СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
На основу члана 55. став 3. тачка 1, члана 40. став 2. и став 3. и члана 181. став 4. Закона о спорту
(„Сл. гласник РС”, бр. 10/16, у даљем тексту: Закон), као и на основу чланова 52. до члана 55. Статута
УОСС од 21. јуна 2019. године, Скупштина Удружења одбојкашких судија Србије на седници
одржаној 23. јануара 2022. усвојила је:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Удружење одбојкашких судија Србије (у даљем тексту: УОСС), је спортско удружење основано
добровољним удруживањем њених чланова ради остваривања заједничких циљева и потреба и
интереса везаних за суђење у одбојкашком спорту на територији Републике Србије.
УОСС је највиши облик организовања одбојкашких судија у смислу Закона и бави се развојем,
оспособљавањем и усавршавањем одбојкашких судија и заштитом њихових права и интереса.
Члан 2
УОСС је добровољно, недобитно, невладино и нестраначко удружење.
У УОСС дискриминација било које врсте, укључујући и говор мржње против неке земље,
приватног лица или групе људи по етничкој, расној, полној, језичкој, политичкој или било којој другој
основи је строго забрањена и кажњава се у складу са општим актима УОСС.
Члан 3
УОСС је члан Одбојкашког савеза Србије (у даљем тексту: Савез).
УОСС своју примарну активност остварује на територији Републике Србије.
Члан 4
Статутом УОСС се у складу са законом нарочито уређују:
-

назив и седиште;
облик и садржај печата;
циљеви, садржај активности и одређење спортске гране и спортске дисциплине, односно
области спорта у којој се остварују циљеви удружења;
чланство, услови и начин учлањивања и престанка чланства, категорије чланства, права,
обавезе и одговорност чланова;
органи УОСС, овлашћења, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин одлучивања;
заступање УОСС;
поступак усвајања, односно измена и допуна Статута и других општих аката УОСС;
остваривање јавности рада;
имовина и начин стицања средстава за остваривање програмских циљева и располагање
имовином и средствима;
начин одлучивања о статусним променама;
поступање са имовином УОСС у случају престанка рада УОСС;
поступак усвајања финансијских и других извештаја;
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-

евиденције у УОСС;
обавезе према члановима;
награде и признања УОСС;
стручни рад у УОСС;
друга питања од значаја за удружење, као и друга питања утврђена законом.

I НАЗИВ, СЕДИШТЕ И АМБЛЕМ
Члан 5
УОСС има статус правног лица који је стекао уписом у надлежни регистар.
Пун назив је: Удружење одбојкашких судија Србије. Скраћени назив је: УОСС.
Члан 6
Седиште Удружења одбојкашких судија Србије је у Београду, у улици Теразије бр. 35/2.
Члан 7
УОСС има свој печат који је округлог облика, са кружним натписом: „Удружење одбојкашких
судија Србије“ Београд, који је исписан на српском језику ћириличним писмом, са амблемом УОСС у
средини.
Амблем УОСС је четвртастог облика и представља стилизовани скраћени назив Удружења
одбојкашких судија Србије где је слово О написано у облику одбојкашке лопте и пиштаљке у жутој и
плавој боји.

II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Члан 8
УОСС је највиши облик удруживања одбојкашких судија у Републици Србији.
Циљеви и садржаји активности УОСС садржани су у обезбеђивању неопходних услова за
удруживање, организовање, окупљање и едуковање одбојкашких судија, организацији саветовања и
семинара одбојкашких судија у циљу унапређења судијског рада и звања.
Члан 9
УОСС је стручно удружење које се у свом раду ради остваривања заједничких циљева и задатака
придржава обавеза и права која су утврђена овим Статутом, Законом и другим актима којима су ближе
утврђени међусобни односи, права и обавезе чланова Удружења.
УОСС учествује и помаже у организовању и спровођењу такмичења која организује Савез.
Удружење даје стручна мишљења, савете и на друге начине помаже омасовљавању и популаризацији
одбојкашког спорта.
УОСС ће кроз активности својих органа дати пун допринос развоју и професионалном раду у
удружењима одбојкашких судија ради остваривања што бољих резултата.
Члан 10
У циљу усавршавања квалитета суђења, УОСС свеобухватно сарађује са међународним
одбојкашким организацијама (Светска одбојкашка федерација (ФИВБ) и Европска одбојкашка
конфедерација (ЦЕВ)) и њиховим асоцијацијама.
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Сарадња УОСС се одвија преко Савеза.
Члан 11
У циљу изграђивања стручног рада УОСС блиско сарађује са сродним и стручним одбојкашким
и судијским организацијама и удружењима, као и одбојкашким клубовима и тренерима и њиховим
удружењима који своје активности остварују на територији Републике Србије.
УОСС сарађује са одговарајућим стручним институцијама и судијским организацијама других
земаља, а одлуком Скупштине може се учланити у сличне организације и удружења у иностранству.

