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Број: 09/2021
ЗАПИСНИК
Са седнице Председништва Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем
тексту: УОСС), одржане путем ЗООМ апликације , 22. априла 2021. године са
почетком у 22:00.
Седници присуствују: Владимир
Петровић, Томислав Поповић, Марио
Председништва УОСС.

Симоновић, председник, Александар
Пеић и Мирко Јанковић, чланови

Седници, по позиву присуствују и секретар УОСС, Бранислав Јованчић.
Седница је уз сагласност снимљена у циљу унапређења рада.
Председник УОСС, Владимир Симоновић, поздравио је присутне, констатовао
да постоји кворум за одлучивање, и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице председништва
2. Дискусија и доношење става о Захтеву за сазивање ванредне седнице Скупштине
УОСС
3. Разно
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Рад по тачкама усвојеног Дневног реда:
АД 1. Усвајање записника са претходне седнице председништва
Запсиник са претходне седнице дат на усвајање.
Записник је једногласно усвојен.

АД 2. Дискусија и доношење става о Захтеву за сазивање ванредне седнице
Скупштине УОСС
Дана 20.04.2021. године са адресе Душана Шпановића на адресе свих 25 делегата
Скупштине УОСС стигао је Захев за сазивање ванрене седнице Скупштине УОСС.
Захев је објављен на сајту УОСС у оригиналу, али без јединствених података о
личности потисника, а сходно Закону о заштити податак о личности.
Ставови чланова Председништва по овом питању су јасни и водећи се актуелним
Статутом УОСС, изашло се са јединственим ставом који је саставни део овог
Записника (прилог 1).
АД 3. Разно
Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 23:15
Председник УОСС
У Београду, 22. априла 2021. године
Владимир Симоновић
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Прилог 1

Предлагачу Душану Шпановићу, делегату Скупштине УОСС;
РЕ: Одговор за Захтев за сазивање седнице ванредне Скупштине УОСС;

Обраћамо Вам се овим путем, као делегату Скупштине УОСС, а који је, у своје име и
име других делегата Скупштине УОСС који су подржали Ваш захтев, поднео захтев за
сазивање Ванредне Скупштине УОСС.
Наиме, дана 19.04.2021. године сте, путем електронске поште, упутили Захтев за
одржавање седнице ванредне Скупштине Удружења одбојкашких судија Србије (у
даљем тексту: Захтев). У Захтеву сте предложили Дневни ред. Захтев, такође, садржи
део који је означен као Образложење. Уз Захтев је, такође, достављен и списак са
потписима делегата Скупштине УОСС који су Ваш захтев подржали.
Испитујући правну ваљаност поднетог Захтева, нашли смо да исти није правно
ваљан, те да би поступање по истом, односно сазивање и одржавање Скупштине
УОСС са наведеним Дневним редом, било супротно одредбама Статута УОСС и
Закона о спорту. Подсећамо на чињеницу да је Статут УОСС, који је на снази, донет на
предлог и за време Председништва УОСС чији сте Ви били члан, те немамо сумње да
сте подробно упознати са одредбама истог.
Правна неваљаност поднетог Захтева огледа се у следећем:
-

