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ЗАПИСНИК
Са седнице Председништва Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем
тексту: УОСС), одржане путем ЗООМ апликације , 25. фебруара 2021. године са
почетком у 20:00.
Седници присуствују: Владимир
Петровић, Томислав Поповић, Марио
Председништва УОСС.

Симоновић, председник, Александар
Пеић и Мирко Јанковић, чланови

Седници, по позиву присуствују и секретар УОСС, Бранислав Јованчић.
Седница је уз сагласност снимљена у циљу унапређења рада.
Председник УОСС, Владимир Симоновић, поздравио је присутне, констатовао
да постоји кворум за одлучивање, и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице председништва
2. Одлука о исплати првог дела принадлежности Врховним судијама, Председнку
ККУС и Секретару УОСС
3. Измене и допуне Правилника о формирању група судија и дискусија о Правилнику о
стицању звања регионалног и националног судије
4. Разно
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Рад по тачкама усвојеног Дневног реда:
АД 1. Усвајање записника са претходне седнице председништва
Запсиник са претходне седнице дат на усвајање.
Записник је једногласно усвојен.

АД 2. Одлука о исплати првог дела принадлежности Врховним судијама,
Председнку ККУС и Секретару УОСС
Ка и претходних година, председник УОСС предложио је да се исплате
принадлежности Врховним судијама, Председнику ККУС и Секретару УОСС врше из
два дела и да износ остане исти као и претходне такмичарске године. Укупан износ за
Врховног судију БПШ Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге износ у висини од 45
такси БПШ Суперлиге, Председника ККУС износ од 85.000 динара и за обједињену
функцију секретара УОСС и Врховног судије Других лига износ од 250.000 динара.
Предлог дат на усвајање.
Предлог једногласно усвојен

Број: 2/2021
На основу тачке 4, став 1 Одлуке Председништва УОСС број 52/2019 од 25.12.2019.
године, председништво УОСС је једногласно на електронској седници одржаној дана
17.8.2020, потврдило своју одлуку број 52/2019 од 25.12.2019, те на основу наведеног доносим
ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА РАД ВРХОВНОМ СУДИЈИ СУПЕРЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ И ПРВЕ „Б“ ЛИГЕ,
ВРХОВНОМ СУДИЈИ ДРУГИХ ЛИГА, ПРЕДСЕДНИКУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
СУЂЕЊА И СЕКРЕТАРУ УОСС ЗА ПРВИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

1. Гордану Вилимановићу, Врховном судији Суперлиге, Прве лиге и Прве „Б“ лиге
исплаћује се износ од 191.250,00 динара, на име накнаде за рад за први део такмичарске
2020/2021. године.
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2. Имајући у виду да функцију Врховног судије Других лига и функцију Секретара УОСС
обавља Бранислав Јованчић, одређeнa му jе јединствена накнада за обе функције у фиксном
износу од 250.000,00 динара.
Браниславу Јованчићу, Врховном судији Других лига и Секретару УОСС, исплаћује се
износ од 125.000,00 динара на име накнаде за рад за први део такмичарске 2020/2021. године.
3. Зорици Бјелић, председнику Комисије за контролу и унапређење суђења исплаћује
се износ од 42.500,00 динара, на име накнаде за рад за први део такмичарске 2020/2021.
године.
4. Исплата накнаде за први део ће се извршити у року од 5 дана од дана доношења ове
Одлуке.

АД 2. Измене и допуне Правилника о формирању група судија и дискусија о
Правилнику о стицању звања регионалног и националног судије
Предлог допуне Правилника о формирању група судија био је саставни део материјала
за седницу председништва.
Предлог је дат на усвајање.
Предог је једногласно усвојен.
Самим формирањем група судија и усвајањем допуне Правилника о формирању истих,
јавила се потреба за доношењем новог Правилника о стицању завања регионалног и
националног судије. Како је предлог Правилника био саставни део материјала за
седницу председништва, предлог документа који је саставни део овог Записнка (прилог
1) је дат на усвајање.
Предлог је једногласно увојен.
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Број: 03/2021

