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: 7/2019
Основним судијским организацијама
Предмет: Полагање испита за виши судијски ранг - национални и регонални судија
Председништво Удружења одбојкашких судија Србије на електронској седници
одржаној дана 29. марта 2019. године, донело је одлуку о органозовању Полагања испита за
виши судијски ранг, те Вас обавештавамо да ће полагање испита за судијске рангове
национални и регионални судија бити одржано у Београду, пре и за време турнира „54.
Трофеј Београда – Мајски турнир“ .
Неопходно је да овлашћена лица, са овлашћених е-маил адреса основних
судијских организација, своје предлоге са листама кандидата за полагање испита за
звање националног и регионалног судије доставе електронском поштом на адресу
predsednistvo@uoss.rs, као и секретару УОСС Браниславу Јованчићу на адресу
sekretar@uoss.rs најкасније до 10. априла 2019. године.
Приликом утврђивања предлога, основне судијске организације су дужне да
воде рачуна о “Правилнику о стицању звања националног и регионалног судије”.
Кандидати који по Правилнику не испуњавају услове неће бити узети у обзир за
полагање испита.
Теоријски део испита биће одржан 20. априла 2019. године у Београду, док ће
практични део испита бити сва три дана турнира, 2, 3 и 4. маја 2019. године.

Посебни услови за полагање:
Обавезну котизацију за испит у износу од 5.000,00 дин (за ранг национални судија) и
3.000,00 дин (за ранг регионални судија) кандидати или основне судијске организације ће
уплаћивати искључиво преко рачуна УОСС 200-3053450101005-21 Банка Поштанска
Штедионица А.Д. Београд, са сврхом уплате “Котизација за полагање за виши судијски ранг”.
Путне трошкове за полагање ће сносити сваки кандидат или његова основна судијска
организација.
За практични део испита кандидат ће бити обавезан да понесе судијску униформу у којој је
судио/ла током претходне сезоне, као и судијски прибор (пиштаљка, картони...). На
практичном делу испита кандидати ће, на основу члана 6. Правилника о стицању звања
регионалног и националног судије, судити утакмице као први судија, други судија и водити
записник.
О коначном резултату полагања, кандидати ће бити обавештени преко своје основне
судијске организације и сајта УОСС најкасније до 15. маја 2019.
С поштовањем,
Председник УОСС
У Београду 29. март 2019.

Владимир Симоновић

