На основу члана 55. став 3. тачка 1, члана 40. став 2. и став 3. и члана 181. став 4. Закона о
спорту Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 10/16, у даљем тексту: Закон), као и на основу
члана 40. став 1. тачка 4. Статута УОСС од 30.09.2012. године, Скупштина Удружења одбојкашких
судија Србије, на седници одржаној 6. октобра 2017. године, усвојила је:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење одбојкашких судија Србије (у даљем тексту: Удружење), је спортско удружење
удружених одбојкашких судија са територије Републике Србије.
Удружење је спортско удружење у смислу Закона и бави се унапређењем суђења у области
одбојкашког спорта, оспособљавањем и усавршавањем одбојкашких судија и заштитом њихових
права и интереса.
Члан 2.
Удружење је добровољно, недобитно, невладино и нестраначко удружење.
У Удружењу је забрањено политичко или верско деловање.
У Удружењу је строго забрањена дискриминација било које врсте, укључујући и говор мржње
против неке земље, приватног лица или групе људи по етничкој, расној, полној, језичкој,
политичкој, или било којој другој основи и кажњава се у складу са општим актима Удружења.
Члан 3.
Удружење је члан Одбојкашког савеза Србије (у даљем тексту: Савез).
Удружење своју примарну активност остварује на територији Републике Србије.
Члан 4.
Статутом Удружења се у складу са Законом нарочито уређују:
- назив и седиште;
- циљеви и садржај активности;
- чланство и органи Удружења, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање
мандата и начин одлучивања;
- поступак усвајања, односно измена и допуна статута и других општих аката Удружења;
- заступање Удружења;
- остваривање јавности рада;
- услови и начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине чланарине, права,
обавезе и одговорност чланова;
- имовина и средстава за остваривање спортских циљева и располагање имовином и
средствима;
- начин одлучивања о статусним променама;
- поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења;
- поступак усвајања финансијских и других извештаја;
- облик и садржај печата;
- анти-допинг правила;
- евиденције у Удружењу;
- награде и признања Удружењу;
- друга питања од значаја за Удружење, као и друга питања утврђена Законом.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И АМБЛЕМ
Члан 5.
Удружење има статус правног лица који је стекао уписом у надлежни регистар.
Пун назив је: Удружење одбојкашких судија Србије.
Скраћени назив је: УОСС.
Члан 6.
Седиште Удружења је у Београду, у улици Теразије бр. 35.
Члан 7.
Удружење има знак и друге симболе, чији облик и садржину посебном одлуком утврђује
Председништво Удружења.
ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Члан 8.
Циљеви и садржаји активности Удружења садржани су у обезбеђивању неопходних услова за
организовање, окупљање и едуковање одбојкашких судија, организацији саветовања, семинара и
окупљања одбојкашких судија у циљу унапређења судијског рада и звања.
Удружење је стручно удружење које се у свом раду и остваривању заједничких циљева и задатака
придржава обавеза и права која су утврђена овим Статутом, Законом и другим актима којима су
ближе утврђени међусобни односи, права и обавезе чланова Удружења.
Удружење учествује и помаже у организовању и спровођењу такмичења која организује Савез.
Удружење даје стручна мишљења, савете и на друге начине помажу омасовљавању и
популаризацији одбојкашког спорта.
Удружење води и одговарајуће евиденције прописане Законом и општим актима Удружења.
Члан 9.
Удружење у остваривању својих циљева и задатака полази пре свега од интереса одбојкашког
спорта и суђења у области одбојкашког спорта, у складу са развојним плановима Удружења и
Савеза.
Члан 10.
У циљу усавршавања квалитета суђења, Удружење свеобухватно сарађује са међународним
одбојкашким организацијама и њиховим асоцијацијама, у складу са принципима рада Светске
одбојкашке федерације (ФИВБ) и Европске одбојкашке конфедерације (ЦЕВ).
Сарадња Удружења се одвија преко Савеза.
Члан 11.
Ради даљег изграђивања стручног рада Удружење блиско сарађује са сродним и стручним
одбојкашким и судијским организацијама и удружењима, као и одбојкашким клубовима и
тренерима и њиховим удружењима који своје активности остварују на територији Републике
Србије.
Удружење сарађује са одговарајућим стручним институцијама и судијским организацијама других
земаља, а одлуком Скупштине може се учланити у сличне организације и удружења у
иностранству.
Члан 12.
За остваривање својих циљева, Удружење примењује одредбе Статута Удружења, као и друге акте
које доноси Председништво на основу статутарних овлашћења.
У циљу изграђивања система стручног рада чланова Удружења, образују се стручна тела, т.ј.
комисије Удружења:

-

Комисија за контролу и унапређење суђења;
Комисија за међународне судије и
Комисија за одбојку на песку.

Члан 13.
Удружење кроз своје активности предузима мере и радње усмерене ка афирмацији и промоцији
одбојке као спорта, заштити статуса и угледа чланова Удружења, константаној борби против свих
облика дискриминације, насиља и допинга у одобојкашком спорту и спорту уопште, успостављању
система вредности у којем ће друштвени и материјални статус одбојкашких спортских
организација добити пуну афирмацију и место које им припада.
Садржај активности Удружењa огледа се у следећем:
- унапређење стручног рада међу одбојкашким судијама;
- заштита стручног и професионалног статуса чланова Удружења у њиховом раду, на
националном и међународном нивоу;
- објективно вредновање и стимулисање рада чланова Удружења;
- бављење спортским активностима, односно учешће у одбојкашким такмичењима;
- обезбеђење услова за развој одбојкашког спорта и рад на васпитавању и развоју спорта
међу омладином;
- заступање заједничких интереса Удружења пред градским, државним, спортским и другим
органима и организацијама;
- унапређивање и развој одбојкашког спорта и његово омасовљавање;
- праћење и упознавање са међународним искуствима у области одбојкашког спорта,
посебно у области суђења;
- планирање и евидентирање стручног рада;
- ангажовање на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, борби против
лажирања сузбијања насиља и допинга у спорту;
- издавање публикација о спортским и другим активностима Удружења;
- бављење и свим другим непоменутим делатностима у складу са Законом које доприносе
функционисању Удружења.
ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 14.
Органи Удружења су:
- Скупштина Удружења;
- Председник;
- Председништво;
- Надзорни одбор
- Секретар и
- Врховне судије Удружења
Скупштина Удружења
Члан 15.
Скупштина је највиши орган редовних чланова Удружења.
У раду Скупштине Удружења учествују изабрани делегати из реда редовних чланова, по
принципу да 50 редовних чланова Удружења даје по једног делегата.
Делегати се бирају на скупштинама основних судијских организација, односно скупштинама
територијалних судијских организација у зависности од статутарних решења начина рада,
организовања и чланства основних судијских организација у територијалним судијским
организацијама.
Да би чланство основне судијске организације могло да приступи Удружењу, потребно је да
основна судијска организација има минимум 10 чланова.
Територијалне судијске организације су судијске организације чије чланство остварује своје