Прво, прва тачка Дневног реда гласи „Избор радних тела: - Избор радног
Председништва; - Избор записничара и два оверивача записника; Избор
верификационе комисије;
Према изричитој одредби члана 34, став 1 Статута УОСС „Председник
Удружења је и председник Председништва и председник Скупштине.“, док
је чланом 35, став 1 Статута УОСС прописано „Председник председава
седницама Председништва и Скупштине Удружења.“, а чланом 36, став 1,
тачка 2 Статута УОСС се констатује да „Председник Удружења сазива и
председава седницама Скупштине;“
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Из наведеног, јасно је да не постоји „радно Председништво“; овај „орган“ не
спомиње се у тексту Статута УОСС. Напротив, јасно је и децидно одређено
ко сазива и ко председава седницама Скупштине – председник УОСС.
Председник УОСС самостално сазива и председава Скупштином УОСС; без
било каквог колегијалног органа или тела који би се звао „радно
Председништво“. Вођење седнице Скупштине УОСС од стране „радног
Председништва“ било би супротно одредбама Статута УОСС, те би, с тога,
само одржавање седнице било супротно одредбама Статута УОСС, а што би
резултовало тиме да би свака одлука тако одржане Скупштине УОСС била
незаконита, као супротна принудним прописима и аутономним актима
спортског удружења.
Даље, наводите, као део прве тачке Дневног реда „именовање два оверивача
записника;“ Супротно томе, Статут УОСС, у члану 20, став 2, јасно
прописује да записник потписује председник, односно председавајући и
записничар. Дакле, никакви „оверивачи“ записника се не спомињу у
назначеној одредби Статута УОСС. Никакав посебан квалитет записнику
неће дати потпис било 1 или 50 „оверивача“ записника. Напротив, захтев да
записник буде потписан од стране неких других лица осим од стране оних
лица која су предвиђена цитираном одредбом Статута УОСС, а како би
записник био ваљан, несагласно је одредби Статута УОСС. Једини
прихватљив део овог дела таке 1 Дневног реда је сте именовање
записничара, с обзиром на чињеницу да ни једним општим актом није
опредељено које ће лице вршити ову функцију на седници Скупштине.
Ни у једном члану нити ставу Статута УОСС није предвиђено формирање
нити надлежност Верификационе Комисије. Није јасно шта би и кога ова
комисија верификовала, када су мандати Председника, Председништва и
свих делегата Скупштине УОСС, актуелни и валидни. Такође, као и у
случају „оверивача“, како постојање верификационе комисије није
предвиђено као услов одржавања седнице, те како иста није нити предвиђена
нити уређена Статутом УОСС, то њено постојање није оправдано.
Поред тога, тачка 2 предложеног Дневног реда подразумева да
верификациона комисија поднесе извештај о испуњености услова за рад.
Оцена испуњености услова за одржавање, као и сазивање Скупштине УОСС,
лежи у рукама председника УОСС односно другог члана УОСС који
седницом председава. Председник УОСС ће отворити седницу и
констатовати, пребројавањем, да ли постоји кворум за одржавање седнице
или не. То је логичан след догађаја. Није потребно ићи изван одредаба
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Статута УОСС, формирати неку посебну комисију, како би се избројало до
13 (што чини већину делегата у Скупштини УОСС)..
У вези горе изнетог, треба подсетити на чињеницу да је актуелно
Председништво УОСС покушало да рад Скупштине УОСС у потпуности
уреди Пословником о раду Скупштине УОСС, који није усвојен. Како сам
Статут УОСС не познаје предметна радна тела и јасно дефинише ко сазива и
председава седницама Скупштине УОСС, те ко потписује записник, свако
одступање значило би ићи супротно одредбама Статута УОСС.
Ово све су процедурални недостаци који чине овај Захтев правно
неваљаним.

-

Друго, тачка 3 предложеног Дневног реда гласи: „Разрешење Председника и
Председништва УОСС и избор новог Председника и Председништва
УОСС“
Предложена тачка 3, како гласи, је супротна Статуту УОСС из 2 разлога.
Наиме, потпуно је право предлагача да, уколико има подршку захтеваног
броја делегата Скупштине УОСС, подношењем уредног захтева. Такође,
потпуно је право истих да наведеним захтевом затраже гласање о разрешењу
председника УОСС. Овај део наведен тачке предложеног Дневног реда није
споран.
Међутим, прегледајући текст Статута УОСС, не могу се наћи одредбе које
говоре о томе да Скупштина УОСС има право да разреши и распусти
целокупно Председништво УОСС, нити је у одредбама које се на
Председништво УОСС односе није наведено да Скупштина УОСС може
разрешити члана Председништва УОСС. Одсуство ове могућности може се
јасно увидети када се сагледају друге одредбе Статута УОСС. Наиме, чланом
35, став 5 Статута УОСС је предвиђено да ће, у случају да председнику
УОСС мандат престане пре истека рока на који је изабран, његове послове ће,
до избора новог председника УОСС, обављати најстарији члан
Председништва УОСС. Тако, уколико би Скупштина УОСС била у
могућности да разреши целокупно Председништво УОСС, то би у периоду до
новог избора председника УОСС, постојао вакуум – нико не би могао да
предузима било какву радњу, те би рад целокупног удружења био паралисан.
Шта више, ни избор новог председника УОСС не би могао да се изврши, с
обзиром да не би било кога да сазове Скупштину УОСС. Управо зато,
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доносилац Статута УОСС је био мудар када није предвидео могућност да се
распусти целокупно Председништво УОСС.
Други разлог, који је далеко битнији од прво и који представља далеко
снажнију повреду одредаба Статута УОСС, јесте што се предложеном тачком
тражи да се истовремено и разреши актуелни председник и Председништво
УОСС и изаберу нови председник и Председништво УОСС.
Наиме, поново истичем да је потпуно право захтевати одржавање Ванредне
скупштине ради разрешења председника УОСС. Међутим, то се има
одрадити по прописаној процедури. Такође, далеко битнија је процедура за
избор новог председника УОСС, а која је уређена одредбама Статута УОСС.
Тако, чланом 27 Статута УОСС је прописано да се на Изборној скупштини
бира председник УОСС. Дакле, он се бира на Изборној скупштини, која, по
својој природи, може бити редовна или ванредна, у зависности како је дошло
до престанка мандата председнику УОСС. Председник се, дакле, не бира на
(обичној) Ванредној скупштини УОСС.
Надаље, чланом 28 Статута УОСС су предвиђени овлашћени предлагачи
кандидата за председника УОСС, као и рокови у којима се то предлагање има
извршити. Тако, члан 28 Статута УОСС гласи:
„Предлагачи за Председника Удружења могу бити Председник,
Председништво, Територијалне судијске организације из члана 15 овог
Статута или најмање 1/2 делегата Скупштине Удружења, који свој предлог
подносе Председнику у писменом облику.
Предлог се доставља најкасније 8 дана пре датума одржавања Изборне
Скупштине Удружења.“
Ставом 1 овог члана јасно је опредељено ко може бити овлашћени предлагач
кандидата за председника УОСС. Ставом 2 истог члана остављен је рок –
најкасније 8 дана пре датума одржавања Изборне Скупштине. Став 2, дакле,
јасно указује да се председник УОСС бира на Изборној скупштини. С друге
стране, исти став предвиђа одређни временски период у коме овлашћени
предлагачи могу одредити и поднети своје предлоге. Они, дакле, имају право
на одређени временски период када то могу да учине. Уколико би се
председник УОСС бирао на истој седници Скупштине УОСС на којој је
претходни разрешен, тиме би сви овлашћени предлагачи, изузев делегата
Скупштине УОСС, били лишени права да предложе свог кандидата за
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председника УОСС. Овакво поступање би било супротно одредбама Статута
УОСС и захтевом демократичности.
Доношење важећег Статута УОСС је означено као демократски корак, те се и
сам Статут УОСС заснива на начелима репрезентатовности свих основних
судијских организација и на начелу демократије. Подсећам да у демократији
нема пречица; напротив, она и подразумева постојање правне сигурности која
обухвата правна правила и поступање и поштовање истих.
Дакле, уколико дође до разрешења Председника УОСС на Ванредној
скупштини УОСС, мора се оставити рок овлашћеним предлагачима, а који не
може бити краћи од 9 дана, да предложе своје кандидате за председника
УОСС. Дакле, према нашем налажењу, исправна би процедура била једино да
се председник УОСС разреши на Ванредној скупштини УОСС, а да се нови
председник бира на ванредној Изборној скупштини УОСС, која се има
одржати најраније 9 дана након сазивања исте, а најкасније 60 дана од дана
разрешења (члан 35, став 5 Статута). Ову Изборну скупштину УОСС сазваће
најстарији члан Председништва УОСС (члан 35, став 5 Статута).

