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Београд: 04. фебруар 2018. године
Број: 06/2018
Поштовани чланови УОСС,
Дана 21.01.2018. године одржана је Ванредна скупштина УОСС сазвана на захтев
Председника УОСС, г-дина Горана Градинског са следећим дневним редом:
1. Оставка председника УОСС и
2. Заказивање термина Изборне Скупштине УОСС.
За записничара је одређен делегат Скупштине, г-дин Никола Бркић из Удружења
одбојкашких судија Града Ниша.
Иако је више пута позиван телефоном и мејлом, г-дин Никола Бркић није доставио
Записник са седнице Ванредне скупштине УОСС председавајућем Председништва УОСС, гдину Горану Јовановићу.
Поступајући у складу са Статутом УОСС у делу који се односи на јавност рада УОСС
и обавеза коју у том погледу има председништво УОСС (чл. 65. став 1. тачка 4. и чл.66. став
2. Статута УОСС:
- „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” и
- „Удружење издаје и доставља информације о раду члановима Удружења, претежно
достављањем путем електронске поште, или објавом на интернет сајту Удружења”,
Председништво УОСС је на основу прегледаног снимка седнице Ванредне
Скупштине УОСС саставило Записник о току рада седнице Скупштине.
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ЗАПИСНИК
СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ УДУРЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
одржане дана 21.01.2018. године у Београду, у сали „Београд”, хотела „Belgrade city” са
почетком у 12.00 часова.
Седницу је отворио председник УОСС г-дин Горан Градински.
Седници није присуствовао Секретар УОСС г-дин Бранислав Јованчић, па је за
записничара одређен г-дин Никола Бркић, делегат Скупштине УОСС из Удружења
одбојкашких судија Града Ниша.
Председник УОСС је поздравио присутне, а како су у сали била присутна лица која
нису делегати Скупштине УОСС (Игор Миљковић и Мирко Јанковић чланови УОСС из
Удружења београдских одбојкашких судија (УОСГБ) и Радослав Милић, председник
Скупштине ОСС), пре утврђивања кворума за рад, прочитао је одредбе чл. 66. Статута УОСС
којима се остварује јавност рада УОСС и позвао присутне који нису чланови Скупштине да
остану у сали, али да не ометају рад Скупштине.
На позив председника УОСС, седници је присуствовао председник ОСС, г-дин Зоран
Гајић.
Због створене негативне атмосфере у одбојкашкој јавности, а у жељи да седница
скупштине протекне у фер и демократској атмосфери у складу са Статутом УОСС, те да
отвореност у раду буде потпуно испоштована, Председништво УОСС је ангажовало правног
саветника, адвоката Срђана Деретића из Београда, као и ТВ екипу која је за потребе УОСС
снимала седницу.
У наставку обраћања, председник УОСС г-дин Горан Градински је обавестио
присутне да је седницу сазвао у складу са чл. 31. Статута УОСС, са дневним редом:
1. Оставка председника УОСС и
2. Заказивање термина Изборне Скупштине УОСС.
Руководећи се тиме да је на основу позитивних законских прописа (Закон о спорту РС,
Статут УОСС, Статут ОСС и Правилник о такмичењу ОСС) УОСС у обавези да учини све у
оквиру својих надлежности да се несметано спроводе такмичења која су у току, на седници
Председништва УОСС донета је Одлука о:
- именовању (кооптирању) члан Председништва, г-дина Горана Јовановића,
- именовању вршиоца функције Врховног судије Других лига, г-дина Бориса Коларевића.
О напред наведеној Одлуци, обавештени су сви чланови УОСС, Такмичарска
комисија ОСС, Директор такмичења ОСС, Председник и Генерани секретар ОСС.
Одлуку о оставци на место председника УОСС, детаљно је образложио у допису који
је упућен свим члановима УОСС, тако да је на овој седници није додатно образлагао.
Председник УОСС, је позвао председника ОСС, г-дина Зорана Гајића да се обрати
присутнима и захвалио му се што је издвојио своје време како би подржао спровођење
Ванредне скупштине УОСС.
Председник ОСС, г-дин Зоран Гајић поздравио је присутне и зажелео успешан рад.
Истакао је да као човек са вишедеценијским искуством у одбојци, како у земљи, тако и у
иностранству, има високо поштовање према српским судијама.