На основу члана 28, став 4 Правилника о формирању група судија, као и члана 6
б Пословника о раду Председништва УОСС, Председништво УОСС је, на електронској
седници одржаној дана 25. фебруара 2021. године, донело

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ФОРМИРАЊУ ГРУПА СУДИЈА

1. Мења се члан 10, став 5 Правилника о формирању група судија тако што се
уместо речи „најмање три успешно одсуђене такмичарске године“ умећу речи „најмање две
успешно одсуђене такмичарске године“.
2. У осталом делу, Правилник о формирању група судија остаје непромењен.
3. Ова Одлука објављује се на сајту УОСС, без одлагања.
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

АД 4. Разно
Под тачком „Разно“ није било дискусије.

Седница је завршена у 20:55
Председник УОСС
У Београду, 25. фебруара 2021. године
Владимир Симоновић
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Прилог 1
Број: 04/2021

На основу члана 38, став 1, тачка 29 Статута Удружења одбојкашких судија Србије, као и
члана 6 б Пословника о раду Председништва Удружења одбојкашких судија Србије,
Председништво Удружења одбојкашких судија Србије је, на електронској седници одржаној
дана 25. фебруара 2021. године, донело

ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ ЗВАЊА РЕГИОНАЛНОГ И НАЦИОНАЛНОГ ОДБОЈКАШКОГ СУДИЈЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Правилником се уређују услови за приступање испиту за стицање звања
„регионални судија“ и „национални судија“, облик испитивања кандидата, рокови и начин
спровођења испита, као и друга питања од значаја за спровођење испита за стицање звања
„регионални судија“ и „национални судија“.
Овим Правилником уређује се и образовање Испитне комисије, која спроводи поступак
за стицање звања „регионални судија“ и „национални судија“, осим ако овим Правилником
није предвиђено друкчије.
Овим Правилником се образује и Жалбена комисија, која одлучује о жалбама на
одлуке органа који одлучује о уредности и благовремености дописа(пријаве) и испуњености
услова за стицање звања „регионални судија“ и „национални судија“.
II ПОСТУПАК ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА И ЊЕГОВЕ ФАЗЕ
Члан 2
Испит за стицање звања „регионални судија“ и „национални судија“ се спроводи
истовремено.
Поступак за стицање звања „регионални судија“ и „национални“ судија отпочиње
доношењем Одлуке о спровођењу курса за стицање звања регионални и национални
одбојкашки судија. Одлуку о спровођењу курса за стицање звања регионални и национални
одбојкашки судија доноси Председништво УОСС најкасније 45 дана пре дана одржавања
испита, односно првог дела испита ако је испит подељен у делове који се одржавају у
различите дане. Ова Одлука обавезно садржи датум одржавања испита, односно датуме
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одржавања делова испита, рок подношења дописа(пријаве) и друга питања од значаја за
одржавање испита. Ова Одлука се објављује на сајту УОСС и доставља се свим основним
судијским организацијама.
Поступак стицања звања „регионални судија“ и „национални судија“ има четири фазе:
пријављивање кандидата, предлагање кандидата, оцена испуњености услова за приступање
испиту за стицање звања и испит.
Испит се садржи од теоријског дела и практичног дела.
Последња фаза поступка из става 3 овог члана се завршава доношењем Одлуке о
резултатима испита. Одлуку доноси Председништво УОСС на предлог Испитне комисије.
Доношењем Одлуке о резултатима испита поступак је окончан.
А. Пријављивање кандидата
Члан 3
Судија који жели да стекне звање „регионални судија“ или регионални судија који
жели да стекне звање „национални судија“(у даљем тексту и: звање) упућује писани
допис(пријаву) основној судијској организацији чији је члан о намери приступања испиту за
стицање звања. Допис(пријава) се саставља у слободној форми.
Допис из става 1 овог члана може се упутити и у електронском облику на адресу
електронске поште основне судијске организације која јој је додељена од стране УОСС.
Под „основном судијском организацијом“ у смислу овог Правилника подразумевају се
удружења судија која, у складу са Статутом УОСС, имају статус основне судијске организације
или територијалне судијске организације.
Територијалне судијске организације могу, својим општим актом, уредити поступак
пријављивања кандидата, поштујући своју унутрашњу организацију. Услови из општег акта
територијалне судијске организације не смеју бити несагласни одредбама и условима овог
Правилника. У случају несагласности одредаба акта територијалне судијске организације са
овим Правилником, непосредно ће се примењивати одредбе овог Правилника.
Члан 4
Судија или регионални судија који се пријављује за звање ће у допису(пријави) из
