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ЗАПИСНИК
са седнице Ванредне Скупштине УОСГБ одржане дана 21. маја 2018. године у сали „Петроград“,
Belgrade city хотела са почетком у 19.45 часова.
Седницу је отворио Председник УОСГБ, Владимир Цветковић поздравивши присутне и
пожелевши добродошлицу и успешан рад.
Седници је по позиву присуствовао и Владимир Симоновић, Председник УОСС који се
захвалио на позиву, поздравио присутне и пожелео успешан рад.
Председник УОСГБ се потом обратио присутнима рекавши да му је дана 12. априла 2018.
године достваљен Захтев за сазивање седнице Ванредне Скупштине УОСГБ који је у име потписника
поднео г-дин Јован Јовановић. У име Председништва, Председнику Надзорног одбора послата је
молба да Надзорни одбор предузме мере надзора и контроле поднетог захтева и да Председништву
достави у писаном облику правно тумачење законитости и исправности поднетог захтева, а све у
складу са статутарним (чл. 49. Статута УОСГБ) овлашћењима Надзорног одбора.
По достављању писаног одговора Надзорног одбора, дана 25. априла 2018. године, одржана је
седница Председништва и објављено је Обавештење да се по Захтеву за сазивање седнице Ванредне
Скупштине неће поступати јер није поднет у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине
УОСГБ.
Истакнуто је да се Председништво УОСГБ у свом раду увек водило законитим поступањем у
циљу остваривања заједничких циљева и задатака који су утврђени Статутом УОСГБ, Законом и
другим актима УОСГБ, па тако и у погледу напред наведеног Захтева.
Председник УОСГБ је седницу Ванредне Скупштине УОСГБ сазвао на лични захтев, а на
основу статутарних овлашћења, како би изашао у сусрет подносиоцима захтева од 12. априла 2018.
године, како би се проверила воља чланства УОСГБ и тиме отклонила свака сумња да он не дозвоља
проверу воље чланства.
У обраћању чланству УОСГБ, истакнуто је да је тимским радом Председника, Председништва
и Надзорног одбора изграђен нормативни систем усаглашен са Законом о спорту и спортским
правилима, а да је са Комисијом за контролу и унапређење суђења по први пут изграђен комисијски
систем рада са младим судијама регионалне и друге лиге на бази нормативних аката, упутстава,
инструкција и конкретним радом на терену.
Жеља Комисије да се у практичном раду направи шира база од искуснијих судија и
контролора-делегата, да као контролори суђења узму учешће у раду, на жалост није наишла на
подршку старијих чланова УОСГБ.
Председник УОСГБ је истакао да је свестан своје одговорности, те да стоји иза својих одлука,
како у погледу кадросвких решења органа удружења, тако и планској и стручној изградњи система у
коме је као крајњи резултат који се вреднује био рад и квалитет, а не неке друге вредности.
Своје обраћање закључио је речима да је од оснивања до данас, како он лично, тако и
руководство УОСГБ урадило највише што је знало, могло и умело, а на чланству УОСГБ је да тај рад
оцени и евентуално изабере неке нове људе - чланове Удружења за које сматра да ће овај посао боље
радити у будућности.
Како у захтеву за разрешење Председника УОСГБ од 12. априла 2018. године није било
наведено образложење захтева, то је Председник УОСГБ позвао г-дина Јована Јовановићa као
подносиоца захтева да сада образложи Захтев и обрати се чланству.

Г-дин Јован Јовановић се обратио присутнима и истакао да је Захтев поднет са његове мејл
адресе, а у име свих потписника Захтева. Као разлог за подношење захтева навео је широко
незадовољство чланства у вођењу организације.
Након обраћања г-дина Јована Јовановића приступило се избору радних тела.
Председник УОСГБ је предложио да Радно председништво буде сачињено од следећих
чланова: Ненада Давидовића, Владимира Цветковића и Јована Јовановића. Предлог је једногласно
усвојен.
За записничара је предложена Тијана Илић. Предлог је једногласно усвојен.
За чланове Верификационе комисије су предложени: Предраг Баланџић и Бранислав Јованчић.
Предлог је усвојен већином гласова.
Верификациона комисија је извршила физичко бројање присутних чланова УОСГБ и својим
потписом у листи за уписивање (чланови УОСГБ су својеручно потврђивали своје присуство на
седници Ванредне Скупштине УОСГБ на списку који је формиран на основу података из Књиге
чланства УОСГБ на дан 14.05.2018. године) констатовала да је на седници присутно 70 чланова
УОСГБ, а да је потребно присуство 95 чланова УОСГБ (50%+1), те да не постоји кворум за рад
седнице Ванредне Скупштине УОСГБ.
Председник Владимир Цветковић је констатовао да како не постоји кворум за рад седнице
Ванредне Скупштине УОСГБ, да је седница Ванредне Скупштине УОСГБ - завршена.
Седница Ванредне Скупштине УОСГБ је завршена у 21.00 час.

Записничар
Тијана Илић

Председник УОСГБ
Владимир Цветковић

Након завршетка рада седнице Ванредне Скупштине УОСГБ, Председник УОСГБ, Владимир
Цветковић је замолио присутне да остану на својим местима.
У краћем обраћању истакао је да је данашње неодржавање седнице Ванредне Скупштине
УОСГБ услед недостатка кворума за рад показало да иницијатива, односно захтев за његово
разрешење нема упориште у чланству УОСГБ.
У разговору које је са својим најближим сарадницима обавио претходних дана, дошао је до
закључка да се пуно радило на стварању негативне атмосфере пре свега причом о нарушеним
односима и слабостима у стручном раду, те да је речено много неистина, увредљивих речи и
непримерених квалификација.
Свестан своје одговорности према целокупном чланству УОСГБ, у нади да ће већинско
чланство које подржава његов као и рад актуелног руководства УОСГБ имати разумевања за његову
одлуку, донео је одлуку да поднесе оставку на место Председника УОСГБ.
Члан Председништва УОСГБ, г-дин Ненад Давидовић, као најстарији члан Председништва
преузима руковођење УОСГБ у складу са Статутом УОСГБ и као председавајући Председништва
УОСГБ у техничком мандату обављаће ту функцију до одржавања седнице Изборне скупштине
УОСГБ која се би се требала одржати у року од 60 дана од дана подношења оставке председника у
складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине УОСГБ.
Овај записник сачињен је у три истоветна примерка.
Записничар
Тијана Илић