активности у оквиру управних округа Републике Србије и може обухватати више основних
судијских организација.
Територијалне судијске организације су:
1. Удружење одбојкашких судија града Београда;
2. Удружење одбојкашких судија Војводине;
3. Судијска комисија Одбојкашког савеза Зајечар;
4. Удружење одбојкашких судија Међуокружног одбојкашког савеза Крагујевац;
5. Удружење одбојкашких судија Краљево;
6. Судијска организација Међуокружног одбојкашког савеза Лесковца;
7. Удружење одбојкашких судија Златиборског и Моравичког округа;
8. Окружни одбојкашки савез Ваљево – судијска организација;
9. Удружење одбојкашких судија Града Ниша;
10. Удружење одбојкашких судија Браничевског и Подунавског округа;
11. Судијска организација Одбојкашког савеза Косова и Метохије и
12. Удружење одбојкашких судија Мачванског округа.
Члан 16.
Мандат делегата Скупштине Удружења траје 4 године.
Мандат може престати и пре истека времена на које је изабран:
- услед наступања трајне неспособности или смрти редовног члана;
- ако поднесе писмену оставку;
- ако буде опозван од стране Скупштине Удружења због непридржавања одредби Статута и
других општих аката Удружења и неприсуствовања седницама Удружења;
- изрицањем дисциплинске мере „Искључења” из чланства у Удружењу, а у складу са
Правилником о дисциплинској одговорности Удружења;
- услед испуњења старосног услова за престанак редовног чланства у Удружењу.
Члан 17.
Уколико мандат делегата Скупштине Удружења престане у току трајања мандата Скупштине
Удружења, одлуку о престанку мандата делегата Скупштине доноси Скупштина Удружења а на
предлог Председника Удружења.
Предлагање новог делегата Скупштине Удружења, у надлежности је основне односно
територијалне судијске организације из које је делегат био делегиран.
Писмени предлог доставља се Председнику Удружења, који предлаже избор новог делегата
Скупштини Удружења.
Мандат новоизабраног делегата Скупштине траје до истека мандата члана коме је мандат престао,
о чему Председник обавештава Скупштину Удружења на првој наредној седници Скупштине.
Члан 18.
Скупштина Удружења по начину сазивања може бити изборна, редовна и ванредна.
Члан 19.
Изборна Скупштина одржава се по правилу сваке четврте године.
Редовна Скупштина одржава се по правилу једном годишње.
Ванредна Скупштина се одржава по потреби када за то буду испуњени услови прописани овим
Статутом.
Члан 20.
Радом Скупштине руководи Председник Скупштине, тј. Председник Удружења.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, односно
председавајући и записничар. Записник треба да садржи минимално следеће информације: број
присутних чланова, предлоге и одлуке са именима предлагача, резултате гласања и избора.

Члан 21.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова Скупштине
Удружења.
Члан 22.
Скупштина која има кворум доноси одлуке већином гласова присутних чланова, сем случајева који
су другачије уређени.
Члан 23.
Одлуку о статусним променама, о промени Статута и престанку рада Удружења, Скупштина
доноси већином од укупног броја чланова Скупштине.
Рад Скупштине уређује се пословником, који предлаже Председништво, а усваја Скупштина.
Члан 24.
Делегати Скупштине приликом доношења одлуке, дужни су да уважавају интересе Удружења у
целини.
Изборна Скупштина
Члан 25.
Изборна Скупштине одржава се по правилу сваке четврте године колико траје мандат изабраног
Председника и осталих органа Удружења.
Сазива је Председник скупштине најкасније 30 дана пре истека мандата.
Члан 26.
У раду Изборне Скупштине учествују делегати из реда редовних чланова Удружења, који се
делегирају у складу са одредбама члана 15 Статута.
Члан 27.
На Изборној Скупштини бирају се Председник и органи Удружења, изузев Секретара и Врховних
судија Удружења које именује и разрешава Председништво на предлог Председника Удружења
Члан 28.
Предлагачи за Председника Удружења могу бити Председник, Председништво, Територијалне
судијске организације из члана 15 овог Статута или најмање 1/2 делегата Скупштине Удружења,
који свој предлог подносе Председнику у писменом облику.
Предлог се доставља најкасније 8 дана пре датума одржавања Изборне Скупштине Удружења.
Члан 29.
На предлог изабраног Председника, чланови Изборне скупштине бирају органе Удружења, и то:
- чланове Председништва и
- чланове Надзорног одбора.
Члан 30.
Изборна Скупштина Удружења обавља и следеће послове:
1. Усваја и доноси:
- Статут Удружења, т.ј. одлуке о његовим изменама и допунама;
- пословник о раду Изборне Скупштине;
- одлуку о статусним променама;
- одлуку о удруживању у друге организације и удружења;
- одлуку о престанку рада Удружења.

2. Обавља и друге послове утврђене статутом Удружења и општим актима Удружења.