члана 3, став 1 овог Правилника обавезно навести лично име и презиме, датум рођења, број
судијске легитимације, датум стицања звања које носи у тренутку подношења дописа, звање
за које се пријављује, припадност основној судијској организацији, листу или групу судија којој
припада и датум упућивања дописа.
Допис(пријава) се подноси најкасније пет дана пре дана опредељеног за достављање
Предлога од стране основних судијских организација УОСС-у.
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Б. Предлагање кандидата
Члан 5
Кандидате за стицање звања предлажу основне судијске организације УОСС из редова
својих чланова, а који су поднели допис(пријаву) у складу са овим Правилником.
Пре подношења предлога, председништво или други орган управе основне судијске
организације спроводи проверу уредности и благовремености дописа(пријаве), као и
претходну оцену испуњености услова за приступање испиту за стицање звања.
Орган из става 2 овог члана, независно од испуњености формалних услова прописаних
овим Правилником, слободно и дискреционо одлучује које ће кандидате из реда својих
чланова предложити и упутити на испит за стицање звања. Председништво, нити који други
орган УОСС не може залазити у одлуку ограна из овог става.
1. Провера уредности и благовремености
Члан 6
По пријему дописа(пријава) својих чланова, председништво или други орган управе
основне судијске организације оцењује да ли је допис уредан и благовремен.
Допис није уредан уколико не садржи све обавезне елементе из члана 4, став 1 овог
Правилника или је поднет од стране лица које није члан те основне судијске организације.
Допис није благовремен уколико није поднет у року из члана 4, став 2 овог Правилника.
Уколико је допис неуредан, председништво или други орган управе основне судијске
организације који оцењује уредност и благовременост дописа(пријава), ће, уколико рок за
подношење дописа није истекао, вратити допис(пријаву) свом члану на допуну.
Председништво или други орган основне судијске организације који оцењује уредност и
благовременост дописа(пријава) ће, приликом враћања дописа(пријаве), указати свом члану
на недостатке који се имају отклонити и одредиће рок за отклањање недостатака, а који не
може бити дужи од три дана. Уколико члан не отклони указане недостатке у остављеном року,
сматраће се да је повукао допис(пријаву).
Неуредан и неблаговремен допис(пријава) се одбацује закључком. Закључак се доноси
већином од укупног броја чланова органа из става 1 овог члана. Закључак мора бити
образложен.
2. Претходна провера испуњености услова за приступање испиту за стицање звања
Члан 7
Када нађе да је допис(пријава) уредан и благовремен, председништво или други орган
управе основне судијске организације ће приступити оцени испуњености услова за стицање
звања прописане овим Правилником.
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Уколико орган из става 1 овог члана нађе да поједини члан не испуњава услове за
стицање звања за које се пријавио донеће закључак којим се допис(пријава) одбија. Закључак
се доноси већином од укупног броја чланова органа из става 1 овог члана. Закључак мора бити
образложен.
Уколико орган из става 1 овог члана остане у сумњи у погледу испуњености услова за
појединог члана, допис(пријаву) неће одбити и проследиће допис(пријаву) Председништву
УОСС. Председништво УОСС ће одлучити о испуњености услова.
3. Предлог кандидата за стицање звања
Члан 8
Након претходне оцене испуњености услова за стицање звања, председништво или
други орган управе основне судијске организације ће дописе(пријаве) које није одбацио нити
одбио проследити Председништву УОСС. Председништву УОСС ће се, са назнаком „хитно –
неодлучено“, доставити и дописи(пријаве) чланова у погледу којих је председништво или
други орган управе основне судијске организације остао у сумњи.
Председништво или други орган управе основне судијске организације ће, осим
дописа(пријава) из става 1 овог члана, Председништву УОСС упутити Предлог кандидата за
стицање звања „регионални судија“ и „национални судија“ (у даљем тексту: Предлог).
Предлог садржи: назив основне судијске организације, име и презиме предложених
кандидата, број судијске легитимације, звање за које се кандидати предлажу. У Предлогу се
могу навести и напомене, уколико су нужне и оправдане.
Предлог и дописе(пријаве) председништво или други орган управе основне судијске
организације упућују Председништву УОСС најкасније пет дана од дана истека рока за
достављање дописа(пријава), а најкасније 25 дана пре дана опредељеног за одржавање
испита, односно првог дела испита.
В. Оцена испуњености услова за приступање испиту за стицање звања
Члан 9
По пријему Предлога и дописа из члана 8, став 4 овог Правилника, Председништво
УОСС ће, заједно са Секретаром УОСС, у року од десет дана, испитати да ли предложени