III ЧЛАНСТВО, ЧЛАНАРИНА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ
ЧЛАНОВА
ЧЛАНОВИ УОСС
Члан 12
Чланови УОСС су основне судијске организације (у даљем тексту: ОСО) са територије Србије,
под условом да имају најмање 10 редовних чланова и да имају својство правног лица, и то спортског
удружења или стручног спортског удружења.
Чланови УОСС, у смислу става 1. овог члана, посредно – преко својих ОСО јесу све судије и
контролори – делегати.
Члан 13
Чланство у УОСС заснива се на принципу добровољности.
Критеријуми и услови које морају испуњавати чланови и кандидати за чланство у УОСС,
одређени су Законом, овим Статутом и осталим актима које доносе органи УОСС на основу овог
Статута.
УОСС води Књигу чланства у складу са одредбама Закона.
ОСНОВНЕ СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 14
Основне судијске организације (у даљем тексту: ОСО), као спортска удружења или стручна
спортска удружења, као облик правног лица, су основни конститутивни елемент УОСС.
Основне судијске организације су општинска, међуопштинска и градска удружења одбојкашких
судија, као спортска удружења или стручна спортска удружења, са територије Србије.
Основне судијске организације су и територијалне судијске организације. Територијалне
судијске организације обухватају већи број општинских, међуопштинских или градских удружења
одбојкашких судија, као правних лица. Територијална организација јесте самостално правно лице, и
то спортско удружење или стручно спортско удружење, преко којег њене конститутивне основне
судијске организације иступају и остварују чланство у УОСС.
УОСС као највиши облик удруживања одбојкашких судија у Републици Србији неће правити
никакву разлику између појединачних ОСО и територијалних судијских организација, и по сваком
питању, посматраће их једнако, са дискреционим правом одлучивања о пријему и искључењу из
чланства у УОСС.
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Члан 15
Статут и други општи акти ОСО не смеју бити у супротности са Законом, овим Статутом и
другим општим актима УОСС.
ОСО као и Територијалне судијске организације имају обавезу да своје опште акте објављују на
интернет страници УОСС.
Члан 16
Формални пријем судија и контролора – делегата, као редовних чланова УОСС, врши се преко
ОСО.
Судија и контролор – делегат ступањем у чланство ОСО са територије Србије, по сили овог
Статута, постаје и члан УОСС под условом да је ОСО члан УОСС.
Све ОСО подносе Захтев за удруживање у УОСС писменим путем.
Председништво УОСС поред општих услова прописаних Законом о оснивању спортских
удружења, дефинише ближе услове и образце потребне за удруживање у УОСС посебним
правилницима.
Одлуку о пријему ОСО у чланство УОСС и престанку својства члана УОСС доноси
Председништво УОСС.
Спортско удружење или стручно спортско удружење које не испуњава услове за удруживање у
УОСС не сматра се основном судијском организацијом, а његово чланство не може бити ангажовано
на такмичењима у организацији Савеза, нити других одбојкашких организација основаних и које
делују на територији Србије.
СУДИЈЕ И КОНТРОЛОРИ – ДЕЛЕГАТИ
Члан 17
Чланови УОСС су посредно – преко својих ОСО, и све судије и контролори – делегати, чланови
ОСО са територије Републике Србије, а који имају положени судијски испит, односно испит за
стицање одговарајућег звања.
Услови о стицању звања одбојкашки судија које су у надлежности ОСО, прописани су посебним
правилницима које доноси Председништво УОСС у складу са овим Статутом.
Члан 18
Чланство у ОСО и УОСС се заснива на принципу добровољности.
Својство члана ОСО и УОСС се не може преносити нити наследити.
Један судија/контролор – делегат може бити члан само једне ОСО у саставу УОСС.
Члан 19
У чланству УОСС могу бити: редовни, придружени и почасни чланови.
Статус чланова УОСС може бити „активан“, „мировање“ и „неактиван“.
Редовни чланови су активни чланови, док су чланови у мировању придружени чланови.
Број чланова по категоријама наведеним у претходном ставу утврђује се у циљу утврђивања
расположивог судијског и контролорског кадра за наредну такмичарску сезону и то најкасније 30 дана
пре почетка званичних такмичарских утакмица у такмичарској години, а у односу на календар
такмичења који доносе надлежни органи Савеза и територијалних Одбојкашких савеза.
Чланови УОСС имају обавезу да самостално бирају свој статус из става 2. овог члана који може
бити „активан“, „мировање“ и „неактиван“.
Члан УОСС који изабере неактиван статус брише се из чланства УОСС.
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Члан УОСС који не изабере ни један од статуса из става 2. овог члана, преводи се у неактиван
статус и брише из чланства УОСС.
Изузетно од става 5. овог члана, члан УОСС који изабере активан статус може бити Одлуком
Председништва УОСС преведен у статус мировања или неактивни статус. Ближи критеријуми
дефинишу се правилницима УОСС.
Члан УОСС који након другог статуса мировања (узастопног или у размацима) не изабере
активан статус сматра се неактивним и брише се из чланства УОСС. Ограничење из претходног става
не односи се на статус мировања услед трудничког или породиљског одсуства.
Редовни чланови УОСС плаћају чланарину, док придружени и почасни чланови не плаћају
чланарину.
УОСС води Књигу чланова УОСС, у складу са Законом и правилником којим се уређује вођење
Књиге чланова.
Члан 20
Судији и контролору – делегату, који је члан УОСС преко ОСО, својство члана УОСС престаје:
1. услед смрти, трајне неспособности за рад или губитка пословне способности;
2. уколико му се од стране надлежног дисциплинског органа УОСС изрекне дисциплинска
мера којим се искључује из чланства УОСС или ОСО, а мера постане правоснажна;
3. на основу писане изјаве члана УОСС;
4. уколико изгуби статус члана УОСС, у складу са Статутом УОСС.
РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ
Члан 21
Редовни чланови УОСС имају активан статус у текућој такмичарској години, односно
распоређени су на неку од листа такмичења у организацији Савеза или регионалних Одбојкашких
савеза.
Редовни чланови активно обављају функцију судије или контролора – делегата у текућој
такмичарској години на једној од листа УОСС или ОСО.
Само редовни чланови имају право да бирају органе УОСС, и да буду бирани у органе УОСС.
Редовни чланови не могу бити бирани у органе УОСС уколико се налазе у сукобу интереса. О
постојању сукоба интереса у сваком појединачном случају одлучиваће Председништво УОСС, у року
од 8 дана од дана пријема захтева за одлучивање о постојању сукоба интереса, или од дана спознаје о
сукобу интереса.
Члан 22
Редовни чланови, морају да испуњавају и следеће услове:
- да има навршених најмање 16 година живота;
- да има положен судијски испит;
- да су држављани Републике Србије;
- да су чланови ОСО са територије Републике Србије, која је члан УОСС;
- да испуњавају услове прописане правилницима о формирању листа судија и контролора
делегата УОСС.
Редовном члану УОСС, поред разлога наведених у члану 20. Статута, статус редовног члана
престаје када се редован члан самостално изјасни за статус мировања или неактивности, или када
редовни члан испуни старосни услов за престанак редовног чланства у УОСС, и то:
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- за контролоре – делегате са листе контролора – делегата I ранга такмичења (Суперлиге), до
краја такмичарске године у којој навршава 65 година старости;
- за судије I ранга такмичења (Суперлиге), изузев међународних судија, до краја такмичарске
године у којој навршава 50 година старости;
- за међународне судије до краја такмичарске године у којој навршава 55 година старости.
Старосни услов за судије и контролоре – делегате за појединачне рангове такмичења, изузев
оних наведених у ставу 2. овог члана, уређује се посебним правилником, које доноси Председништво
УОСС.
Члан 23
Редовни чланови плаћају чланарину.
Висину и рокове за плаћање чланарине, одлуком, утврђује Председништво УОСС.
Систем и начин плаћања чланарине утврђује Секретар УОСС, упутством.
ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНОВИ
Члан 24
Придружени чланови УОСС су:
- чланови који су изабрали статус мировања, или су одлуком Председништва УОСС преведени
у статус мировања, као и чланови који услед реорганизације система такмичења, остану
нераспоређени у такмичарској години;
- чланови који се привремено или повремено ангажују и помажу УОСС у реализацији програма
и планова;
- судије страни држављани који су на привременом боравку у Републици Србији и имају
пријављено боравиште, или пребивалиште на територији Републике Србије, а према одлуци
Председништва УОСС;
Придружени чланови не могу бити бирани у органе УОСС, нити могу учествовати у избору
органа УОСС.
Одлуку о додељивању статуса придруженог члана, као и обима и садржаја активности сваког
придруженог члана, доноси Председништво УОСС.
ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ
Члан 25
Статус почасног члана УОСС се може доделити оним лицима који су нарочито допринели
развоју одбојкашког суђења или одбојкашког спорта у Србији.
Почасни чланови имају саветодавну улогу и не могу да буду бирани у органе УОСС, нити могу
учествовати у избору органа УОСС.
Статус почасног члана слободно додељује Председништво УОСС - одлуком. Одлуком о
почасном чланству се ближе одређује начин остваривања саветодавне улоге почасног члана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ РЕДОВНИХ ЧЛАНОВА УОСС
Члан 26
Редовни чланови УОСС имају право и обавезу да:
- износе ставове, мишљења и дају предлоге надлежном органу УОСС;
- предлажу, бирају и буду бирани у органе и тела УОСС;
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иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања рада у
УОСС;
учествују у поступку утврђивању предлога плана и програма рада УОСС;
под истим условима са осталим члановима суде или обављају контролорски посао у
такмичењима које организује или спроводи Савез и регионални Одбојкашки савези;
користе стручну и сваку другу помоћ и услуге које даје УОСС;
чувају спортски и друштвени углед и имовину УОСС;
да буду редовно информисани о раду и актима органа и тела УОСС;
поштују и извршавају одлуке органа УОСС;
учествују у поступку предлагања новог или измена и допуна постојећег Статута УОСС;
поштују Статут и сва друга општа акта УОСС;
савесно раде у органима УОСС у које буду изабрани;
учествују у обезбеђивању средстава за рад УОСС;
редовно измирују обавезе прописане актима УОСС;
активно раде на спречавању допинга и насиља у спорту;
чувају службену и пословну тајну у складу са прописима;
поштују усвојене кодексе понашања;
користе друга права и извршавају друге обавезе прописане Законом, овим Статутом и
другим општим актима УОСС.

