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Број: ОБ-1-4/2018
Датум: 26.04.2018. године
Након достављања извештаја Надзорног одбора УОСГБ о спроведеном надзору и контроли
Захтева за сазивање седнице Ванредне Скупштине УОСГБ, Председништво УОСГБ објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
да Захтев за сазивање седнице Ванредне Скупштине УОСГБ није поднет у складу са Статутом
УОСГБ и Пословником о раду Скупштине УОСГБ, те да се по истом неће поступати.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 12.04.2018. године, члан УОСГБ г-дин Јован Јовановић обратио се путем мејла са
захтевом за сазивање седнице Ванредне Скупштине УОСГБ:
Poštovani,
U skladu sa članom 29. Statuta Udruženja beogradskih odbojkaških sudija, šaljemo vam zahtev za
sazivanje Vanredne Skupštine Udruženja beogradskih odbojkaških sudija, uz sledeći dnevni red:
1. Razrešenje Predsednika Udruženja beogradskih odbojkaških sudija
2. Zakazivanje termina Izborne skupštine Udruženja beogradskih odbojkaških sudija
U prilogu možete pronaći skeniran spisak sa potpisima 77 članova Udruženja koji stoje iza ovog
zahteva.
S poštovanjem,
(Potpisnici zahteva se nalaze u prilogu)
Председник УОСГБ је са захтевом упознао чланове Председништва УОСГБ и Председника
Надзорног одбора УОСГБ, а подносиоцу захтева упутио следећи одговор:
Postovani kolega Jovanovicu,
Potvrdjujem da sam danas -12.04.2018. primio Zahtev za sazivanje vanredne Skupstine UOSGB.
Trenutno se nalazim u inostranstvu (sudim na European Championship U17 Women -Final round).

Po povratku u Beograd, preduzecu aktivnosti u skladu sa Statutom UOSGB i drugim normativnim
aktima UOSGB, a u cilju resavanja napred navedenog Zahteva.
S postovanjem,
Predsednik UOSGB
Vladimir Cvetkovic
Како је као основ за сазивање седнице Ванредне Скупштине УОСГБ наведено „разрешење
председника УОСГБ”, Председник УОСГБ се у име Председништва УОСГБ писмено обратио
Председнику Надзорног одбора УОСГБ са молбом да Надзорни одбор предузме мере надзора и
контроле поднетог захтева и да Председништву УОСГБ достави у писменом облику правно тумачење
законитости и исправности поднетог захтева, а све у складу са статутарним (чл. 49. Статута УОСГБ)
овлашћењима Надзорног одбора УОСГБ.
Надзорни одбор је дана 25.04.2018. године доставио следећи одговор:

Надзорни одбор УОСГБ
Удружење београдских одбојкашких судија
Поштовани председниче
У складу са статутарним овлашћењем, Надзорни одбор УОСГБ мишљења је да
нису испуњени законски услови за сазивање Вандредне скупштине УОСГБ.
На основу чл.17-статута УОСГБ-Вандредна скуптина се одржава по потреби и
када су за то испуњени законски услови прописани статутом.
На основу чл.29-подношењем писменог захтева за сазивање Вандредне
скупштине УОСГБ.
На основу чл.28-Пословника о раду УОСГБ, за сазивање Вандредне седнице
Скупштине УОСГБ, на захтев 1/3 чланова-редовних, подноси се образложени захтев у
складу са Статутом и потписе оверене од стране јавног бележника.
Надзорни одбор у овом случају није могао да изврши контролу писменог захтева
за сазивање Вандредне Скупштине, јер постоји само у електронској форми и без
образложења (посебно захтев, а посебно потписници из списка у деловима).

Председник Надзорног одбора:
Војводић Бранко
Члан: Лугић Оливера
Члан: Јовановић Александар

По достављању писменог одговора Надзорног одбора, одржана је седница Председништва
УОСГБ.
Председништво је након спроведене дискусије једногласно дошло до става да се мишљење и
препоруке Надзорног одбора након спроведеног надзора и контроле имају поштовати и објављује
Обавештење којe доставља подносиоцу захтева и свим члановима УОСГБ објавом на сајту УОСС и
достављањем на мејл адресе чланова УОСГБ.
Желимо да истакнемо да се Председништво УОСГБ у свом раду увек водило законитим
поступањем у циљу остваривању заједничких циљева и задатака УОСГБ који су утврђени Статутом
УОСГБ, Законом и другим актима УОСГБ.
Промовисали смо и поштовали једно од основних начела рада УОСГБ, а то је јавност, односно
транспарентност у раду органа УОСГБ објављивањем свих општих и појединачних аката који се у
складу са Уставом Србије, Законом о спорту и Статутом УОСГБ имају објавити, а као најбоље
средство за превенцију разних негативних појава које могу теретити спортске организације каква је
УОСГБ.
Подсећамо да су у складу са чл. 40. Статута УОСГБ, акти које усваја Председништво УОСГБ
обавезујући за све чланове УОСГБ, а подносиоца Захтева за сазивање седнице Ванредне Скупштине
УОСГБ упућујемо да захтев поднесе у складу са нормативима УОСГБ и мишљењем Надзорног одбора,
како би по истом могло да се поступи.

Председник УОСГБ
Владимир Цветковић