кандидати испуњавају услове за стицање звања за које су предложени од стране основне
судијске организације. Председништво УОСС не може испитивати благовременост
дописа(пријаве).
Уколико Председништво УОСС, приликом оцене испуњености услова за стицање звања,
нађе да је допис(пријава) неуредна, односно да не садржи све обавезне елементе из члана 4,
став 1 овог Правилника, допис(пријаву) ће, закључком, одбацити. Закључак мора бити
образложен. Закључак се доноси већином од укупног броја чланова Председништва УОСС.
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Независно од рока из става 1 овог члана, Председништво УОСС је дужно да о
допису(пријави) из члана 7, став 3 овог Правилника одлучи без одлагања по пријему, а
најкасније у року од 48 часова од часа пријема.
Уколико Председништво УОСС нађе да је председништво или други орган основне
судијске организације погрешно применио одредбе овог Правилника, те предложио
кандидата који не испуњава услове за стицање звања за које је предложен, Председништво
УОСС ће, закључком, одбити допис(пријаву). Закључак мора бити образложен. Закључак се
доноси већином од укупног броја чланова Председништва УОСС. Одредбе овог става се сходно
примењују и на ситуацију из става 3 овог члана.
Закључци Председништва УОСС се достављају члану на којег се односе и објављују на
сајту УОСС, без одлагања.
Члан 10
Након спроведене оцене испуњености услова за приступање испиту за стицање звања,
Председништво УОСС на сајту УОСС објављује списак кандидата који су испунили услове за
приступање испиту за стицање звања. Списак се доставља на адресе електронске поште свим
члановима који се налазе на списку, као и свим основним судијским организацијама.
Списак се објављује и доставља кандидатима најкасније 14 дана пре дана опредељеног
за почетак испита, односно првог дела испита.
Г. Испит
1. Одржавање испита
Члан 11
Испит се организује једном годишње.
Изузетно од става 1 овог члана, Председништво УОСС може одлучити да се испит не
одржи уколико:
- не постоји потреба за новим регионалним или националним судијама;
- постоји објективна немогућност одржавања испита.
Одлука Председништва УОСС из става 2 овог члана мора бити образложена. Одлука се
доноси већином од укупног броја чланова Председништва УОСС.
Испит за стицање звања „регионални судија“ и „национални судија“ се спроводе
истовремено.
Изузетно од става 4 овог члана, Председништво УОСС може, након процене потребе,
одлучити да испит за стицање звања одржи само за стицање звања „регионални судија“ или
само за стицање звања „национални судија“.
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У случају из става 2 и става 5 овог члана, неодржани испит се мора одржати наредне
године.
Члан 12
УОСС обавештава основне судијске организације о организовању испита за стицање
звања „регионални судија“ и „национални судија“ најмање 45 дана пре утврђеног термина.
Предлоге кандидата основне судијске организације достављају најкасније 25 дана пре
опредељеног датума испита, односно првог дела испита.
Уколико основна судијска организација не достави Предлог у року из става 2 овог члана
сматраће се да није никог предложила за испит. Предлози поднети по протеку рока неће се
разматрати и сматраће се да нису ни поднети.
Изузетно од става 3 овог члана, Председништво УОСС може поступати и по Предлогу
поднетом по истеку рока из става 2 овог члана уколико председништво или други орган управе
основне судијске организације достави образложење за пропуштање рока, а Председништво
УОСС нађе такво образложење убедљивим и нарочито оправданим објективним условима.
Члан 13
По објављивању списка свих кандидата, Председништво УОСС доноси Одлуку о
спровођењу испита.
Одлука из става 1 овог члана обавезно садржи: податак да ли ће се испит одржати у
једном или више дана, у целости одједном или ће бити подељен у делове; место одржавања
делова испита(теоријског и практичног); време одржавања делова испита(уколико је познато)
и друге податке потребне за спровођење испита.
Члан 14
Испит се састоји од теоријског и практичног дела. Кандидати могу приступити полагању
практичног дела испита само ако су претходно положили теоријски део испита.
Практични део испита обухвата контролу вођења утакмице као први судија, контролу
суђења утакмице као други судија и контролу вођење међународног записника као
записничар.
Практични део испита из става 2 овог члана одржава се, по правилу, током трајања
традиционалног турнира „Трофеј Београда“, у сарадњи са и уз сагласност Одбојкашког савеза
Београда.
2. Испитна комисија
Члан 15
Одлуком из члана 13, став 1 овог Правилника(Одлука о спровођењу испита) образује се
Испитна комисија и опредељује број чланова Испитне комисије.

УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136;
Рачун 200-3053450101005-21 Банка поштанска штедионица

Испит спроводи УОСС преко Испитне комисије одређене у складу са ставом 1 овог
члана.
Одлуком из става 1 овог члана, на предлог председника УОСС, именују се чланови
Испитне комисије. Поједини чланови Испитне комисије могу бити одређени само за поједине
послове Испитне комисије или за поједине делове испита (само теоријски део испита, само
практични део испита, само састављање теоријског испита и сл.).
Чланови Испитне комисије примају новчану накнаду за чланство у Испитној комисији,
као и накнаду трошкова насталих у вези рада у Испитној комисији. Висину накнаде одређује
Председништво УОСС, одлуком.
Члан 16
Чланови Испитне комисије биће истакнуте судије и контролори – делегати из Групе I,
Групе II и Групе III, односно са листе контролора – делегата Суперлиге и листе контролора –
делегата Прве лиге.
Члану Испитне комисије чланство у Испитној комисији траје од дана објављивања
Одлуке из става 1 до дана објављивања Одлуке о резултатима испита.
Члан 17
Поделу задатака и послова међу члановима Испитне комисије, обавезу подношења
извештаја, изглед извештаја и рокове подношења извештаја, рок доношења предлога Одлуке
о резултатима испита одређује Председништво УОСС Одлуком о спровођењу испита.
Извештаји са испита су обавезни за практични део испита.
Предлог Одлуке о резултатима испита и Одлука о резултатима испита се доноси на
основу извештаја чланова Испитне комисије и Испитне комисије, као стручног тела.
Члан 18
Испитна комисија све одлуке доноси у форми закључка, осим предлога Одлуке о
резултатима испита.
Испитна комисија одлучује већином од укупног броја чланова.
Радом Испитне комисије и њеним седницама, уколико је њихово одржавање
потребно, председава најстарији члан Испитне комисије.
Испитна комисија свој рад може уредити Правилима поступка Испитне комисије.
Правила поступка Испитне комисије престају да важе с престанком мандата чланова Испитне
комисије која је Правила поступка усвојила.
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3. Трошкови приступања испиту
Члан 19
Трошкове полагања, који обухватају накнаду за приступање испиту, трошкове превоза
и све друге трошкове сноси кандидат или основна судијска организација која је кандидата
предложила.
Висину накнаде за приступање испиту за стицање звања одређује Председништво
УОСС Одлуком о спровођењу курса за стицање звања регионални и национални одбојкашки
судија.
Накнада за приступање испиту за стицање звања „национални судија“ не може
износити више од 150% од висине таксе за суђење утакмице Прве „Б“ лиге или њеног
еквивалента.
Накнада за приступање испиту за стицање звања „регионални судија“ не може
износити више од 150% од висине таксе за суђење утакмице Друге лиге или њеног
еквивалента.
III УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ИСПИТУ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
1. Услови за приступање испиту за стицање звања „национални судија“
Члан 20
Кандидат који приступа полагању испита за стицање звања „национални судија“(у
даљем тексту и: кандидат за националног судију) мора на дан отпочињања испита, односно
првог дела испита, имати мање од 34 године живота.
Кандидат за националног судију се, у такмичарској години у којој приступа испиту,
мора налазити у Групи V.
Кандидат за националног судију мора имати најмање три целе такмичарске године
активног суђења као регионални судија, а од тога бар две такмичарске године као судија Групе
V или њеног еквивалента.
Еквиваленту такмичарске године у Групи V сматра се одсуђена такмичарска година на
листи судија Других лига закључно са такмичарском 2018/2019. годином.
2. Услови за приступање испиту за стицање звања „регионални судија“
Члан 21
Кандидат који приступa полагању испита за стицање звања „регионални судија“(у
даљем тексту и: кандидат за регионалног судију) мора на дан отпочињања испита, односно
првог дела испита, имати мање од 29 година живота.
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Кандидат за регионалног судију се, у такмичарској години у којој приступа испиту, мора
налазити на некој од листа судија регионалних лига.
Кандидат за регионалног судију мора имати најмање две целе такмичарске године
активног суђења као судија, а од тога бар једну целу такмичарску годину на највишој листи
судија регионалних лига основне судијске организације којој припада, односно надлежног
регионалног одбојкашког савеза.
IV ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА
1. Оснивање, мандат, састав и именовање чланова Жалбене комисије
Члан 22
Председништво УОСС, одлуком, образује Жалбену комисију, као стално тело.
Жалбена комисија је независно тело. Забрањен је сваки утицај на рад Жалбене
комисије.
Одлуком о образовању Жалбене комисије Председништво УОСС именује и чланове
Жалбене комисије.
Одлуку из става 1 овог члана Председништво УОСС доноси већином од укупног броја
чланова Председништва УОСС.
Члан 23
Жалбеној комисији, односно члановима Жалбене комисије мандат траје 3 године.
Члан УОСС може бити биран за члана Жалбене комисије неограничен број пута.
Члану Жалбене комисије мандат може престати пре рока на који је изабран из разлога
због којих може престати мандат члану Председништва УОСС пре истека рока на који је
изабран.
Члан 24
Жалбена комисија има 3 члана.
Један члан Жалбене комисије се именује из реда контролора – делегата са листе
контролора – делегата Суперлиге или Прве лиге.
Један члан Жалбене комисије се именује из реда судија Групе I или Групе II.
Жалбена комисија има председника којег, на мандат од 3 године, бирају чланови
Жалбене комисије међу собом.
Члан 25
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За члана Жалбене комисије се именује члан УОСС високих личних и моралних особина,
који није оглашаван кривим за дисциплинске прекршаје у претходних 5 година, доброг
владања и интегритета.