Редовни чланови УОСС који имају дозволу за рад спортских стручњака – тренера (тренерска
лиценца) у области одбојкашког спорта издату од стране Савеза, Регионалних Одбојкашких савеза
или Удружења одбојкашких тренера Србије (УОТС), а који због таквог ангажовања истовремено са
ангажовањем активног судије или контролора-делегата могу бити у сукобу интереса, посебном
одлуком Председништва преводе се у статус мировања.
Члан 27
УОСС и његови чланови имају обавезу да обезбеде да бављење судијским послом у одбојкашком
спорту буде хумано, слободно, добровољно, здраво и безбедно, као опште прихваћене вредности
средине у којој се бављење спортом одвија.
Чланови УОСС имају обавезу да афирмишу фер, толерантно, етички прихватљиво и одговорно
понашање, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и спортском моралу.
Члан 28
Чланови УОСС имају једнака права и обавезе према Закону, Статуту и нормативним актима која
се доносе на основу овог Статута.
У смислу претходног става овог члана, када члан УОСС из посебних породничних или
професионалних разлога жели да обавља дужност судије или контролора суђења у званичним
такмичењима под окриљем страних националних одбојкашких савеза, о томе је дужан да званично
обавести Председништво УОСС и у тој такмичарској години преводи се у придружено чланство и
стиче статус мировања.
Члан УОСС не може обављати истовремено функцију судије као ни функцију контролора
делегата у истој такмичарској сезони у званичним такмичењима под окриљем страних националних
одбојкашких савеза и у такмичењима у организацији Савеза.
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА УОСС
ОРГАНИ УОСС
Члан 29
Органи УОСС су:
-

Скупштина Удружења одбојкашких судија Србије,
Председник Удружења одбојкашких судија Србије,
Председништво Удружења одбојкашких судија Србије,
Надзорни одбор Удружења одбојкашких судија Србије,
Секретар Удружења одбојкашких судија Србије,
Врховне судије Удружења одбојкашких судија Србије и
Дисциплински судија Удружења одбојкашких судија Србије.