Истакао је да се ОСС неће мешати у рад УОСС, јер је на становишту да као и до сада
УОСС има максималну аутонмоју у раду. Поткрепљујући свјј став истакао је да је још на
првом сусрету са председником УОСС г-дином Гораном Градинским (пре десетак месеци)
истакао да УОСС може и треба потпуно самостално да обавља све послове и да се ни он, ни
ОСС неће мешати у стручни рад судијске организације приликом формирању листа судија и
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контролора-делегата, како на националним, тако и на међународним такмичењима. На том
становишту је остао и данас.
Све што УОСС договори, све што се уради и све представнике које УОСС изабере,
ОСС ће то прихватити.
Председник ОСС је истакао да је ОСС на великим пословима који су од општег
интереса за одбојку у Србији, попут договореног потписивања Уговора о генералном
спонзорству и изградњи Куће одбојке . Такође, ОСС је обезбедио редовно плаћање судијских
такси за које сматра да је показатељ одличног односа ОСС према УОСС.
У погледу Ванредне скупштине, односно спровођења будуће Изборне скупштине
УОСС, замолио је да се то уради у максимално кратком року у складу са Статутом УОСС, а
да ће ОСС прихватити свакога кога ми изаберемо.
На крају свога обраћања, додао је да комплетну ситуацију види као различите погледе
на добробит целе српске одбојке и пожелео срећан рад, након чега је напустио седницу
Ванредне скупштине УОСС.
Председник УОСС је позвао присутне делегате да се упишу у списак како би се
потврдио кворум за рад скупштине.
Тада се за реч јавио Владимир Ћук, делегат Удружења београдских одбојкашких
судија, који је између осталог истакао да наш заједнички циљ треба да буде удружење које
самостално ради и функционише више од 25 година, да све што радимо треба да радимо у
интересу УОСС и интересу одбојке, са чиме се председник УОСС сагласио.
Председник УОСС је на основу достављене му документације констатовао оставку
делегата из Удружења одбојкашких судија Војводине, г-дина Анђелка Поповића, а да је за
новог делегата предложен г-дин Мирослав Берковић.
За реч се јавио делегат, г-дин Владимир Симоновић, делегат Удружења одбојкашких
судија Међуокружног одбојкашког савеза Крагујевац, који је цитирао чл. 17. Статута УОСС
по коме Председник Удружења предлаже избор новог делегата (на основу предлога основне
односно територијалне судијске организације из које је делегат био делегиран) Скупштини
Удружења, тако да г-дин Мирослав Берковић не може бити делегат скупштине док
скупштина ту одлуку не потврди.
У даљем обраћању, г-дин Владимир Симоновић изнео је бројне примедбе које се односе на
састав Скупштине УОСС, односно делегата Скупштине УОСС.
Тако је поставио питање, зашто Игор Миљковић након што је био спречен да присуствује
Изборној скупштини 03.05.2015. године (Игор Миљковић је у време одржавања Изборне
скупштине делегиран да као Први судија да суди 2. утакмицу финалне серије плеј офа
Wiener Stadtische суперлиге за одбојкаше) није више добијао позив за седнице скупштине
УОСС, уз констатацију да промена делегата није изведена у складу са Статутом УОСС.
Председник УОСС је у одгоовру на ово питање навео да:
- је верификациона комисија са Изборне скупштине УОСС одржане 03.05.2015. године
верификовала мандате 21. делегата и да је тај списак предат у АПР,
- је Председништво Удружења београдских одбојкашких судија које је основано
20.08.2017. године (чиме је престао да постоји СО ОСБ) на седници одржаној
31.08.2017. године донело Одлуку заведену под бројем ОД-7/2017 да су делегати
УОСГБ: Горан Градински, Владимир Ћук и Зорица Бјелић.
У вези делегата Скупштине УОСС, правни саветник УОСС, адвокат Срђан Деретић је
изнео мишљење да су делегати Скупштине УОСС они који су уписани у АПР-у, и да се сва
питања и оспоравања у вези делегата могу расправити пред надлежним судом, док је
Председник УОСС додао да су све промене делегата спроведене на основу одлука основних
организација и да их је Скупштина на својим седницама констатовала.
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Таква случај замене делегата се десио и у случају г-дина Владимира Симоновића који
је на место члана Скупштине УОСС дошао уместо делегата Миленка Дончића који је био
присутан на Изборној скупштини УОСС 03.05.2015. године.
За реч се јавио г-дин Владимир Ћук који је поставио питање зашто се његово име не
налази на списку делагата Скупштине УОСС?