Ванредна Скупштина
Члан 31.
Ванредна Скупштина се одржава по потреби.
Обавезно се сазива на захтев Председника, Надзорног одбора или 1/2 делегата Скупштине, уз
навођење дневног реда и образложење по тачкама истог.
Захтев за сазивање Ванредне скупштине подноси се у писаном облику.
Уколико Председник Удружења не сазове Скупштину по захтеву из става 1. овог члана, у року од
30 дана, Скупштину може сазвати онај орган, односно делегати Скупштине, који су тражили њено
сазивање.
Редовна Скупштина
Члан 32.
Редовна Скупштина одржава се по правилу једном годишње.
Седнице Редовне Скупштине одржавају се пре почетка такмичења у новој календарској години.
Сазива је Председник Удружења најкасније 15 дана пре датума одређеног за одржавање Редовне
Скупштине.
Радом Скупштине руководи Председник Скупштине.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу Председник, односно
председавајући и записничар. Записник треба да садржи минимално следеће информације: број
присутних чланова, предлоге и одлуке са именима предлагача.
Члан 33.
Редовна Скупштина Удружења обавља следеће послове :
- разматра и усваја извештај о раду Председништва и Надзорног одбора за претходну
годину;
- разматра и друга питања од општег значаја за реализацију планова и програма
развоја;
- усваја финансијске извештаје и завршни рачун за претходну такмичарску годину;
- усваја Пословник о раду Редовне Скупштине;
- обавља и друге послове утврђене статутом Удружења и општим актима.
Делегати Скупштине Удружења, приликом доношења одлуке, дужни су да уважавају интересе
Удружења у целини.
ПРЕДСЕДНИК
Члан 34.
Председник Удружења је и председник Председништва и председник Скупштине.
Председник Удружења мора бити редован члан Удружења.
У моменту кандидовања за председника, кандидат за Председника мора имати најмање 10 година
суђења на највишем рангу такмичења у организацији Одбојкашког савеза Србије, као и пријаву
пребивалишта на територији Републике Србије у непрекидном трајању од најмање 10 година.
Мандат председника Председништва траје 4 (четири) године и може се поново бирати.
Члан 35.
Председник председава седницама Председништва и Скупштине Удружења.
Председника бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора.
Председник за свој рад одговара Скупштини Удружења.
Председнику мандат престаје: оставком, разрешењем, услед наступања трајне неспособности или
смрти.

У случају престанка мандата Председника Удружења пре рока на који је изабран, његове послове
преузима најстарији члан Председништва до избора новог Председника Удружења.
Избор новог председника се има извршити у року од 60 дана од дана престанка мандата претходног
председника.
Члан 36.
Председник удружења:
- руководи Удружењем и одговара за његов рад;
- сазива и председава седницама Скупштине;
- сазива и председава седницама Председништва;
- предлаже чланове органа Удружења;
- представља Удружење или предлаже члана/ове из реда редовних чланова у органима Савеза
на начин предвиђен статутом Удружења и Савеза;
- представља Удружење или предлаже Председништву избор члана/ова Удружења за
чланство у стручним међународним судијским телима, или комисијама Светске одбојкашке
федерације (ФИВБ) и Европске одбојкашке конфедерације (ЦЕВ) у сарадњи са Савезом;
- представља Удружење или предлаже Председништву избор члана/ова Удружења који ће
учествовати у раду и заступати Удружење на судијским семинарима, стручним судијским
институцијама и организацијама других земаља;
- предлаже чланове стручних тела и комисија:
– Комисије за контролу и унапређење суђења,
̶ Комисије за међународне судије,
- Комисијe за одбојку на песку;
- одговоран је за законитост рада Удружења;
- предлаже Дисциплинског судију Удружења;
- на основу одлуке Председништва, подноси Дисциплинском судији захтев за покретање
поступка утврђивања дисциплинске одговорности члана/ова Удружења који су ангажовани
на такмичењима у организацији Савеза;
- на основу одлуке Председништва, подноси Дисциплинском судији захтев за покретње
поступка утврђивања дисциплинске одговорности члана/ова Удружења који су ангажовани
на међународним такмичењима, или су испред Савеза делегирани као чланови
међународних судијских комисија или органа;
- организује и води активности и пословање Удружења;
- брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига Удружења;
- спроводи одлуке органа Удружења;
- у односу на запослене има овлашћења директора привредног друштва у складу са
законом који регулише рад;
- организује, усмерава и врши координацију сарадње са Савезом и другим спортским
савезима и организацијама;
- потписује акта и одлуке донете на седницама Скупштине и Председништва Удружења;
- координира рад органа Удружења и контролише њихов рад;
- налогодавац је за реализацију финансијског плана;
- потписује појединачне и колективне уговоре;
- одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном;
- уколико из статутарних разлога мандат члану органа Удружења, или стручног тела,
престане пре истека времена на које је изабран, Председник доноси одлуку о разрешењу и
поставља новог члана уз саласност чланова Председништва. Мандат новопостављеног
члана траје до истека мандата члана коме је мандат престао и уколико се ради о члану
органа Удружења, о томе се на првој наредној седници обавештава Скупштина Удружења;
- подноси Скупштини годишњи извештај о раду Удружења,
- утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Председништво Удружења;

-

врши и друге послове битне за функционисање Удружења, као и оне које му повери
Скупштина Удружења.
У случају одсутности председника, његове послове преузима најстарији члан Председништва за ту
седницу.
ПРЕДСЕДНИШТВО
Члан 37.
Председништво има 5 (пет) чланова.
Чланови председништва су редовни чланови Удружења.
Чланови Председништва бирају се на Изборној Скупштини на предлог Председника Удружења.
Мандат члана Председништва траје 4 (четири) године и може поново бити биран на исту функцију.
У случају да неком од чланова Председништва престане дужност пре истека мандата из
статутарних разлога, Председништво на упражњено место на предлог Председника Удружења,
именује (кооптира) новог члана Председништва и о томе на првој наредној седници обавештава
Скупштину Удружења.
Када се Председништво на напред описани начин попуњава, онда се таква попуњавања само
констатују на првој наредној седници Скупштине Удружења.
О питањима из свог делокруга Председништво доноси одлуке када постоји кворум, већином
гласова присутних чланова.
За пуноважно одлучивање потребно је присуство већине чланова Председништва.
Председник Удружења одређује сваком члану Председништва конкретно задужење.
Члан 38.
Председништво Удружења обавља следеће послове :
- спроводи одлуке Скупшине Удружења;
- доноси одлуку о пријему у чланство Удружења и престанку својства члана Удружења, на
основу предлога основне судијске организације;
- именује и разрешава Секретара на предлог Председника Удружења;
- доноси одлуку о предлогу члана/ова Удружења за чланство у стручним међународним
судијским телима, или комисијама Светске одбојкашке федерације (ФИВБ) и Европске
одбојкашке конфедерације (ЦЕВ);
- доноси одлуку о именовању члана/ова Удружења који ће учествовати у раду и заступати
Удружење на судијским семинарима, или стручним судијским институцијама и
организацијама других земаља;
- доноси одлуку о формирању и именовању чланова стручних тела и комисија:
– Комисије за контролу и унапређење суђења,
̶ Комисије за међународне судије,
̶ Комисије за одбојку на песку;
- доноси одлуку о формирању и других комисија и стручних тела уколико за то постоји
потреба;
- доноси одлуку о именовању и разрешењу Врховних судија Удружења на предлог
Председника Удружења;
- доноси одлуку о формирању комисија;
- доноси одлуку о именовању Дисциплинског судије Удружења;
- доноси одлуку о покретњу поступка утврђивања дисциплинске одговорности чланова
Удружења који су ангажовани на такмичењима у организацији Савеза;
- доноси одлуку о покретњу поступка утврђивања дисциплинске одговорности чланова
Удружења који су ангажовани на међународним такмичењима, или су испред Савеза
делегирани као чланови међународних судијских комисија или органа;
- именује и разрешава чланове комисија на предлог Председника Удружења;
- утврђује предлог Статута Удружења које доставља Скупштини на усвајање;
- усваја акте у складу са статутарним овлашћењима којима су ближе утврђени међусобни

