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Број: 6/2019

На основу члана 38, став 1, тачка 2, а у вези са чланом 78, став 2 и 3 Статута Удружења
одбојкашких судија Србије(у даљем тексту: УОСС), као и члана 6 б Пословника о раду
Председништва УОСС, Председништво УОСС је, на електронској седници одржаној 29. марта
2019. године, донело

ОДЛУКУ
О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО БЕОГРАДСКИХ ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА

Прима се у чланство Београдске одбојкашке судије (у даљем тексту: БОС), те
пријемом стиче пуна права и обавезе основне судијске организације(у даљем тексту:
ОСО), које произлазе из Статута и других нормативних аката УОСС.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Дана 20.2.2019. године одржана је Оснивачка скупштина БОС, која је сазвана
на иницијативу Одбојкашког савеза Београда, а у потпуности у складу са одредбама
Закона о спорту. На дан доношења ове одлуке БОС укупно броји 117 чланова. Листа
чланова дата је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
2. Потом је, 1. марта 2019. године Агенција за привредне регистре(у даљем
тексту: АПР), донела решење о усвајању пријаве, те је БОС уписан у регистар стручних
спортских удружења које води АПР, те је тиме стекло својство правног лица и започело
је правни живот, у смислу одредаба Закона о спорту.
3. БОС је, 27. марта 2019. године поднео Захтев за удруживање у УОСС, те је
доставио документацију која се захтева одредбама члана 78 Статута УОСС.
У том смислу, БОС је доставио приступницу са свим захтеваним подацима.
Председништво УОСС је нашло да је приступница исправно и ваљано састављена и
попуњена те да је прописно оверена. Такође, БОС је доставио и Статут БОС који нема
одредаба који су у супротности са одредбама Статута УОСС. БОС је доставио и одлуку
Скупштине БОС о удруживању у УОСС, коју је потписао председник БОС, г. Дејан
Јовановић. Председништву УОСС је достављена и изјава БОС, потписана од стране
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председника БОС, којом се изјављује да се у целости прихвата Статут и друга општа
акта УОСС. У погледу података о чланству БОС, БОС је доставио све податке својих
чланова прописане Законом о спорту, а који су неопходни ради вођења евиденције о
чланству.
4. Председништво УОСС је, испитујући захтев БОС, нашло да су сви достављени
документи ваљано сачињени и нашло је да су исти веродостојни. Тако, Председништво
УОСС није нашло никакву препреку у приступању БОС чланству УОСС.
5. Пошто је утврдило да су сви услови прописани Статутом УОСС испуњени,
Председништво УОСС је одлучило као у диспозитиву.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова одлука се објављује на сајту УОСС.

Председник УОСС
Београд, 29. март 2019. године
Владимир Симоновић