Председник УОСС је тражио да му се достави списак на проверу, након чега је
констатовао да посреди техничка грешка, да је г-дин Владимир Ћук делегат Скупштине
УОСС и да допише своје име. Иста ситуација констатована је и у случају делегата
Скупштине УОСС, г-дина Николе Јаковљевића који је такође добио уредан позив да
псисуствује Ванредносј скупштини УОСС.
Председник УОСС се извинио делегатима Скупштине УОСС због техничке грешке у
достављеном списку (списак делегата са задње седнице Скупштине УОСС се може
прочитати на сајту УОСС) и позвао делегате да својим потписом потврде присуство како би
могли да констатутју да постоји кворум за одржавање Ванредне скупштине УОСС.
Председник УОСС, г-дин Горан Градиснки је поставио питање делегатима
Скупштине да ли су сагласни да постоји кворум за рад, па како нико није оспораво постојање
кворума, то је констатовао да постоји кворум за рад Ванредне Скупштине УОСС.
Делегат, г-дин Владимир Симоновић се поново јавио за реч и прочитао Одлуку
Окружног одбојкашког савез Ваљево – судијске организације о промени делегата у
Скупштини, на шта је Председник УОСС одговорио да на адресу УОСС није добио допис из
Ваљева тако да је позив упућен делегату који је био присутан и на задњој седници
Скупштине одржане 06.10.2017. године на Златибору.
Делегат, г-дин Владимир Симоновић је наставио да оспорава делегате Скупштине УОСС са
Изборне скупштине УОСС од 03.05.2015. године, наводећи да су на Изборној скупштину
УОСС од 03.05.2015. године, као замене учествовала 4 делегата, на шта је Председник УОСС
рекао да је списак делегата верификовала верификациона комисија, да је он тада био један од
делегата Скупштине УОСС, а што се може видети из Записника са Изборне скупштине, те да
је тај списак у складу са законом и предат у АПР.
У наставку седнице, г-дин Владимир Симоновић је изнео још неколико примедби и поставио
питања, и то.
- да је мишљења да међу члановим Скупштине, односно делегатима постоји спор, те да
тај спор мора да реши десциплински судија,
- да ли је списак присутних делегата коначан списак за Изборну скупштину УОСС
(делегат, г-дин Владимир Ћук је био мишљења да Скупштина одмах треба да утврди
листу делегата за Изборну скупштину),
- да он и група потписника иницијативе за смену председника и председништва УОСС
сматрају да је председник УОСС, г-дин Горан Градински поднео оставку још
09.01.2018. године,
- да су са сајта УОСС повучена нека документа.
Председник УОСС, г-дин Горан Градиснки је рекао да са сајта УОСС ништа није
повучено и позвао присутне делегате да наставе рад по дневном реду.
Председник УОСС, г-дин Горан Градински је пред делегатима Скупштине УОСС тада
потписао оставку (44. минут видео снимка).
У свом обраћању по потписивању оставке захвалио се свим члановима УОСС на
досадашњем раду, и у складу са чл. 35. став 5. Статута УОСС позвао најстаријег члана
председништва г-дина Горна Јовановића да преузме вођење седнице Ванредне скупштине
УОСС.
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Председавајући председништва УОСС, г-дин Горан Јовановић је поздравио чланове
Скупштине УОСС и присутне госте.
Као мотив за улазак у председништво УОСС навео је жељу да као један од најстаријих
чланова УОСС помогне у решавању насталих проблема у УОСС.
Нагласио је да „не припада” ни једној групи и да сви који га познају одлично, или
мање добро могу да верују у то.
Позвао је чланове Скупштине УОСС као и комплетно чланство УОСС да се укључе у
избор новог председника УОСС у складу са Статутом УОСС и Законом о спорту Републике
Србије.
Поступајући у складу са чл. 35. став 6. који каже: „Избор новог председника се има
извршити у року од 60 дана од дана престанка мандата претходног председника”, г-дин
Горан Јовановић је саопштио да се Изборна скупштина УОСС заказује за 07.02.2018. године,
а да ће основне и територијалне судијске организације добити инструкције о начину
спровођења изборног процеса.
Након саопштавања датума Изборна скупштине, председавајући Председништва
УОСС, г-дин Горан Јованивић је објавио да је Ванредна скупштина заврешена (48 минут
снимка).

Председавајући Председништва УОСС
Горан Јовановић