Скупштина Удружења одбојкашких судија Србије
Члан 30
Скупштина УОСС је највиши орган одлучивања у УОСС чија су права, овлашћења и дужности
утврђени овим Статутом.
Члан 31
У раду Скупштине УОСС учествују изабрани делегати из реда редовних чланова УОСС, које
бирају основна и територијална удружења судија из члана 32. овог Статута, по принципу да на сваких
започетих 50 чланова дају по једног делегата.
Делегати су чланови Скупштине УОСС и заступају интересе УОСС. Делегати не иступају у
својству представника ОСО испред којих су изабрани за делегате Скупштине УОСС и нису везани
појединачним захтевима и предлозима ОСО испред које су изабрани.
Делегати се бирају у складу са статутом ОСО.
Под редовним члановима из става 1. овог члана подразумевају се судије и контролори – делегати
који активно обављају своју дужност у текућој такмичарској години, у складу са одредбама овог
Статута и других прописа УОСС.
Члан 32
Основна и територијална Удружења судија (ОСО) остварују своје активности на територији
градова и округа Републике Србије, и то су:
- Удружење београдских одбојкашких судија – УОСГБ (Град Београд),
- Удружење одбојкашких судија Војводине (АП Војводина),
- Удружење одбојкашких судија Тимочке крајине (Зајечарски и Борски округ),
- Удружење одбојкашких судија Шумадије и Поморавља (Шумадијски и Поморавски округ),
- Удржење одбојкашких судија Краљева (Рашки и Расински округ),
- Удружење одбојкашких судија Јабланичког, Топличког и Пчињског округа (Јабланички,
Топлички и Пчињски округ),
- Удружење одбојкашких судија Златиборског и Моравичког округа (Златиборско Моравички
округ),
- Окружни одбојкашки савез Ваљево – судијска организација (Колубарски округ),
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Удружење одбојкашких судија Града Ниша (Нишавски и Пиротски округ),
Удружење одбојкашких судија Браничевског и Подунавског округа (Браничевски и
Подунавски округ),
Удружење одбојкашких судија Косова и Метохије (АП Косово и Метохија) и
Удружење одбојкашких судија Мачванског округа (Мачвански округ).

Члан 33
Мандат делегата у Скупштини УОСС траје 5 (словима: пет) година.
Једном делегирани члан Скупштине УОСС по истеку мандата може бити поново делегиран без
ограничења броја мандата.
Члан 34
Мандат делегату Скупштине, поред општих разлога из члана 20. овог Статута, може престати
пре истека времена на које је изабран само:
- ако поднесе писмену оставку на место делегата у Скупштини УОСС;
- ако буде опозван од стране Скупштине УОСС због непридржавања одредби Статута и других
општих аката УОСС и неприсуствовања седницама УОСС;
- ако му Дисциплински судија УОСС изрекне меру забране вршења сваке функције или какву
строжију меру;
- ако му престане статус редовног члана УОСС, у складу са одредбама овог Статута;
- разрешењем од стране Скупштине УОСС на предлог ОСО из члана 32. Статута чији је делегат,
о чему посебну одлуку доноси Скупштина УОСС;
- осудом на безусловну казну затвора дужу од шест месеци;
- смрћу делeгата.
Уколико мандат делегату Скупштине УОСС престане у току трајања мандата Скупштине
УОСС, мандат новоизабраног делегата Скупштине УОСС траје до истека мандата делегата коме је
мандат престао.
ОСО из члана 32. Статута могу да доставе Скупштини УОСС предлоге за разрешење својих
делегата у Скупштини УОСС али не више од два пута у току трајања мандата делегата из ОСО која
подноси предлог за разрешење.
Члан 35
Укупан број делегата УОСС у Скупштини УОСС као и број делегата по свакој ОСО из члана 32.
Статута утврђује се на основу Књиге чланова УОСС, Књиге чланова појединачне ОСО и броја
редовних чланова на дан 31. децембар године која претходи години у којој се одржава Изборна
Скупштина УОСС.
Председништво УОСС утврђује број делегата за сваку ОСО и обавештава надлежне органе ОСО
из члана 32. Статута да спроведу поступак избора нових делегата за будући сазив Скупштине УОСС
најкасније 30 дана пре дана истека мандата досадашњих делегата.
Укупан број делегата у Скупштини УОСС се не може мењати до краја мандата Скупштине
УОСС
Чланови УОСС из члана 32. Статута дужни су да најкасније 15 дана пре дана истека мандата
досадашњих делегата пошаљу обавештење о изабраним кандидатима за делегате у Скупштини УОСС
а чије ће мандате у склaду са одредбама овог Статута Скупштина УОСС верификовати.
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Члан 36
Скупштина УОСС има следеће надлежности и то:
доноси Статут УОСС и одлучује о његовим изменама и допунама;
доноси Пословник о раду Скупштине УОСС;
бира и разрешава Председника УОСС;
утврђује основе, правце и смернице рада УОСС, као и сарадње са другим удружењима;
разматра годишњи финансијски план УОСС;
разматра и усваја годишњи финансијски извештај УОСС;
усваја друге годишње извештаје, програме и планове Председника и Председништва УОСС;
верификује мандате делегата у Скупштини УОСС;
на предлог Председника УОСС бира и разрешава чланове Надзорног одбора УОСС и
Дисциплинског судију УОСС;
формира стална и повремена радна тела и комисије Скупштине УОСС;
одлучује о додели признања и награда заслужним физичким и правним лицима;
одлучује о статусним променама УОСС;
одлучује о престанку рада УОСС;
доноси опште и појединачне акте УОСС, који су јој у надлежност стављени Законом,
подзаконским актима и овим Статутом;
одлучује о другим питањима за чије одлучивање није одређен други орган УОСС.

