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Број: 51-12/2021
Београд: 27.12.2021. г.
ЗАПИСНИК
са 3. седнице Председништва Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем тексту: УОСС),
одржане 27.12.2021. г. у Београду у просторијама предузећа NewEvent у ул. Булевар Михаила
Пупина бр. 165е, улаз 2, 4. спрат, са почетком у 17,00 часова.
Седници присуствују: Горан Градински, председник УОСС, Борис Коларевић, Душан
Шпановић, Драган Паповић и Владимир Јовић, чланови Председништва УОСС.
Седници, по позиву присуствује и секретар УОСС, Владимир Цветковић.
Председник УОСС, Горан Градински, поздравио је присутне, констатовао да постоји кворум
за одлучивање, и предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање Записника са претходне, 2. седнице председништва УОСС одржане 23.08.2021. г.,
Разматрање и усвајање текста предлога Нацрта Статута УОСС,
Разматрање и усвајање текста предлога Пословника о раду Скупштине УОСС,
Утврђивање термина одржавања и предлога дневног реда седнице Скупштине УОСС,
Разно
- информација о тренутном финансијском стању УОСС и краткорочним обавезама до краја
2021. г.
- информација о осигурању чланова УОСС
- информација о кандидату за дисциплинског судију УОСС

АД 1. Усвајање записника са претходне – 2. седнице Председништва УОСС
Записник са 2. Седнице председништва УОСС дат на усвајање.
Записник је једногласно усвојен.
АД 2. Разматрање и усвајање текста предлога Нацрта Статута УОСС
Након објаве Нацрта Статута УОСС на интернет страници УОСС, своје писмене примедбе, предлог
и сугестије доставили су следећи чланови УОСС: Душан Перић, Ђорђе Зеленовић, Мирко Јанковић,
Никола Стојановић и Владимир Симоновић. Председништво је након разматрања пристиглих
примедби, предлога и сугестија, утврдило коначан текст Предлога Статута УОСС који се доставља
делегатима Скупштине УОСС на усвајање.
Предлог Статута УОСС дат је на усвајање.
Предлог Статута УОСС је једногласно усвојен.

АД 3. Разматрање и усвајање текста предлога Пословника о раду Скупштине УОСС
Председник УОСС је образложио предлог текста Пословника о раду Скупштине УОСС.
Предлог Пословника о раду Скупштине УОСС дат је на усвајање.
Предлог Пословника о раду Скупштине УОСС је једногласно усвојен.
АД.4. Утврђивање термина одржавања и предлога дневног реда седнице Скупштине УОСС
Председник УОСС је предложио да термин одржавања седнице Скупштине УОСС буде у недељу
23. јануара 2022. године у Београду, са почетком у 13.00 часова.
Председник је предложио следећи дневни ред:
1. Верификација делегата из Удружења одбојкашких судија Војводине, Окружног одбојкашког
савеза – судијске организације Ваљево и Удружења београдских одбојкашких судија –
УОСГБ,
2. Усвајање Записника се претходне седнице Скупштине УОСС,
3. Усвајање предлога Статута УОСС,
4. Усвајање Пословника о раду Скупштине УОСС,
5. Избор Дисциплинског судије УОСС.
Предлог о термину одржавања и дневном реду седнице Скупштине УОСС дат је на усвајање.
Предлог је једногласно усвојен.
АД. 5. Разно
А) Председник УОСС је информисао чланове председништва УОСС о тренутном финансијском
стању и краткорочним финансијским обавезама УОСС.
УОСС се тренутно финансира искључиво од чланарина чланова УОСС ( судија и контролораделегата са листе БПШ Суперлиге, Прве лиге и Прве Б лиге, као и судија и контролора-делегата
Других лига).
Све финансијске обавезе, наслеђене а неизвршене из периода претходног руководства УОСС као и
обавезе настале након 30. маја 2021. г. (накнаде плаћених лица, трошкови путовања, одржавање
интернет странице УОСС, рачуноводствене услуге), УОСС је на основу одлука председништва
УОСС испунио или ће испунити у роковима дефинисаним у донетим одлукама.
У току је (крајњи рок – 15. јануар 2022. године) уплата другог дела чланарине за 2021. годину.
Б) Председник УОСС је информисао чланове председништва УОСС да је након спроведеног
поступка прикупљања понуда, изабрана најоптималнија понуда за осигурање чланова УОСС које је
доставио ”Сава осигурање”. Истакнуто је да, иако УОСС нема законску обавезу да своје чланове
осигура, овим чином руководство УОСС показује висок ниво свести и одговорност за заштиту
наших чланова и њихових породица у случају нежељених догађаја. Чланови УОСС нису били
осигурани у претходној сезони 2020/21 а уговарањем овог осигурања члановима УОСС, (укупно 251
члан УОСС са листе судија и контролора-делегата БПШ Суперлиге, Прве лиге и Прве б лиге, као и
судија и контролора-делегата са листе Других лига) обезбеђена је осигуравајућа заштита 24 часа
дневно, без временског и просторног ограничења. Осигурање је уговорено за период 20.12.2021. –
20.12.2022. године, а трошкове осигурања сноси УОСС.
В) Председник УОСС је председништву УОСС предложио да се Скупштини УОСС као кандидат за
функцију Дисциплинског судије УОСС предложи чланица УОСС са листе регионалних лига
Браничевског и Подунавског окуга – Лидија Лазић. У образложењу предлога, наведено је да

колегиница Лидија има квалификацију дипломираног правника и да је посао Дисциплинског судије
већ обављала у својој матичној организацији.
Предлог да се Лидија Лазић Скупштини УОСС предложи као кандидат за именовање на функцију
Дисциплинског судије УОСС дат је на усвајање.
Предлог је једногласно усвојен.
Седница је завршена у 19.30 часова.
Записничар: Владимир Цветковић
Председник УОСС
Горан Градински