односи, права и обавезе чланова Удружења;
- доноси одлуку у вези остваривања годишњег финансијског плана, одлучује о висини дела
уплата судијске таксе чланова, стара се о обезбеђивању прихода Удружења;
- утврђује висину и рокове плаћања чланарине;
- одлучује о начину организовања семинара, саветовања, курсева;
- доноси одлуку о спровођењу курса за стицање звања регионални и национални одбојкашки
судија, као и међународних курсева у сарадњи са Савезом;
- доноси одлуку о именовању кандидата који су испунили услове за упућивање на курс за
стицање звања Међународни судија
- доноси одлуку којом се даје сагласност за пријем у придружено чланство судије страног
држављанина, односно одлуку о листи судија на коју се распоређује судија страни
држављанин;
- проглашава судије ранга регионални судија и национални судија;
- саставља и верификује листе судија за такмичења која се спроводе у организацији Савеза,
на основу предлога стручног тела – Комисије за контролу и унапређење суђења;
- саставља и верификује листе контролора-делегата за такмичења која се спроводе у
организацији Савеза, на основу предлога стручног тела – Комисије за контролу и
унапређење суђења
- утврђује систем вођења евиденције чланова Удружења и њихових судијских звања у складу
са нормативима којима се регулише евиденција чланства и издавање судијске
легитимације;
- одлучује и доноси коначна решења по жалбама у другом степену;
- усваја предлог за судије које испуњавају услове за стицање звања регионални и национални
судија;
- додељује статус почасног члана;
- доноси правилнике, кодексе и сва остала правна акта која нису у надлежности Скупштине;
- обавља све друге активности везане за остваривање циљева Удружења које су на основу
овог Статута у његовој надлежности, или које нису на основу овог Статута у изричитој
надлежности других органа Удружења.
Рад Председништва ближе се регулише Пословником о раду.
Члан 39.
Акти које усваја Председништво, обавезујући су за све чланове Удружења.
Непоступање по усвојеним актима и деловање које је супротно статутарним одредбама,
представља дисциплински прекршај у складу са одредбама Правилника о дисциплинској
одоворности Удружења.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 40.
Надзорни одбор има 3 (три) члана.
Чланови Надзорног одбора бирају се и разрешавају на Изборној Скупштини на предлог
Председника Удружења.
Члан 41.
Надзорни одбор врши надзор и контролу законитости рада и аката које доносе органи Удружења,
врши контролу законитости располагања средствима Удружења и контролу законитости
пословања Удружења и његових органа.

Члан 42.

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови нити једног другог органа Удружења, сталног
или повременог радног тела чији рад и пословање може бити предмет надзора или контроле.
За свој рад Надзорни одбор одговара Скупштини Удружења.
Члан 43.
Надзорни одбор се састаје по потреби, али најмање једном годишње када има обавезу да пред
одржавање Скупштине Удружења прегледа пословање Удружења, о томе сачини извештај и
достави га Скупштини на разматрање и усвајање.
Члан 44.
Надзорни одбор има право и обавезу да у случају постојања основа сумње о незаконитости рада у
било ком облику за који процени да може бити од утицаја на положај и углед Удружења о томе
одмах писмено обавести Председника Удружења са образложеним предлогом за сазивање
ванредне седнице Удружења.
За случај да председник Удружења не сазове ванредну седницу по њиховом предлогу у року од 30
дана, Надзорни одбор је овалашћен да сазове ванредну седницу скупштине Удружења у складу са
овим Статутом.
Члан 45.
Надзорни одбор може предузимати мере надзора и контроле на писмено образложени предлог
Председништва, или редовних чланова Удружења.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова.
СЕКРЕТАР
Члан 46.
Секретара бира Председништво на предлог Председника Удружења.
Секретар за свој рад одговара Председнику Удружења.
Секретар Удружења бира се на период од четири године и може бити поново биран на исту
функцију.
Члан 47.
Секретар Удружења врши следеће послове:
- брине се о законитости рада Удружења и одговоран је заједно са Председником;
- организује и води активности и пословање Удружења;
- брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига Удружења;
- спроводи одлуке органа Удружења;
- обавља стручне и организационо-техничке послове за потребе Удружења;
- утврђује предлоге аката и одлука које доноси Председништво;
- прати рад стручних, финансијских и административних активности у Удружењу;
- припрема седнице Скупштине, Председништва, семинаре, саветовања;
- обавља и друге послове из надлежности Удружења које му повери Председник Удружења.
Члан 48.
Мандат Секретара може престати и пре истека времена на које је изабран:
- услед наступања трајне неспособности или смрти;
- ако поднесе писмену оставку;
- ако буде опозван од стране Председника из статутарних разлога;
- изрицањем дисциплинске мере „Искључења” из чланства у Удружењу, а у складу са
Правилником о дисциплинској одговорности Удружења;
- услед испуњења старосног услова за престанак редовног чланства у Удружењу.
У случају престанка мандата Секретара пре истека времена на које је изабран, на предлог
Председника Удружења, Председништво бира новог Секретара чији мандат траје до истека