Члан 37
Редовна скупштина УОСС одржава се најмање једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће
године.
Изборна скупштина УОСС одржава се по правилу сваке пете године.
Ванредна скупштина УОСС одржава се по потреби када за то буду испуњени услови прописани
овим Статутом.
Члан 38
Председавајући Скупштине УОСС је Председник УОСС а у складу са одредбама овог Статута.
Члан 39
Седница Скупштине УОСС се може одржати уколико је присутна већина од укупног броја
делегата (50% + 1 делегат), односно чланова са правом гласа у Скупштини УОСС.
Одлуке се доносе већином од присутних чланова Скупштине УОСС са правом гласа (50%+1),
изузев када се одлучује о доношењу, изменама или допунама Статута када је за доношење таквих
одлука потребна квалификована већина (50%+1) од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа
у Скупштини УОСС.
Одлуку о статусним променама УОСС и престанку рада УОСС, Скупштина УОСС доноси
двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа.
Члан 40
Седницу редовне Скупштине сазива Председник УОСС најкасније 15 дана пре дана одређеног
за одржавање седнице.
Рок за сазивање седнице редовне Скупштине може бити и краћи уколико за то постоје оправдани
разлози.
Уз позив за седницу доставља се предлог дневног реда и материјали који ће се разматрати на
седници Скупштине УОСС (програми, планови, одлуке, извештаји и сл.).
Предлози општих аката се достављају уз позив, и објављују на интернет сајту УОСС.
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Пословником о раду Скупштине УОСС се ближе уређује начин и поступак упознавања са
материјалима који ће се на седници Скупштине УОСС разматарати.
Члан 41
Ток седнице се уређује Пословником о раду Скупштине УОСС, који доноси Скупштина УОСС.
Члан 42
Седницу изборне Скупштине УОСС сазива Председник УОСС најкасније 30 дана пре дана
одржавања, односно истека мандата делегата Скупштине.
Рок за сазивање Скупштине УОСС може бити и краћи уколико за то постоје оправдани разлози.
Седницу изборне Скупштине УОСС може сазвати и најстарији члан Председништва УОСС, а са
истим овлашћењима које има Председник УОСС и у краћем року од пет година уколико Председнику
УОСС престане функција пре истека мандата на који је биран у складу са одредбама Статута.
Члан 43
Престанком мандата Председника УОСС пре истека мандата на који је биран, истовремено
престаје мандат и свим члановима органа УОСС које бира Скупштина УОСС (из члана 36. Статута
УОСС), осим делегатима Скупштине УОСС чији мандат траје 5 година.
До избора новог Председника УОСС и органа УОСС које бира Скупштина УОСС,
Председништво УОСС којим руководи најстарији члан Председништва и постојећи органи обављају
само текуће техничке послове неопходне за редовно функционисање УОСС, све у складу са одредбама
члана 57. став 12. Закона.
У случају престанка мандата Председника УОСС пре истека мандата на који је биран, новог
Председника УОСС бирају постојећи делегати актуелне Скупштине УОСС.
Члан 44
Седница ванредне Скупштине УОСС сазива се на иницијативу најмање 1/3 делегата у
Скупштини УОСС или Надзорног одбора који то може учинити поштујући одредбе члана 58. Статута
УОСС.
Предлог за сазивање седнице ванредне Скупштине УОСС мора бити сачињен у писаној форми
са образложењем и предлогом дневног реда.
На седници ванредне Скупштине УОСС није могућа измена или допуна предложеног дневног
реда.
Члан 45
Седницу ванредне Скупштине сазива председник УОСС, а ако он то не учини, седницу могу
сазвати предлагачи за сазивање седнице ванредне Скупштине УОСС из члана 44. Статута.
Седница ванредне Скупштине УОСС се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана
подношења уредног захтева за одржавање, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање
и одржавања не сме да протекне више од 30 дана.
Члан 46
На почетку сваке седнице Скупштине УОСС бира се верификациона комисија која утврђује
постојање формалних услова за одржавање седнице Скупштине УОСС.
Верификациону комисију чине три члана из редова делегата Скупштине УОСС.
Начин рада верификационе комисије ближе се уређује Пословником о раду Скупштине УОСС.
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Члан 47
На сваку седницу Скупштине УОСС позивају се чланови Председништва, Надзорног одбора и
Дисциплински судија.

Председник Удружења одбојкашких судија Србије
Члан 48
Председникa УОСС бира и разрешава Скупштина УОСС на основу члана 36. Статута УОСС.
Кандидата за Председника УОСС могу предложити чланови УОСС из члана 32. Статута УОСС,
а најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине УОСС.
У случају када Председнику УОСС престане функција пре истека мандата на који је биран у
складу са одредбама овог Статута, кандидата за председника поред квалификованих предлагача из
претходног става овог члана, може предложити и најмање 1/3 делегата у Скупштини УОСС, а
најкасније три дана пре одржавања седнице.
Свака ОСО из члана 32. Статута УОСС као предлагач може да предложи само једног кандидата
за Председника УОСС.
Предлог мора бити сачињен у писаној форми потписан и оверен од сваког појединачног
предлагача.
Предлози кандидатуре у предвиђеном року достављају се Председнику УОСС или најстаријем
члану Председништва УОСС уколико функција Председнику УОСС престане пре истека мандата на
који је биран.
Председник УОСС има право гласа у Скупштини УОСС, независно од тога да ли је истовремено
и делегат неке ОСО, или то није, осим у случају из чл. 63. Закона.
Председник УОСС је истовремено Председник Скупштине УОСС и Председник Председништва
УОСС.
Члан 49
Председник УОСС има положај, права, обавезе и одговорности овлашћеног лица за заступање.
Председник УОСС:
- руководи УОСС и одговара за његов рад;
- сазива и председава седницама Скупштине и Председништва УОСС;
- заступа УОСС без ограничења;
- бира и разрешава чланове Председништва УОСС;
- предлаже Председништву кандидата за Секретара, Врховне судије а Скупштини кандидата за
Дисциплинског судију УОСС;
- извршава одлуке Скупштине и Председништва УОСС.
Изузетно, у одсуству Председника УОСС и немогућности да обавља функцију са свим правима,
обавезама и одговорностима, његова овлашћења ће преузети најстарији члан Председништва УОСС.
Члан 50
Мандат Председника УОСС траје пет година, и по истеку мандата може бити поново биран на
исту дужност без ограничења броја мандата.
Мандат Председника УОСС може престати и пре истека рока на који је биран у случају
подношења писане оставке или разрешењем од стране Скупштине УОСС као и из других разлога
предвиђених Законом.
Мандат Председника УОСС престаje испуњењем старосне границе за редовно чланство у УОСС
на крају такмичарске године у којој навршава 65 година старости.
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У случају престанка мандата Председника УОСС пре рока на који је изабран, његове послове
преузима најстарији члан Председништва УОСС до избора новог Председника УОСС који се мора
обавити у року од 30 дана од дана престанка мандата претходно изабраног Председника УОСС.
У случају из става 2. овог члана, а на основу члана 43. став 3. Статута УОСС, Скупштина УОСС
бира новог Председника УОСС чији мандат траје до истека мандата делегата постојећег сазива
Скупштине УОСС.