2. Стварна надлежност Жалбене комисије
Право жалбе на закључак и решавање по жалби
Члан 26
На закључке из члана 6, став 5, члана 7, став 2 и члана 9, став 2 и став 4 овог Правилника
жалба је увек дозвољена. Жалба се подноси због погрешне примене материјалног права,
односно одредаба овог Правилника.
Жалбу подноси члан УОСС на које се оспорени закључак односи.
Жалба се подноси у року од 2 дана од дана пријема побијаног закључка.
Жалба се подноси Жалбеној комисије преко Секретара УОСС. Секретар УОСС
прослеђује жалбу свим члановима Жалбене комисије без одлагања, а најкасније у року од 24
часа од пријема жалбе.
Закључак из става 1 овог члана мора да садржи поуку о правном средству, односно о
праву на жалбу.
Нико се права на жалбу не може одрећи нити му се то право може ускратити.
Члан 27
Жалба се подноси у слободном облику, у писаној форми.
Жалба се може поднети и на адресу електронске поште Секретара УОСС.
Жалба обавезно садржи све елементе коју садржи допис(пријава).
Уз Жалбу се обавезно прилаже побијани закључак.
Уколико жалба не садржи све обавезне елементе или није поднета у року из члана 26,
став 3 или уз жалбу није приложен закључак који се жалбом побија, Жалбена комисија ће,
закључком, одбацити жалбу.
Члан 28
Уколико не одбаци жалбу из разлога из члана 27 овог Правилника, Жалбена комисија
ће одлучити по жалби.
Одлучујући по жалби, Жалбена комисија може:
1) Одбити жалбу и потврдити првостепени закључак;
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2) Усвојити жалбу и преиначити првостепени закључак;
Одлука Жалбене комисије из става 2 овог члана доноси се у форми решења.
Председник Жалбене комисије доставља решење Председништву УОСС, доносиоцу
побијаног акта, Секретару УОСС, члану УОСС који је жалбу изјавио и члановима Испитне
комисије.
Члан 29
Жалбена комисија одлучује по жалби и решење доставља подносиоцу жалбе у року од
2 дана од дана пријема жалбе.
Уколико у року из става 1 овог члана Жалбена комисија не одлучи по жалби, сматра се
да је жалба усвојена.
Члан 30
Уколико Жалбена комисија усвоји жалбу одредиће да се кандидат чија је жалба
усвојена распореди на списак кандидата за приступање испиту за стицање звања.
Кандидат за стицање звања уврштен на начин описан у ставу 1 не може трпети
негативне последице због изјављивања жалбе и у целости је изједначен с положајем других
кандидата на списку.
3. Уређивање рада Жалбене комисије
Члан 31
Жалбена комисија свој рад уређује Правилима поступка Жалбене комисије.
Правила поступка Жалбене комисије доноси Жалбена комисија, већином гласова свих
чланова, на првој седници Жалбене комисије.
V СПЕЦИЈАЛНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32
Кандидат има право да два пута полаже испит за звање. У случају неуспешног
покушаја, кандидат има право на други, последњи покушај полагања испита којем може
приступити на првом наредном испиту за стицање звања који се буде одржавао.
Кандидат који не положи само практични део испита може га поновити прве наредне
година у којој се испит одржава, уз поновно полагање теоријског дела испита.
Члан 33
Одлуке Жалбене комисије су коначне и опште обавезујуће.
Сви органи УОСС и други органи основних судијских организација у саставу УОСС су
дужни да одлуке Жалбене комисије прихвате и трпе.

УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136;
Рачун 200-3053450101005-21 Банка поштанска штедионица

Члан 34
О резултатима испита Председништво УОСС писмено извештава све кандидате и
њихове основне судијске организације. Председништво УОСС додељује сертификат за
положени испит и стицање звања регионалног и националног судије.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35
Носилац функције у органу УОСС који не поступи по коначној одлуци Жалбене комисије
казниће се новчаном казном до 30.000,00 динара и суспензијом до годину дана.
Члан 36
Носилац функције у органу УОСС који је, по овом Правилнику, одговоран за
прослеђивање жалбе члана УОСС Жалбеној комисији, не проследи жалбу у року одређеним
овим Правилником казниће се новчаном казном од 35.000,00 динара и суспензијом до годину
дана.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37
Тумачење овог Правилника даје Председништво УОСС, аутентичним тумачењем.
Члан 38
Од одредаба овог Правилника нису дозвољена одступања.
Одредбе овог Правилника могу се дерогирати само изменама и допунама овог
Правилника.
Измене и допуне овог Правилника се доносе по процедури његовог доношења.
Члан 39
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стицању звања
националног и регионалног одбојкашког судије који је усвојила Скупштина УОСС, на седници
одржаној 2. октобра 2011. године.
Члан 40
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Овај Правилник објављује се на сајту УОСС.