мандата Секретара коме је мандат престао и о томе на првој наредној седници обавештава
Скупштину Удружења.
ВРХОВНЕ СУДИЈЕ УДРУЖЕЊА
Члан 49.
Врховне судије бира Председништво на предлог Председника Удружења.
Врховне судије за свој рад одговарају Председнику Удружења.
Врховне судије бирају се на период од најмање једне до највише четири године и могу бити поново
бирани на исту функцију.
Члан 50.
Врховне судије обављају послове делегирања судија за одбојкашке утакмице у организацији
Савеза.
За првенствене и куп утакмице у организацији Савеза судије делегирају врховне судија Удружења,
на основу утврђених критеријума и нормативних аката Удружења.
За утакмице прва три ранга/степена такмичења и купа Србије именује се Врховни судија
Суперлиге и Првих лига, док се за ниже нивое такмичења именује Врховни судија Других лига.
За остале нивое такмичења начин именовања Врховних судија одређује се одговарајућим
правилником Удружења.
Члан 51.
Мандат Врохвних судија може престати и пре истека времена на које је изабран:
- услед наступања трајне неспособности или смрти;
- ако поднесе писмену оставку;
- ако буде опозван од стране Председништва из статуратних разлога;
- изрицањем дисциплинске мере „Искључења” из чланства у Удружењу, а у складу са
Правилником о дисциплинској одговорности Удружења;
- услед испуњења старосног услова за престанак редовног чланства у Удружењу.
У случају престанка мандата Врховних судија пре истека времена на које је/су изабран/и, на
предлог Председника Удружења, Председништво бира новог/е Врховног судију чији мандат траје
до истека мандата Врховног судије коме је мандат престао и о томе на првој наредној седници
обавештава Скупштину Удружења.
ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И ОПШТИХ АКАТА
Члан 52.
Статут Удружења доноси Скупштина Удружења квалификованом већином (већином од укупног
броја делегата).
Нацрт Статута утврђује Председништво.
Иницијативу за доношење новог, или измене и допуне постојећег Статута може покренути,
односно поднети Председништво Удружења, или најмање 1/2 делегата Скупштине Удружења.
Члан 53.
Након утврђивања нацрта Статута, односно његових измена и допуна исти се доставља
Председништву на додатно и поновно разматрање и усвајање, након чега Председништво утврђује
предлог Статута Удружења који се доставља Скупштини на усвајање.
Предлог Статута се објаваљује на огласној табли и на интернет сајту Удружења. Приликом
објављивања предлога Статута на интернет сајту Удружења пропратним текстом се позивају сви
чланови Удружења да преко својих територијалних судијских организација дају примедбе и
предлоге на предлог Статута. Предлог се објављује најкасније 15 дана пре дана одржавања седнице

Скупштине Удружења на којој ће се тај предлог разматрати, а примедбе искључиво у писаном
облику се могу дати до 5 дана пре заказаног датума одржавања седнице.
Уколико се примедбе на предлог Статута не дају у року из претходног става, исте се након тог рока
не могу узети у разматрање и свака пристигла примедба ће се одбацити као преклудирана са роком.
Члан 54.
Поступак за доношење новог, односно измена и допуна постојећег Статута почиње на тај начин
што Председништво Удружења својом одлуком утврди потребу за доношењем таквог акта.
Одлуком о утврђивању потребе за доношењем Статута се уређују сва питања неопходна за
законито спровођење поступка доношења, односно мењања Статута Удружења, а нарочито
утврђивање правца у којем треба Статут мењати и рокове за достављање Нацрта Статута
Председништву ради уврђивања предлога.
Члан 55.
Статут као највиши акт Удружења по правилу ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања.
Одлуком о доношењу Статута Удружења одређује се начин његовог објављивања.
Измене и допуне Статута се доносе по поступку предвиђеним за његово доношење.
Члан 56.
Општи акти које доноси и усваја Председништво Удружења, као што су одлуке, правилници,
кодекси, упутства, препоруке и мишљења, ступају на снагу даном усвајања.
Члан 57.
Пословником о раду Скупштине Удружења се ближе уређују питања неопходна за спровођење
поступка за усвајање, измене или допуне Статута Удружења.
Аутентично тумачење Статута даје Скупштина Удружења, а све остале врсте тумачења даје
Председништво Удружења.
ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА
Члан 58.
Удружење заступа Председник Удружења, као статутарни заступник.
Члан 59.
Удружење као правно лице ступа у правне односе са другим правним и физичким лицима и стиче
права и обавезе из тих правних послова путем свог статутарног заступника – Председника
Удружења. Председник потписује сва документа за чије потписивање је овлашћен овим Статутом
или Законом (Закон о спорту, Закон о раду, Закон о облигационим односима и сл.).
Председник иступа у име и за рачун Удружења, те се њеогвим радњама из закључених правних
послова преузимају права и обавезе за Удружење.
Члан 60.
Председник Удружења приликом заступања мора водити рачуна о највишим интересима
Удружења и не може предузимати радње које се са тим интересима косе.
Члан 61.
Овлашћења Председника Удружења као заступника у правним пословима са трећима лицима су
без ограничења.
Члан 62.
Председник Удружења може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за
закључење одређеног правног посла, заступање пред судом или другим органима као и за
предузимање других стручних правно-пословних радњи.