Председништво УОСС
Члан 51
Председништво УОСС је извршни орган УОСС и чини га 5 чланова.
Поред Председника, Председништво чине још четири члана које бира и разрешава Председник
УОСС.
Члан 52
Председништво УОСС има надлежности да:
- утврђује предлог Статута, његових измена и допуна, које доставља Скупштини УОСС на
усвајање;
- спроводи одлуке Скупштине УОСС;
- доноси Пословник о раду Председништва;
- утврђује предлоге општих аката и пословника за чије доношење је надлежна Скупштина
УОСС;
- доноси опште акте: одлуке, правилнике, кодексе, закључке, упутства за чије доношење није
надлежан ниједан други орган УОСС;
- доноси одлуку о пријему ОСО у чланство УОСС и престанку својства члана УОСС;
- доноси одлуку о именовању и разрешењу Секретара и Врховних судија на предлог
Председника УОСС;
- именује и разрешава чланове сталних стручних тела и комисија УОСС, на предлог
Председника УОСС;
- доноси одлуку о формирању и других комисија и стручних тела када за то постоји потреба;
- доноси одлуке у вези остваривања годишњег финансијског плана, стара се о обезбеђивању
прихода УОСС и утврђује висину и рокове плаћања чланарине;
- доноси одлуку о организовању семинара, саветовања, курсева;
- доноси одлуку о стицању звања судија након спроведених курсева у ОСО;
- доноси одлуку о спровођењу курса за стицање звања регионални и национални одбојкашки
судија и проглашењу судија ранга регионални судија и национални судија;
- доноси одлуку о именовању кандидата који су испунили услове за упућивање на курс за
стицање звања Кандидат за Међународног судију;
- доноси одлуку којом се даје сагласност за пријем у придружено чланство судије страног
држављанина и листу судија на коју се распоређује судија страни држављанин;
- утврђује систем вођења евиденције чланова УОСС и судијских звања;
- усваја листе судија и контролора – делегата, редовних чланова за такмичења која су у
надлежности УОСС;
- потврђује књигу редовних чланова на нивоу ОСО из члана 32. Статута;
- утврђује листу судија и контролора-делегата придружених чланова;
- додељује статус почасног члана;
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-

одлучује и доноси коначна решења по жалбама у другом степену;
обавља све друге активности везане за остваривање циљева УОСС које су на основу Статута у
његовој надлежности, или које нису на основу Статута у изричитој надлежности других органа
УОСС.
Члан 53
Председништво се састаје по потреби.
Седнице Председништва сазива и дневни ред предлаже Председник УОСС у складу са
Пословником о раду Председништва УОСС.

Надзорни одбор
Члан 54
Надзорни одбор врши надзор и контролу законитости рада и аката које доносе органи УОСС,
врши контролу законитости располагања средствима УОСС и контролу законитости пословања
УОСС.
Члан 55
Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина УОСС.
На првој конститутивној седници Надзорног одбора чланови између себе бирају председника.
Надзорни одбор уређује свој рад Пословником о раду Надзорног одбора УОСС.
Члан 56
Чланови Надзорног одбора се бирају из реда редовних чланова УОСС и не могу бити чланови
нити једног другог органа УОСС, сталног или повременог радног тела чији рад и пословање може
бити предмет надзора или контроле.
За свој рад Надзорни одбор одговара Скупштини УОСС.
Члан 57
Надзорни одбор се састаје по потреби, најмање једном годишње када пред одржавање
Скупштине УОСС прегледа пословање УОСС и о томе сачињава извештај и доставља га Скупштини
на разматрање и усвајање.
Члан 58
Надзорни одбор има право и обавезу да у случају постојања основа сумње о незаконитости рада
у било ком облику за који процени да може бити од утицаја на положај и углед УОСС о томе одмах
обавести Председника УОСС са предлогом за сазивање ванредне седнице Скупштине УОСС.
За случај да Председник УОСС не сазове ванредну седницу Скупштине УОСС по његовом
предлогу, Надзорни одбор је овлашћен да сазове седницу ванредне Скупштине УОСС у складу са
овим Статутом.
Члан 59
Надзорни одбор може предузимати мере надзора и контроле на сопствену иницијативу, на
писмено образложени предлог Председника, Председништва, или редовних чланова УОСС.
Надзорни одбор УОСС се стара о усаглашености општих аката ОСО са Законом, као и општим
актима УОСС и о неусаглашености обавештава Председништво УОСС и Председника ОСО, у року
од 2 дана од дана сазнања за постојање неусаглашености.
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Секретар
Члан 60
Секретар је орган УОСС, којег на предлог Председника УОСС бира и разрешава Председништво
УОСС на време од пет (5) година и може бити поново биран на исту функцију.
Секретар УОСС за свој рад одговара Председнику УОСС.
Секретар УОСС координира рад свих органа УОСС и спроводи одлуке Скупштине и
Председништва УОСС.
Члан 61
-

Секретар УОСС врши следеће послове:
брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига УОСС;
спроводи одлуке органа Удружења;
обавља стручне и организационо-техничке послове за потребе УОСС;
технички утврђује предлоге аката и одлука које доноси Председништво УОСС;
прати рад стручних, финансијских и административних активности у УОСС;
припрема седнице Скупштине, Председништва, семинаре, саветовања;
обавља и друге послове из надлежности УОСС које му повери Председник УОСС.

-

Члан 62
Мандат Секретара УОСС може престати и пре истека времена на које је изабран:
услед наступања трајне неспособности или смрти;
ако поднесе писмену оставку;
ако буде опозван од стране Председништва УОСС;
услед испуњења старосног услова за престанак редовног чланства у УОСС.

У случају престанка мандата Секретара УОСС пре истека времена на које је изабран, на предлог
председника УОСС, Председништво бира новог Секретара УОСС чији мандат траје до истека мандата
Секретара коме је мандат престао.

