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Број: 27-06/2022
Београд, 11.06.2022. г.
НАЦРТ ЗАПИСНИКА
са седнице Редовне Скупштине Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем тексту: УОСС),
одржане 11. јуна 2022. г. у Хотелу М у Београду ул. Булевар ослобођења бр. 56a, са почетком у 13.00
часова.
Седница је сазвана Одлуком Председника УОСС, г. Горана Градинског на основу члана 36. став
1. тачка 2. Статута УОСС.
Седници, по позиву присуствују чланови Надзорног одбора УОСС, Ђорђе Стевановић и Марко
Гајић, док је Горан Глушац оправдано одсутан.
Седници присуствује и потпредседник ОССРБ г. Петар Богуновић.
Седницу Редовне Скупштине УОСС отворио је Председник УОСС и предложио Владимира
Цветковића за записничара, као и делегате Скупштине УОСС, г. Дејана Рогића и г. Милорада Шибула
за чланове Верификационе комисије која ће утврдити број присутних делегата на седници.
Предлог је стављен на гласање и једногласно усвојен.
Верификациона комисија је констататовала да седници Редовне Скупштине УОСС присуствује
16 делегата (Горан Градински, Дејан Рогић, Предраг Баланџић, Владимир Цветковић, Борис Коларевић,
Зоран Радовановић, Милорад Шибул, Александар Ђуричин, Владимир Јовић, Горан Вељовић,
Владимир Станковић, Зоран Мурић, Ивана Ковачевић, Никола Бркић, Бојана Живковић и Никола
Марковић) који су своје присуство верификовали својеручним потписом, а да путем ЗУМ апликације
седници Редовне Скупштине УОСС присуствују 2 делегата Скупштине УОСС (Горан Станковић и
Драган Максимовић).
Председник УОСС, г. Горан Градински, поздравио је присутне, констатовао да постоји кворум
за рад и одлучивање са следећим предлогом:
ДНЕВНОГ РЕДА
1. Усвајање Записника се претходне седнице Скупштине УОСС одржане 23.01.2022. г,
2. Дискусија и разматрање пристиглих дописа Удружења одбојкашких судија града Ниша,
Удружења одбојкашких судија Шумадије и Поморавља и Удружења одбојкашких судија –
Краљева у вези статуса делегата Скупштине УОСС
3. Усвајање финансијског извештаја,
4. Разно.
РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
АД 1. Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине УОСС
Предлог Записника са претходне седнице Скупштине УОСС дат је на усвајање.
Предлог Записника са претходне седнице Скупштине УОСС је усвојен са: 18 гласова ЗА, без
уздржаних и гласова против
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АД 2. Дискусија и разматрање пристиглих дописа Удружења одбојкашких судија града Ниша,
Удружења одбојкашких судија Шумадије и Поморавља и Удружења одбојкашких судија –
Краљева у вези статуса делегата Скупштине УОСС.
Председник УОСС је у складу са одредбама члана 34. став 1. тачка 5. Статута УОСС отворио
дискусију и разматрање дописа Удружења одбојкашких судија града Ниша, Удружења одбојкашких
судија Шумадије и Поморавља и Удружења одбојкашких судија – Краљева у вези статуса делегата
Скупштине УОСС.
А) Делегат Скупштине УОСС из Удружења одбојкашких судија града Ниша, г. Никола Бркић, је
образложио предлог да се уместо г. Мирка Јанковића изабере делегат г. Милан Миладиновић.
Предлог дат на усвајање.
Предлог је усвојен са: 18 гласова ЗА, без уздржаних и гласова против.
Б) Делегат Скупштине УОСС из Удружења одбојкашких судија Шумадије и Поморавља, г.
Владимир Јовић је образложио предлог да се уместо г. Владимира Симоновића изабере делегат г.
Предраг Спасић.
Предлог дат на усвајање.
Предлог је усвојен са: 18 гласова ЗА, без уздржаних и гласова против.
