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Број: 21/2019
На основу члана 53 и 54 Статута Удружења одбојкашких судија Србије(у даљем тексту:
УОСС), као и на основу члана 6 б Пословника о раду Председништва УОСС, Председништво
УОСС је на електронској седници одржаној 05.06.2019. године утврдило

ПРЕДЛОГ
ЗА ИЗМЕНУ
СТАТУТА
УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ

1. На основу Одлуке број 19/2019 од 05.06.2019. године, председник УОСС, Владимир
Симоновић, је израдио нацрт Предлога за измену Статута УОСС, који је доставио
Председништву на разматрање. Чланови Председништва нису имали примедбе на
достављени текст нацрта Предлога за измену Статута УОСС. Нацрт је утврђен као Предлог за
измену Статута УОСС.
Предлог гласи:
А. Мења се одредба члана 40, став 2 Статута УОСС тако да гласи:
„Чланови Надзорног одбора бирају се и разрешавају од стране Скупштине УОСС, на
предлог Председника Удружења.“

Б. Дупуњује се одредба члана 75, став 1, тачка 1 Статута УОСС тако да гласи:
'испуњења старосног услова за престанак редовног чланства у Удружењу односно до
краја такмичарске године у којој навршава 65 старости, осим контролору – делегату који је
ангажован у стручном раду ЦЕВ или ФИВБ којем се старосни услов може, посебном одлуком
Председништва УОСС, померити до оне границе која је одређена од стране ЦЕВ или ФИВБ за
функцију коју контролор – делегат обавља, а највише до такмичарске године у којој контролор
– делегат навршава 75 година живота.“'
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2. Председништво УОСС сматра да је нацрт Предлога испунио задатак постављен у
Одлуци број 19/2019 од 05.06.2019. године, којим је инициран пoступак измене Статута.
Предложеним изменама одредбе члана 40, став 2 Статута УОСС омогућава се свакој Скупштини
УОСС (редовној, ванредној, изборној) да разреши члана Надзорног одбора УОСС, односно
изабере члана Надзорног одбора, у случају да је члану мандат престао пре истека мандата на
који је изабран; као и могућност да се уваженим члановима УОСС, контролорима –
делегатима, који су ангажовани у раду ЦЕВ или ФИВБ, омогући да наставе са обављањем
контролорско – делегатске функције, све док обављају своју дужност у ЦЕВ или ФИВБ, а
најдуже до 75. године живота.
3. Предлог за измену Статута УОСС доставити делегатима Скупштине УОСС, заједно са
овом Одлуком.
4. Предлог за измену Статута УОСС објавити на огласној табли УОСС и објавити на сајту
УОСС уз пропратни текст, у складу са Статутом УОСС.
5. Ова одлука се објављује на сајту УОСС.

Председник УОСС
У Београду, 05.06.2019. године
Владимир Симоновић