Члан 63.
Председник Удружења има обавезу да извести Председништво на првој наредној седници о
радњама у којима је Удружење преузело одређене финансијске обавезе према трећим лицима.
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 64.
Једно од основних начела рада Удружења представља јавност односно транспарентност у раду
органа Удружења, као најбоље средство за превенцију разних негативних појава које могу
теретити спортске организације каква је Удружење.
Члан 65
Јавност у раду органа Удружења се огледа односно остварује у:
- отворености за јавност седница свих органа Удружења;
- сарадњи са представницима свих врста медија (писана обавештења, интервју Председника
Удружења дати штампи, радију, телевизији, интернет порталима и сл.);
- обавезном објављивању свих општих и појединачних аката који се у складу са Уставом
Србије, Законом и овим Статутом имају објавити на огласној табли Удружења и интернет
сајту Удружења;
- другим облицима о којима органи Удружења доносе појединачне одлуке.
Члан 66.
Уколико лица која нису редовни чланови Скупштине Удружења желе да присуствују седници, свој
долазак треба да писмено најаве Председништву или Секретару Удружења најкасније 5 дана пре
одржавања седнице, како би Удружење могло да припреми и обезбеди адекватне услове за
одржавање седнице.
Удружење издаје и доставља информације о раду члановима Удружења, претежно достављањем
путем електронске поште, или објавом на интернет сајту Удружења.
Удружење у свом раду сарађује са средствима јавног информисања, а лица овлашћена испред
Удружења су Председник и Секретар.
Члан 67.
За праћење поштовања статутарних одредби које се односе на јавност рада органа Удружења
задужено је Председништво.
У случају да је у неком случају прекршено начело јавности рада органа Удружења, Председник о
томе извештава Председништво које о томе заузима одговарајући став, а у случају потребе даје
одговорајуће смернице ради отклањања могућих последица непоштовања начела јавности.
Члан 68.
Јавност рада органа Удружења може се искључити у случају када се разматрају питања која
представљају пословну тајну Удружења или се разматрају питања по којима ће поступак
одлучивања трајати на више од једне седнице органа Удружења.
Председавајући седници органа Удружења пре почетка седнице процењује да ли је и у којој мери
потребно искључити јавност и предлаже да се јавности искључи из целог тока седнице или само
приликом разматрања појединих питања.

Члан 69.
Огласна табла и интернет сајт Удружења предстаљају службена гласила Удружења.
На огласној табли и интернет сајту се поред општих и појединчаних аката објављују и све потребне
информације о раду и активностима Удружења, све вести у вези са спроведеним акцијама у земљи

и иностранству, иницијативама, сарадњи са другим спортским организацијама.
Изглед интернет сајта и његову садржину утврђује и одобрава Председништво Удружења.
ЧЛАНСТВО, ЧЛАНАРИНА, ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА
Члан 70.
Удружење и његови чланови функционишу као јединствен систем одбојкашког спорта у
Републици Србији у оквиру Одбојкашког савеза Србије.
Чланови Удружења преко делегата Скупштине Удружења и органа Удружења самостално уређују
своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја и остварују друге
циљеве и задатке утврђене плановима Удружења.
Члан 71.
Чланови Удружења су физичка лица, судије и контролори-делегати са територије Републике
Србије.
Чланство у Удружењу се заснива на принципу добровољности.
Одлуку о пријему у чланство Удружења и престанку својства члана Удружења доноси
Председништво.
Члан 72.
Својство члана Удружења се не може преносити нити наследити.
Удружење води евиденцију чланства у складу са Законом и нормативима којима се регулише
евиденција чланства и издавање судијске легитимације.
Члан 73.
Чланови Удружења могу бити: редовни, придружени и почасни.
Пре почетка сваке такмичарске године, чланови Удружења самостално бирају свој статус који
може бити активан, мировање и неактиван.
Редовни чланови морају да имају активан статус, док се чланови који изаберу статус мировања
преводе у придружено чланство.
Чланови који изаберу неактиван статус бришу се из чланства Удружења.
Изузетно од самостално изабраног статуса, члановима Удружења који услед реорганизације
такмичења остану нераспоређени, односно не буду распоређени на листе такмичења у
организацији Савеза, Председништво Удружења додељује статус придруженог члана.
Редовни чланови
Члан 74.
Редовни чланови имају активан статус, односно редовно и активно учествују у свим активностима
удружења и распоређени су на неку од листа такмичења у организацији Савеза или регионалних
одбојкашких савеза.
Редовни чланови имају право да учествују у избору органа Удружења и да буду бирани у те органе.
Редовни чланови, своје учешће у раду Скупштине Удружења, остварују преко делегата Скупштине
Удружења.
Делегати се бирају на скупштинама основних судијских организација, односно скупштинама
територијалних судијских организација у зависности од статутарних решења начина рада,
организовања и чланства основних судијских организација у територијалним судијским
организацијама.
Делегати се бирају по принципу да 50 редовних чланова Удружења даје по једног делегата.
Редовни чланови не могу бити бирани у органе Удружења уколико обављају функцију члана
управе или службеног лица надлежног спортског савеза, односно службеног лица организације у
области одбојкашког спорта који управља такмичарском лигом.
Редован члан Удружења (судија и контролор-делегат) обавља своју функцију и поседује судијску

легитимацију коју на основу евиденције издаје Удружење.
Члан 75.
Редовним члановима престаје статус редовног члана услед:
- испуњења старосног услова за престанак редовног чланства у Удружењу односно до краја
такмичарске године у којој навршава 65 старости;
- иступања из чланства Удружења;
- нарушавањем или непридржавањем статутарних обавеза које за последицу имају изрицање
дисциплинске мере искључење из Удружења од стране Дисциплинског судије Удружења;
- трајне неспособности или смрт редовног члана;
- када се редован члан самостално изјасни за статус мировања ;
- реорганизације система такмичења, када не буде распоређен ни на једну листу судија и
контролора-делегата.
Редовни чланови морају да испуњавају следеће услове:
- да су држављани Републике Србије,
- да имају навршених најмање 16 година живота,
- да су радно способни што потврђују одговарајућом медицинском потврдом у складу са
Законом;
- да имају адресу пребивалишта, или боравишта на територији Републике Србије;
- да испуњавају услове прописане правилницима о формирању листа судија и контролораделегата Удружења;
- да су судијски испит за стицање звања судија стекли у судијском удружењу које се налази
на територији Републике Србије;
- да имају активан стаус.
Члан 76.
Редовни чланови плаћају чланарину.
За редовне чланове Удружења, коју су ангажовани на такмичењима у организацији Савеза, висину
и рокове за плаћање чланарине утврђује Председништво Удружења.
За редовне чланове Удружења који су ангажовани на такмичењима у оранизацији
територијалних/регионалних савеза, висину и рокове за плаћање чланарине утврђују надлежни
органи основних судијских организација којој редован члан Удружења припада.
Члан 77.
Редовни чланови Удружења своје чланство у Удружењу остварују преко својих основних
судијских организација.
Основне судијске организације се оснивају под условом да имају као чланове најмање 10 судија,
односно контролора-делегата и да своју примарну активност остварују у оквиру управних округа
Републике Србије.
Основне судијске организације својим статутом утврђују и уређују унутрашњу организациону
структуру у складу са Законом, као и начин удруживања са другим судијским организацијама
ради остваривања програмских циљева и учешћа у раду Скупштине Удружења.
Члан 78.
Формални пријем редовних чланова Удружења, обавља се преко основних судијских
организација.
Новооснована основна или територијална судијска организација подноси Захтев за удруживање у
Удружење писменим путем.
За удруживање у Удружење морају се испунити одређени услови и потребно је да се достави
одређена документација:
1. приступница о удруживању у Удружење;
2. Статут судијске оранизације усаглашен са Статутом Удружења;

3. одлука Скупштине судијске организације о удруживању у

Удружење;

4. изјава да се у целини прихвата Статут и друга општа акта Удружења;
5. попуњен упитник за Књигу чланова.

