржаног семинара, из ралога не
могућности да се сви који нису присуствовали семинару пред нову такмичарску сезону окупе
на једном месту у истом тренутку, што због обавеза према ОССРБ што из неких других
приватних и пословних разлога, те је Председништво УОСС одлучило да се семинар спроведе
електронски.
2. Судије и контролори – делегати који нису присуствовали редовном семинару дужни
су да достављени материјал детаљно изуче и упознају се са новинама најкасније до 10.
октобра 2018. године.
3. Судије и контролори – делегати који нису присуствовали редовном семинару биће
ангажовани на утакмицама почев од 11. октобра 2018. године.
4. Одредбе тачки 1 – 3 ове Одлуке не примењују се на међународног судију
Александру Баланџић, обзиром на чињеницу да је она прошла едукацију и тестирање које је
обављено током Европског првенства за играчицедо 19 година, на коме је она учествовала у
време одржавања редовног семинара.
5. Ова одлука се доставља свим судијама и контролорима – делегатима са листе судија
Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге који нису присуствовали редовном семинару.
6. Ова одлука се објављује на сајту УОСС.

Председник УОСС
У Београду, 01. Октобар 2018. године

М.П.
Владимир Симоновић