В) И поред чињенице да делегат Скупштине УОСС из Удружења одбојкашких судија Краљева,
г. Ђорђе Зеленовић као предлагач није узео учешће у раду седнице Редовне Скупштине УОСС, те
предлог за избор новог делегата из Удружења одбојкашких судија Краљева није могао бити образложен,
Председник УОСС г. Горан Градински ставио је предлог на гласање да се уместо делегата Скупштине
УОСС г. Горана Вељовића изабере г. Саво Ковачевић како је у предлогу Удружења одбојкашких судија
Краљева и наведено.
Предлог дат на усвајање.
Предлог није усвојен јер ниједан делегат није гласао ЗА, 17 делегата Скупштине УОСС је гласало
ПРОТИВ, док се један делегат уздржао од гласања.
АД.3 Усвајање финансијског извештаја за 2021. годину
Председник УОСС, г. Горан Градински је пре гласања о усвајању финансијског извештаја,
детаљно описао финансијско пословање УОСС. Поред достављених докумената које су делегати
Скупштине УОСС добили у материјалу за седницу Редовне Скупштине УОСС, свим делегатима
достављен је документ Извештај прихода и расхода који на једноставнији начин приказује структуру
прихода и расхода у 2021. г.
Предлог дат на усвајање.
Предлог је усвојен са: 18 гласова ЗА, без уздржаних и гласова против.
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Разно:
Више делегата Скупштине отворило је дискусију по питању учесталог слања мејлова које
поједини активни чланови УОСС (г. Ђорђе Зеленовић, г. Томислав Поповић, г. Мирко Јанковић, г.
Александар Петровић и г. Бранислав Јованчић), као и г. Владимир Симоновић који је уз сагласност
Одбојкашког савеза Србије престао са суђењем у Србији и сада суди као међународни судија из
Швајцарске чиме је својевољно променио свој матични Одбојкашки савез и Судијску организацију,
шаљу на мејлове активних чланова УОСС, пре свега судија и контролора-делегата БПШ Првих лига и
Других лига, а такође и на мејл адресу Генералног Секретара ОССРБ, г. Ивана Кнежевића.
Општа оцена је да овакви мејлови у најмању руку представљају вид непримереног обраћања
члановима УОСС и руководству ОССРБ. Оваквом врстом обраћања покушава се створити слика како
УОСС не функционише, као и да органи УОСС нису изабрани по закону, а да са друге стране
потписници мејлова своје мишљење и ставове одбијају да изнесу и образложе на најпримеренијем месту
за било какве примедбе и критике, на седницама Скупштине УОСС.
Делегати Скупштине УОСС су у дискусији изнели своје ставове по питању досадашњег
поступања Председништва УОСС према овој појави и усагласили су се да руководство УОСС
(Председник, Председништво и Секретар УОСС) убудуће, када садашњи или бивши чланови УОСС у
својству пошиљаоца мејлова износе неистине и доводе у заблуду чланство УОСС а који за последицу
могу да створе утисак да се на њихове наводе не одговара јер се покушава сакрити истина и незаконито
понашање руководства УОСС, има обавезу да на такав мејл одговори.
Одговори треба да буду праћени искључиво валидном и јавно доступном документацијом коју је
потврдило Председништво или Скупштина УОСС, без потребе да се одговара на личне утиске и ставове
пошиљаоца мејлова.
Делегати Скупштине УОСС су становишта да чланови УОСС треба да се понашају у складу са
одредбама Кодекса понашања чланова УОСС. Сви чланови УОСС који у свом понашању према
члановима УОСС нарушавају Кодекс понашања чланова УОСС треба да у складу са одредбама
Правилника о дисциплинској одговорности УОСС одговарају за своје понашење и сносе прописане
консеквенце.
Делегати Скупштине УОСС су изразили разумевање зашто се до сада избегавала примена
дисциплинског Правилника о дисциплинској одговорности УОСС иако је један мањи број чланова
УОСС злоупотребљавао овлашћења која проистичу из декларисаних функција органа УОСС, или
основних судијских организација (OСО), али исто тако сматрају да руководство УОСС треба да
предузме све Статутом и осталим нормативима предвиђене активности уколико се овакво понашање
понови.
Седница је завршена у 14.20 часова.
Записничар: Владимир Цветковић
Председник УОСС
Горан Градински