Судијска организација која не испуњава услове за удруживање у Удружење, не сматра се
судијском организацијом, а чланство не може бити ангажовано на такмичењима у организацији
Савеза, нити других одбојкашких организација основаних на територији Републике Србије.
Придружени чланови
Члан 79.
Придружени чланови су:
- чланови који се привремено или повремено ангажују и помажу Удружењу у
реализацији програма и планова,
- чланови који су изабрали статус мировања, односно чланови који су остали
нераспоређени у такмичарској години;
- судије, страни држављани који су на привременом боравку у Републици Србији и
имају адресу боравишта на територији Републике Србије.
Члан 80.
Одлуку о привременом или повременом ангажовању лица која Удружењу помажу у реализацији
одређених програма доноси Председништво Удружења.
Чланови Удружења који су у такмичарској години изабрали статус мировања, односно који су
остали нераспоређени за такмичарску годину, преводе се из редовног чланства у придружено
чланство. Председиштво не доноси посебну одлуку о превођењу чланства из редовног у
придруженог, већ се ова промена аутоматски евидентира у електронској бази чланства.
За судију страног држављанина, пре увођења у придружено чланство Удружења, Национална
одбојкашка федерација из које долази мора поднети формални захтев за пријем у придружено
чланство Удружења.
Затев за пријем у чланство се подноси преко Савеза.
Члан 81.
Чланови који су у такмичарској години изабрали статус мировања плаћају чланарину у износу који
одреди Председништво Удружења посебном одлуком.
Чланови који су остали нераспоређени, не плаћају чланарину.
Члан 82.
Пријем у придружено чланство судија страних држављана мора бити у складу са нормативима
Светске одбојкашке федерације (ФИВБ) и Европске одбојкашке конфедерације (ЦЕВ).
Судија страни држављанин мора добити одобрење, односно сагласност Удружења да се може
регистровати као придружени члан Удружења.
Одлуком о давању одобрења, Председништво Удружења ближе одређује на коју листу се судија
страни држављанин као придружени члан распоређује.
Члан 83.
Судија страни држављанин има статус придруженог члана до повратка у матичну одбојкашку
федерацију.
Уколико судија страни држављанин изгуби статус редовног члана судијске организације
националне федерације државе из које долази, по аутоматизму губи статус придруженог члана
Удружења.
Судија страни држављанин који је изгубио статус придруженог члана, мора поднети захтев за
пријем у редовно чланство основној судијској оранизацији на чијој територији има пријављено

боравиште.
Да би судија страни држављанин могао бити примљен у редовно чланство Удружења, мора
испуњавати услове из члана 75. став 2. Статута Удружења изузев члана 75. став 2. тачка 6.
Председништво Удружења, својом одлуком, ближе одређује на коју листу судија се овако
регистровани члан распоређује.
Члан 84.
Ако судија страни држављанин има ранг међународног судије, статус међународног судије државе
из које долази задржава као придружени члан Удружења.
Уколико међународни судија страни држављанин изгуби статус редовног члана судијске
организације националне федерације државе из које долази, по аутоматизму губи статус
придруженог члана Удружења
Међународни судија страни држављанин који је изгубио статус придруженог члана, мора поднети
захтев за пријем у редовно чланство основној судијској оранизацији на чијој територији има
пријављено боравиште.
Међународни судија страни држављанин који је изгубио статус придруженог члана не може
пренети ранг међународног судије на међународног судију из Републике Србије.
Међународни судија страни држављанин, и када стекне услове да буде преведен у редовно
чланство, не може бити евидентиран на листи активних међународних судија коју Удружење
заједно са Одбојкашким савезом Србије (ОСС) доставља Европској одбојкашкој конфедерацији
(ЦЕВ) и Светској одбојкашкој федерацији (ФИВБ) на крају сваке календарске године тј. у
роковима које одређује ЦЕВ и ФИВБ.
Председништво Удружења, својом одлуком, ближе одређује на коју листу судија у такмичењима
која организује ОСС се овако регистровани члан распоређује.
Придружени чланови плаћају чланарину.
Почасни чланови
Члан 85.
Почасни чланови су чланови Удружења који су испунили старосни услов за престанк редовног
чланства у Удружењу. Почасни чланови имају саветодавну улогу и не могу да буду бирани, нити
могу учествовати у избору органа Удружења.
Статус почасног члана Одлуком додељује Председништво Удружења. Одлуком о почасном
чланству се ближе одређује начин остваривања саветодавне улоге почасног члана.
Почасни чланови не плаћају чланарину.
ИМОВИНА
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РАСПОЛАГАЊЕ
Члан 86.
Имовину Удружења чине стварна и друга права на непокретним и покретним стварима и новачана
средства стечена чланарином чланова Удружења, правним послом или на други Законом дозвољен
начин.
Члан 87.
Удружење имовином и средствима располаже у складу са Законом и општим актима Удружења.
Члан 88.
Средства за рад Удружења образују се у складу са Законом од:
- доприноса (чланарине) његових редовних чланова;
- накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише;

-

накнада од обављања делатности када је то дозвољено законом који ту делатност регулише;
прилога донатора и спонзора;
наслеђа и
других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности и активности
у складу са Законом.

