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ЗАПИСНИК
Са ванредне Скупштине Удружења одбојкашких судија Србије, одржане електронским
путем дана 21. јуна 2019. године.
Одлуком о сазивању ванредне Скупштине УОСС, коју је донео председник УОСС,
Владимир Симоновић, предложен је дневни ред од само једне тачке – Усвајање Предлога за
измену Статута УОСС.
Пропратним текстом су делегати и други чланови УОСС били позвани да изнесу
примедбе и предлоге на Предлог за измену Статута УОСС. Ни један делегат нити члан УОСС
није поднео примедбу или предлог до истека рока, нити накнадно.

Предлог, са пропратним материјалом је упућен на адресе свих 25 делегата Скупштине
УОСС. Свој одговор је дало 19 делегата. Констатује се да је испуњен кворум.
У вези тачке дневног реда делегати Скупштине су, у остављеном року, поднели своје
одговоре. Одговори, односно изјашњавање сваког појединог делегата Скупштине су дати у
прилогу овог записника и чине његов саставни део.
Гласовима делегата – од којих је 19 делегата Скупштине гласао „за“, прву тачку
предлога, није било гласова „против“ и није било „уздржаних“ гласова, а 6 делегата нису
гласала, а за другу тачку предлога 17 делегата Скупштине гласало „за“, 2 су била против, није
било уздржаних и 6 није гласало – Скупштина УОСС је донела следећу одлуку:

На основу члана 33, став 1, тачка 5 и члана 55, став 3 у вези члана 52, став 1 и
Статута Удружења одбојкашких судија Србије(у даљем тексту: УОСС), Скупштина УОСС
је, на електронској седници, одржаној дана 21. јуна 2019. године, донела

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ СТАТУТА УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ

1. Усваја се Предлог за измену Статута УОСС и то:
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.“
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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.“'

Овај Записник се објављује на огласној табли УОСС без одлагања.

Председник УОСС
У Београду, 24. јун 2019. године
Владимир Симоновић
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ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ УОСС

ПРЕДМЕТ: ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ СТАТУТА УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА
СРБИЈЕ ОД 05.06.2019. ГОДИНЕ
Поштовани чланови Скупштине УОСС,
На достављени предлог за измену Статута УОСС, ијашњавам се на следећи начин:
1. Гласам ЗА усвајање предлога којим се мења 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.“
2. Гласам ПРОТИВ предлога којим се мења и допуњује 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.“'
Обраложење:
1. Предлог којим се мења одредба члана 40, став 2 Статута УОСС ће омогућити да се на свакој
Скупштини УОСС (редовној, ванредној, изборној) разреши члан Надзорног одбора УОСС,
односно изабере нови члан Надзорног одбора, у случају да је члану мандат престао пре
истека мандата на који је изабран, са чиме сам у потпуности сагласан.
2. ПРОТИВ сам предлога којим се мења и допуњује одредба члана 75, став 1, тачка 1 Статута
УОСС из следећих разлога:
А) Предлог је у директној супротности са одредбом члана 49. став 3. Закона о спорту (,,Сл.
Гласник РС,, бр. 10/2016) који говори о чланству спортских удружења и каже: ,,Спортско
удружење може у складу са статутом имати различите категорије чланства, са
различитим правима и обавезама, с тим да чланови исте категорије морају имати иста
права и обавезе и да се члану спортског удружења не може статутом укинути право да
гласа,,.
Уколико би предлог био усвојен, дошли би у ситуацију да за члана УОСС који је испунио
старосну границу за редовног члана УОСС, а који је ангажован у стручном раду ЦЕВ или ФИВБ, а
што је у овом тренутку члан УОСС контролор-делегат Владимир Ћук, не важе иста права као за
остале редовне чланове УОСС што је можете се и сами уверити директно кршење одредби члана
49. Закона.
Поред тога што је предлог незаконит, веома је штетно и може имати несагледиве последице
да кроз статут УОСС одређени чланови имају привилеговани положај у односу на остале чланове
УОСС, а да о свему томе посебном одлуком одлучује Председништво УОСС.