Врховне судије Удружења одбојкашких судија Србије
Члан 63
Врховне судије бира Председништво на предлог Председника УОСС.
Врховне судије за свој рад одговарају Председнику УОСС.
Врховне судије бирају се на период од једне такмичарске године и могу бити поново бирани на
исту функцију.
Члан 64
Врховне судије обављају послове делегирања судија за одбојкашке првенствене и куп утакмице
у организацији Савеза на основу утврђених критеријума и нормативних аката УОСС и Савеза.
За утакмице које се по Правилнику о такмичењу Савеза разврставају у I и II ранг такмичења
именује се Врховни судија Првих лига а за III ранг такмичења Врховни судија Других лига.
За остале рангове такмичења именовање Врховних судија обавља ОСО.
Члан 65
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Мандат Врохвних судија може престати и пре истека времена на које је изабран:
услед наступања трајне неспособности или смрти;
ако поднесе писмену оставку;
ако буде опозван од стране Председништва УОСС;
услед испуњења старосног услова за престанак редовног чланства у УОСС.
У случају престанка мандата Врховних судија УОСС пре истека времена на који су бирани, на
предлог Председника УОСС, Председништво УОСС бира новог Врховног судију чији мандат траје
до истека мандата Врховног судије коме је мандат престао.
-

Дисциплински органи УОСС
Члан 66
У оквиру УОСС јесу и дисциплински органи који одлучују о дисциплинској и материјалној
одговорности чланова УОСС.
Дисциплински органи УОСС су: Дисциплински судија УОСС, Председништво УОСС и
Скупштина УОСС.
Дисциплинског судију УОСС именује Скупштина УОСС, на предлог Председника УОСС.
Члан 67
Организација, начин рада, овлашћења и надлежности дисциплинских органа уређују се
посебним Правилником који доноси Председништво УОСС.
Лице против кога се води дисциплински поступак има право на: вођење поступка без
одуговлачења и са што мање трошкова, независност, стручност и непристрасност дисциплинског
органа који одлучује о одговорности, браниоца о личном трошку, изјашњење и извођење доказа,
писану и образложену одлуку и право на жалбу.
Свака ОСО својим нормативним актима може уређивати питања дисциплинске одговорности за
своје чланове.
Нормативни акти ОСО којима се уређују питања дисциплинске одговорности, морају бити
усаглашени са Правилником о дисциплинској одговорности чланова УОСС.
Одлука о изрицању дисциплинске мере на нивоу ОСО мора бити потврђена од стране
дисциплинског органа УОСС.
Вођење дисциплинског поступка против члана УОСС на нивоу ОСО не искључује надлежност
Дисциплинског судије УОСС за вођење дисциплинског поступка, како по службеној дужности, тако
и на предлог члана УОСС против кога се води дисциплински поступак на нивоу ОСО.
Мера искључења члана УОСС из ОСО је у искључивој надлежности Скупштине УОСС.

V ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
Члан 68
Удружење одбојкашких судија Србије заступа Председник УОСС, као статутарни заступник.
Скупштина УОСС може својом одлуком именовати, поред Председника УОСС и друга лица за
заступнике УОСС уз обавезно дефинисање обима овлашћења која та лица имају приликом
предузимања радњи заступања.
Члан 69
УОСС као правно лице ступа у правне односе са другим правним и физичким лицима и стиче
права и обавезе из тих правних послова путем свог статутарног заступника. Заступник потписује сва
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документа за чије потписивање је овлашћен овим Статутом или Законом (Закон о спорту, Закон о раду,
Закон о облигационим односима и сл.).
Заступници из претходног члана заступају у име и за рачун УОСС, те се њиховим радњама из
закључених правних послова преузимају права и обавезе за УОСС.
Члан 70
Заступник УОСС приликом заступања мора водити рачуна о највишим интересима УОСС и не
може предузимати радње које се са тим интересима косе.
Овлашћења Председника УОСС као заступника у правним пословима са трећим лицима су без
ограничења.
Члан 71
Председник УОСС у оквиру својих овлашћења, може дати другом лицу писано пуномоћје за
закључење одређеног правног посла, заступање пред судом или другим органима као и за
предузимање других стручних правно-пословних радњи.
Члан 72
Председник УОСС има обавезу да извести Председништво УОСС на првој наредној седници о
радњама заступања у којима је УОСС преузео одређене финансијске обавезе према трећим лицима.

VI ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И
ОПШТИХ АКАТА
Члан 73
Статут УОСС доноси Скупштина УОСС квалификованом већином (већином од укупног броја
делегата), у складу са одредбама члана 36. Статута.
Иницијативу за доношење новог, или измене и допуне постојећег Статута УОСС могу
покренути, односно поднети Председник УОСС, Председништво УОСС, Надзорни одбор УОСС и
најмање 1/2 делегата у Скупштини УОСС.
Нацрт и предлог Статута УОСС утврђује Председништво УОСС.
Члан 74
Нацрт Статута УОСС се објављује на интернет страни УОСС. Приликом објављивања нацрта
Статута на интернет страни УОСС пропратним текстом се позивају редовни чланови УОСС да дају
своје примедбе и предлоге на нацрт Статута а примедбе се могу дати у року од 15 дана од дана
објављивања на интернет страни УОСС.
Уколико се примедбе на нацрт Статута не дају у року из претходног става, исте се након тог рока
не могу узети у разматрање и свака пристигла примедба ће се одбацити као преклудирана са роком.
Предлог Статута УОСС усваја Председништво УОСС након што размотри пристигле примедбе
и предлоге на нацрт Статута УОСС. Предлог Статута се објављује на интернет страници УОСС
најкасније 5 дана пре дана одржавања седнице Скупштине УОСС на којој ће се тај предлог разматрати.
Члан 75
Пословником о раду Скупштине УОСС се ближе уређују питања неопходна за спровођење
поступка за усвајање, измене или допуне Статута УОСС.
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Члан 76
Аутентично тумачење Статута даје Скупштина УОСС, а сва остала тумачења даje
Председништво УОСС.

VII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 77
Једно од основних начела рада УОСС представља јавност у раду органа УОСС, као најбоље
средство за спречавање разних негативних појава које могу теретити спортске организације каква је
УОСС.
Члан 78
Јавност у раду органа УОСС се огледа у:
- отвореношћу за јавност седница Скупштине УОСС;
- сарадњи са представницима свих врста медија (писана обавештења, интервјуи овлашћених
представника УОСС дати штампи, радију, телевизији, интернет порталима и сл.);
- обавезном објављивању свих општих и појединачних аката који се у складу са Уставом
Србије, Законом и Статутом УОСС имају објавити на интернет страни УОСС;
- другим облицима о којима органи УОСС доносе појединачне одлуке.
Уколико лица која нису делегати Скупштине Удружења желе да присуствују седници
Скупштине УОСС, свој долазак треба да писмено најаве Председништву УОСС или Секретару УОСС
најкасније 3 дана пре одржавања седнице, како би УОСС могао да припреми и обезбеди адекватне
услове за одржавање седнице.
Члан 79
За праћење поштовања одредби које се односе на јавност рада органа УОСС задужен је Секретар
УОСС.
У случају да је прекршено начело јавности рада органа УОСС, Секретар УОСС о томе извештава
Председника УОСС и Председништво УОСС, који о томе заузимају одговарајући став, а у случају
потребе дају одговорајуће смернице ради отклањања могућих последица непоштовања начела
јавности.
Члан 80
Интернет страна УОСС представља службено гласило УОСС.