Члан 89.
Средства за остваривање циљева и задатака Удружења утврђују се и распоређују у складу са
финансијским планом прихода и расхода које доноси Председништво.
Члан 90.
Удружење води евиденцију пословања и подноси финансијски извештај у складу са Законом и
прописима о рачуноводству.
Члан 91.
За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином.
Чланови и органи Удружења солидарно одговарају са Удружењем за обавезе Удружења ако
поступају с имовином Удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Удружење
као форму за незаконите или преварне циљеве.
Члан 92.
Имовина Удржења може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом.
Имовина Удржења не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности Удржења користе се искључиво за остваривање
статутарних циљева Удружења и плаћања трошкова који настају у њиховом спровођењу.
Председништво, након усвајања финансијског плана, може да донесе Одлуку о лицима који за свој
рад добијају новчану накнаду за обављање стручних послова од значаја за спровођење статутарни
циљева Удружења.
Члан 93.
Председник Удружења је лице овлашћено за располагање средствима (као наредбодавац и
рачунополагач) Удружења и одговоран је за доследно извршење усвојеног финансијског плана
прихода и расхода у Удружењу.
НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА
Члан 94.
Статусним променама у смислу Закона о спорту сматрају се припајање Удружења другој спортској
организацији односно савезу, спајање Удружења са другом спортском организацијом односно
савезом, подела Удружења на више спортских организација, а одвајање Удружења подразумева
одвајање једног дела Удружења у посебну спортску организацију.
Члан 95.
Скупштина Удружења је искључиво надлежна за одлучивање о статусним променама Удружења.
За доношење одлуке о било којој статусној промени потребна је квалификована већина у
Скупштини Удружења односно за статусну промену је потребно да гласа више од половине
укупног броја чланова Скупштине Удружења
ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА
Члан 96.
Удружење престаје са радом
- ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а не приме се
нови чланови у року од 30 дана;

-

ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада Удружења;
ако Удружење изврши статусну промену која води престанку Удружења;
одлуком надлежног државног органа;
у другим случајевима у складу са Законом и Статутом.

Члан 97.
Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштина, када се за престанак рада изјасни већина
од укупног броја чланова.
Члан 98.
Уколико Скупштина донесе одлуку о престанку рада Удружења, а постоји довољно финансијских
средстава за покриће доспелих а неплаћених обавеза Удружења, спроводи се поступак ликвидације
у складу са Законом.
Члан 99
Удружење престаје да постоји доношењем решења. Решење је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 100.
У случају престанка рада, имовина Удружења прелази на Одбојкашки савез Србије.
ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА
Члан 101.
Сви финансијски извештаји се по правилу разматрају и усвајају једном годишње на Редовној
седници Скупштине Удружења.
Финансијске и друге извештаје сачињава и даје на разматрање Председништво Удружења.
Члан 102.
Финансијски извештај се мора доставити на начин одређен овим Статутом.
Пословником органа који извештај разматра се ближе уређује начин, рокови и поступак давања
примедби или тражења додатних обавештења и информација у вези са предметним извештајем.
Сви извештаји се усвајају са већином прописаном у пословнику о раду органа који извештај
разматра (по правилу је то већина од броја присутних чланова органа).
ОБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА
Члан 103.
Удружење има свој печат који је округлог облика, пречника 30 милиметара са натписом и спољном
кругу ћирилићним писмом: „Удружење одбојкашких судија Србије - Београд”.
Удружење има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Удружења и
остављен простор за број и датум.
Члан 104.
За потребе финансијског пословања Удружење може имати мањи печат са истом садржином као и
печат из претходног члана, с тим да је пречник мањег печата 18 милиметара.
АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 105.
Под појмом допинга у смислу овог Статута подразумева се свака активност утврђена Законом о
спречавању допинга у спорту.

Члан 102.
Допинг је у супротности са основним принципима спорта, спортске етике и медицинске етике.
Допинг је забрањен, на такмичењима и ван такмичења.
Председништво Удружења усваја анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга
у спорту.
Сви чланови Удружења су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту
и анти-допинг правила Удружења.
Члан 107.
За кршење анти-допинг правила се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању
допинга у спорту и општим актима Удружења.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција у складу са Законом о спречавању допинга у
спорту.
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 108.
Удружење води евиденицје прописане Законом и нормативима којима се регулише евиденција
чланства и идавање судијске леитимације од стране Удружења.
У пословима вођења евиденција и сакупљању других података, Удружење примењује све
прописане принципе заштите података о личности у складу са законом којим се уређују питања
заштите података о личности.
Члан 109.
Председник Удружења се стара о томе да подаци о личности не буду достављени или дођу до
неовлашћеног лица.
Председник Удружења је овлашћен да ускрати достављање таквих података уколико процени да
може доћи до злоупотребе.
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА УДРУЖЕЊА
Члан 110.
За постигнуте резултате, нарочите заслуге и изузетна спортска достигнућа члановима Удружења
и истакнутим појединацима Удружење додељује награде и признања.
Члан 111.
Врсте награда и признања, критеријуме за доделу награда и признања као и друга питања у вези
са награђивањем ближе се уређују посебним општим актом који доноси Председништво
Удружења.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 112.
Уколико настане спор између чланова Удружења, покушаће да га реше сами, међусобно
мирним путем. Уколико не успеју у томе, надлежан орган за решавање спора је дисциплински
судија Удружења.
Дисциплински судија Удружења је дисциплински орган Удружења.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 113.
Општа акта Удружења морају бити у сагласности са овим Статутом. Одредбе које нису у
сагласности са овим Статутом се неће примењивати, већ ће се на питања која су те одредбе
уређивале примењивати непосредно овај Статут или посебна одлука коју доноси
Председништво Удружења.

Члан 114.
До доношења нових општих аката примењиваће се општи акти који су тренутно на снази у делу
који није супротан Закону о спорту и овом Статуту.
Члан 115.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут УОСС-а који је усвојила Скупштина
УОСС-а на седници одржаној 30. септембра 2012. године.
Члан 116.
Сви органи Удружења изабрани на Изборној скупштини одржаној дана 03.05.2015. године,
као и делегати Скупштине Удружења, настављају да обављају своје послове до истека
четворогодишњег мандата.
Члан 117.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања које се врши истицањем Статута
на огласној табли Удружења у седишту Удружења, као и на интернет сајту Удружења.

Председник Скупштине
Горан Градински