Б) Предлагач – председништво УОСС, у предлогу не нуди нормативе, нити прецизира о којим
се то стручним телима ЦЕВ или ФИВБ ради, како се постаје члан тих тела, ко предлаже чланове
УОСС и на основу којих критеријума, колико траје мандат члановима тих тела и на крају, да ли
постоји нормативна обавеза националних судијских удружења да следе те принципе.
Уколико се чланови тих тела бирају на мандат у одређеном трајању, нпр. 4 године, да ли то
значи да члан УОСС коме је истекао мандат у стручним телима ЦЕВ или ФИВБ, у нпр. 66. години
живота, остаје контролор-делегат до 75. године живота?
Поставља се питање, да ли су појединци само зато што су у стручним телима ЦЕВ или ФИВБ
бољи и кориснији од осталих истакнутих чланови УОСС богате међународне судијске каријере, и
чиме су то допринели, или доприносе УОСС као чланови стручних тела ЦЕВ или ФИВБ, па да
њихова каријера као контролора-делегата УОСС траје 10 година дуже него осталима?
Ц) Против сам промене статута која се ради не због напретка у стручном раду УОСС, већ како
би се контролору-делегату Владимиру Ћуку продужила каријера. Уколико председништво жели
његову стручну помоћ, може да је има и када га преведе у статус ,,почасног члана,,.
Подсећам вас да у складау са чл. 85. статута УОСС:
,,Почасни чланови су чланови Удружења који су испунили старосни услов за престанак
редовног чланства у Удружењу. Почасни чланови имају саветодавну улогу и не могу да буду
бирани, нити могу учествовати у избору органа Удружења.
Статус почасног члана Одлуком додељује Председништво Удружења. Одлуком о почасном
чланству се ближе одређује начин остваривања саветодавне улоге почасног члана. Почасни
чланови не плаћају чланарину,,.
Дакле, постоји могућност да било који члан УОСС који је испунио старосни услов буде
стручно ангажован ,, Pro Bono,, уколико то жели.
На крају желим да вас све вратим у 2015. годину када смо актуелни председник УОСС и ја
били чланови председништва УОСС, а председник Дејан Јовановић.
Тада је постојала ,,међународна комисија,, на чијем је челу био Владимир Ћук, а чланови
Зорица Бјелић и Дејан Јовановић.
Та комисија је донела одлуку да се на курс за стицање звања међународног судије упути
Јован Јовановић који у том тренутку није испуњавао услове да буде кандидат за међународног
судију, а не Зоран Радовановић који је једини те услове испуњавао.
Да ствар буде гора, пријава је упућена преко канцеларије Савеза, а да председништво о
томе није било обавештено, нити је о томе одлучивало, а што је била искључива надлежност
председништва, а не неког стручног тела .
Ово је истина коју је сам потврдио и Владимир Ћук на семинару који је одржан на
Златибору пред сезону 2016/2017.
Како сам увек ствари називао правим именом, а као делегат скупштине УОСС поготово не
намеравам да прећутим оно што миcлим, поштујући сваког ко мисли другачије, мој став по
питању колеге Јована Јовановића је да је њему нанета највећа штета, а да је таквом одлуком
обезвређена институција међународног судије као и сам УОСС и да сада на курс може да оде било
ко. Овај предлог промене Статута о продужетку активности до 75-е године ми јако личи на то тј.

тим предлогом се продубљује урушавање наше организације. Насупрот томе, врло добро се сећам
и знам како се у моје време, а поготово пре тога, одлазило на поменути курс и када су судије,
кандидати за међународног судију, да би отишли на курс морали да буду проверени и доказани
на најтежим утакмицама у нашем првенству и то у више наврата.

С поштовањем,
Контролор-делагат
Цев супервизор
Борис Коларевић
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