DELEGATIMA SKUPŠTINE UOSS
PREDMET: OBAVEŠTENJE O IZBORNOJ SKUPŠTINI UOSS
Poštovani,
Izborna skupština za Predsednika UOSS održaće se 30.05.2021. godine sa početkom u 14h.
Mesto održavanja: Beograd, Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a.
Ovim putem Vas obaveštavamo da je na email adrese Radnog tela pristiglo četiri predloga od
strane teritorijalnih sudijskih organizacija i to:
UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH SUDIJA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA
PREDLOG: g. Goran Gradinski, Beograd
UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH SUDIJA VOJVODINE
PREDLOG: g. Goran Gradinski, Beograd
UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH SUDIJA MAČVANSKOG OKRUGA
PREDLOG: g. Goran Gradinski, Beograd
UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH SUDIJA JABLANIČKOG, TOPLIČKOG I PČINJSKOG
OKRUGA
PREDLOG: g. Goran Gradinski, Beograd
URUŽENJE ODBOJKAŠKIH SUDIJA KOSOVA I METOHIJE
PREDLOG: g. GORAN GRADINSKI
Sve predloge Vam dostavljamo u prilogu ovog maila.
Svi delegatima koji su sprečeni iz opravdanih razloga da prisustvuju Izbornoj skupštini i koji su u
predviđenom roku najavili svoje odsustvo, obezbeđeno je online prisustvo i učešće u odlučivanju
o novom Predsedniku UOSS.
S poštovanjem.
Radno telo za Izbornu skupštinu UOSS
Dragan Papović
Dušan Španović
Aleksandar Jovanović

Tema: Predlog za izbor predsednika UOSS-a

Poštovani,
Na telefonskoj sednici odrzanoj dana 21.05.2021. godine predsedništvo UOSKiM

je jednoglasno usvojilo predlog da se na prestojećoj izbornoj skupštini za predsednika
UOSS-a predlozi G. Gorana Gradinskog.
Odluka je doneta u cilju unapređenja rada i statusa UOSS-a.

Štrpce
21.05.2021. god.
Predsednik UOSKiM
Dragan Ma irnović

&t

Ć
Despota Stefana Lazarevića 69, 15000 Šabac
e-mail: macvanski.okrug@uoss.rs

Tema: Predlog za izbor predsednika UOSS

Poštovani,
Na telefonskoj sednici, 20.05.2021. godine, predsedništvo UOSMO je
jednoglasno usvojilo predlog da na predstojećoj Izbornoj Skupštini za
predsednika UOSS predloži g.Gorana Gradinskog.
Odluka je donešena u cilju unapređenja rada i statusa UOSS.

Šabac 20.05.2020.
Predsednik UOSMO
Ivan Petrović

УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА БРАНИЧЕВСКОГ И
ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА

Поштовани,
На телефонској седници Председништва Удружења одбојкашких судија Браничевског
и Подунавског округа (УОСБПО) одржаној дана 23.05.2021. године, донета је одлука да
УОСБПО за предстојећу Изборну скупштину УОСС предложи кандидата за
Председника УОСС, међународног судију г. Горана Градинског из Београда. Ова
одлука донета је из разлога што је за време прошлог трајања мандата г.Горана
Градинског као Председника УОСС основано Удружење УОСБПО, да је у то време
доста судија из ‘’унутрашњости’’ добило прилику да се докаже на првренствима
млађих категорија, да су се организовали веома квалитетни семинари за едукацију
млађих судија, као и да је било више прослава и дружења између судија. Утисак
Председништва УОСБПО је да је у периоду од 2015-2018. године УОСС доста
напредовало, да се више пажње посвећивало млађим судијама из свих територијалних
судијских организација, да се више радило на едукацији младих судија и да се треба
наставити са тим трендом. Претходне три године, сви семинари одржавани су
‘’онлине’’, није одржана ни једна прослава или дружење чланова УОСС, формиране су
групе судија које по нашем мишљењу нису дале добар резултат из разлога што нису све
судије добиле подједнаку шансу и генерално мишљења смо да расположење и
атмосфера у УОСС није на жељеном нивоу. Сматрамо да г. Горан Градински, уз одабир
ваљаних сарадника, има енергије и квалитета да УОСС врати на место које му припада.
Спортски поздрав из Пожаревца!

У Пожаревцу, 24.05.2021.године