VIII ИМОВИНА И СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СПОРТСКИХ
ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ
Члан 81
Имовину УОСС чине стварна и друга права на непокретним и покретним стварима уколико
постоје, као и новачана средства стечена правним послом, донацијом и чланарином редовних чланова
УОСС, или на други Законом дозвољен начин.
Члан 82
УОСС имовином и средствима располаже у складу са Законом и општим актима УОСС.
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Члан 83
Средства за остваривање циљева и задатака УОСС утврђују се и распоређују у складу са
финансијским планом прихода и расхода који доноси Председништво УОСС.
Члан 84
Председник УОСС и Секретар УОСС јесу лица овлашћена за располагање средствима (као
наредбодавци и рачунополагачи) УОСС и одговорна су за доследно извршење усвојеног финансијског
плана прихода и расхода у УОСС.

IX НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА
Члан 85
Статусне промене УОСС реализују се у складу са одредбама Закона.
Скупштина УОСС је искључиво надлежна за одлучивање о статусним променама УОСС.
За доношење одлуке о било којој статусној промени потребна је квалификована већина у
Скупштини УОСС односно за статусну промену је потребно да гласа најмање 2/3 укупног броја
чланова Скупштине УОСС са правом гласа у складу са одредбама чланова 31. и 48. Статута УОСС.

X ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ У СЛУЧАЈУ УДРУЖЕЊА
ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
Члан 86
УОСС може престати са радом на један од начина прописаних чланом 86. Закона.
У случају да УОСС престане да постоји имовина УОСС ће бити пренета односно уступљена
Савезу.

XI ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ И ДРУГИХ
ИЗВЕШТАЈА
Члан 87
Сви финансијски извештаји се по правилу разматрају и усвајају једном годишње на седници
Скупштине УОСС.
Финансијске и друге извештаје сачињавају и дају на разматрање лица и службе одговорне за
финансијско пословање УОСС или лица која имају обавезу да се баве питањима о којима се извештај
сачињава.
Члан 88
Финансијски извештај се доставља уз позив за седницу Скупштине УОСС на којој ће се
разматрати у роковима које прописује Статут односно Пословник о раду органа који извештај
разматра и о њему доноси одлуку.
Пословником органа који извештај разматра се ближе уређује начин, рокови и поступак давања
примедби или тражења додатних обавештења и информација у вези са предметним извештајем.
Сви извештаји се усвајају са већином прописаном у пословнику о раду органа који извештај
разматра (по правилу је то већина од броја присутних чланова органа).
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XII ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 89
УОСС води евиденције прописане Законом и општим актима УОСС.
У пословима вођења евиденција и сакупљању других података, УОСС примењује све
прописане принципе заштите података о личности у складу са Законом и Законом којим се уређују
питања заштите података о личности.
УОСС у своме раду развија и користи информациони систем УОСС.
Информациони систем УОСС је јавно гласило УОСС путем кога се најшира јавност и чланови
УОСС, укључујући и ОСО информишу о активностима и донетим одлукама Председништва УОСС и
Скупштине УОСС, као и одлукама надлежних органа ОСО, нормативним актима и делегирањима на
утакмицама у организацији Савеза или територијалних Одбојкашких савеза.
УОСС у оквиру информационог система развија јединствену базу података о свим члановима
УОСС где је приступ омогућен искључиво члановима УОСС, а са циљем да се свим члановима УОСС
обезбеди ефикасније извршавање административних послова.
Уређење и начин коришћења информациног система УОСС ближе се уређује Правилницима
УОСС.
Члан 90
Секретар УОСС се стара о томе да подаци о личности не буду достављени или дођу до
неовлашћеног лица.
Секретар УОСС је овлашћен да ускрати достављање таквих података уколико процени да може
доћи до злоупотребе.

XIII НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА УОСС
Члан 91
За постигнуте резултате, нарочите заслуге и изузетна достигнућа, члановима и истакнутим
појединацима, УОСС додељује награде и признања.
Члан 92
Врсте награда и признања, критеријуме за доделу награда и признања као и друга питања у вези
са награђивањем ближе се уређују посебним правилником који доноси Председништво УОСС.

XIV РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 93
Уколико настане спор између чланова УОСС, покушаће да га реше сами, међусобно мирним
путем.
Уколико не успеју у томе, надлежан орган за решавање спора је Дисциплински судија УОСС.
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XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 94
Ступањем на снагу овог Статута не дира се у трајање мандата делегата Скупштине УОСС,
органа и стручних тела УОСС који су изабрани и именовани пре ступања на снагу овог Статута, до
истека мандата актуелне Скупштине УОСС осим у случајевима када је мандат делегата, чланова
органа или стручних тела УОСС престао, или истекао под условима из одредби претходног Статута
УОСС.
Истеком мандата актуелног сазива Скупштине УОСС, одржаће се седница изборне Скупштине
УОСС у складу са одредбама овог Статута.
Општа акта ОСО из члана 32. Статута морају бити у сагласности са Статутом УОСС.
Свака ОСО је у обавези да своје Статуте и опште акте усагласи са овим Статутом у року од 6
месеци од дана ступања на снагу овог Статута.
Одредбе које нису у сагласности са овим Статутом се неће примењивати, већ ће се на питања
која су те одредбе уређивале примењивати непосредно овај Статут или посебна одлука коју доноси
Председништво УОСС.
Члан 95
Овај Статут ће се објавити на интернет страни УОСС.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут УОСС од 21.06.2019. године.
Члан 96
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страни УОСС.

Председник УОСС
Горан Градински
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