Такође, мора се запазити да се, с једне стране, у Образложењу поднетог Захтева истиче
како је актуелно Председништво УОСС донело „бројне незаконите одлуке“, док, с
друге стране, предлагач захтева одржавање Ванредне скупштине са Дневним редом
који је готово у потпуности супротан Статуту УОСС, у чијем предлагању је, као члан
тадашњег Председништва УОСС, учествовао.
Поред тога, у Образложењу поднетог Захтева се истиче како су актуелни председник и
Председништво УОСС нелегитимни. Ова констатација је занимљива, с обзиром да се
предметни Захтев подноси управо том председнику и Председништву УОСС. Овакво
поступање делује недоследно. С једне стране се овај председник и Председништво
УОСС проглашавају за нелегитимне и незаконито изабране, а с друге стране се Захтев
подноси управо том председнику и Председништву УОСС, те се захтева да они сазову
Скупштину УОСС. Уколико би се прихватила ова констатација као тачна, онда би и
сазивање Скупштине УОСС по овом захтеву и све што би из ње протекло, такође, било
нелегитмно. Ако је доносилац акта нелегитиман, онда је и сам акт и све што је из самог
акта проистекло, такође, нелегитмно (плод отровног дрвета). С тога, није јасно
поступање предлагача.

УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136;
Рачун 200-3053450101005-21 Банка поштанска штедионица

Из свих изнетих разлога, налазимо да предати захтев није уредан, те да се на основу
овог Захтева не може донети законита и правилну Одлука о сазивању Скупштине
УОСС, те Вас позивамо да предметни Захтев уредите на такав начин да он буде
сагласан Статуту УОСС. Након подношења правно ваљаног и уредног Захтева
Председник је рад и дужан да сазове Ванредну скупштину УОСС у роковима
постављеним Законом о спорту и Статутом УОСС.
Скупштина УОСС је највиши орган УОСС, а чији је члан и Председник УОСС и три
члана Председништва . Поштоваћемо сваку одлуку коју Скупштина УОСС донесе.
Међутим, дужност је председника УОСС да обезбеди да свака одлука Скупштине
УОСС буде законита и правно ваљана, донета у складу са принудним прописима и
актима УОСС. Настојали смо да увек поштујемо Статут УОСС. Нећемо га ни сада
кршити.

Председник и Председништво УОСС
У Београду, 22.04.2021. године
Владимир Симоновић

Александар Петровић

Мирко Јанковић

Томислав Поповић

Марио Пеић

