На основу члана 53 став 3. тачка 1) Закона о спорту ( Сл. Гласник РС бр. 24/11 i 99/11 – други акти),
члана 10 и члана 33 Статута Удружења Одбојкашких Судија Града Ниша, Скупштина Удружења
Одбојкашких Судија Града Ниша, на својој седници одржаној дана 24.12.2017. године усвојила је
Измене и допуне Статута, те утврђује:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА ГРАДА НИША
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење одбојкашких судија града Ниша (у даљем тексту: УОСГН) је спортско удружење
одбојкашких судија са територије Града Ниша. УОСГН је недобитна, аполитична, невладина
организација, основана ради унапређења суђења у области одбојкашког спорта, оспособљавања и
усавршавања одбојкашких судија и заштите њихових права и интреса.
Члан 2.
УОСГН је струковно удружење које се у свом раду и остваривању заједничких циљева и задатака
придржава обавеза и права која су утврђена овим Статутом и другим актима којима су ближе
утврђени међусобни односи, права и обавезе чланова УОСГН.
Члан 3.
УОСГН има статус правног лица.
Седиште УОСГН је у Нишу, Страхињића Бана 2а.
УОСГН је основано под називом Збор одбојкашких судија, 02.07.1970. године.
Пун назив удружења данас гласи: Удружење одбојкашких судија града Ниша.
Назив на енглеском језику гласи: Association of volleyball referees of the city of Nis.
Подручје деловања је територија Града Ниша и Нишавски регион.
Грана спорта којом се УОСГН бави је одбојка.
УОСГН је члан Одбојкашког савеза нишавског округа (ОСНО) и Одбојкашког савеза Србије (ОСС) и
Основна судијска организација у оквиру Удружења одбојкашких судија Србије (УОСС).
Члан 4.
УОСГН блиско сарађује са одговарајућим стручним институцијама и судијским организацијама,
одбојкашким клубовима и њиховим удружењима.
Рад УОСГН је заснован искључиво на принципу квалитета.
Члан 5.
УОСГН има свој жиро-рачун код ОТП банке у Нишу. У случају промене, Управни одбор дужан је да о
разлозима промене обавести чланове Скупштине на првој наредној седници.
УОСГН за своје обавезе одговара средствима којима располаже.
Члан 6.
УОСГН представљају и заступају Председник и Потпредседник УОСГН.
Удружење има свог представника (представнике) у Скупштини УОСС и другим органима организација
чији је члан, према актима конкретне организације. Уколико интереси УОСГН то захтевају,
представник (представници) може (могу) бити изабран(и) од стране Скупштине УОСГН.

Члан 7.
Удружење има печат округлог облика на коме је исписан назив Удружења ћириличним писмом и
штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Удружења ћириличним писмом и
остављен простор за број и датум.
Грб (лого) Удржења састоји се из пиштаљке уцртане у Тврђаву Града Ниша, на коју се наставља
одбојкашка лопта и кружног натписа „Удружење одбојкашких судија Града Ниша – Ниш“
Удружење има меморандум који садржи у горњем делу са леве стране грб (лого) Удружења и у
продужетку, на десно у више редова текст Удружења са основним подацима.
Члан 8.
УОСГН у остваривању својих циљева и задатака полази пре свега од интереса одбојкашког спорта,
дефинисаних развојним плановима и актуелним ставовима ОСС, ОСНО, УОСС и УОСГН.
Члан 9.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација чланова Удружења, с обзиром на неко
лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.
Одредбе општих аката Удружења и чланова Удружења којима се утврђује или ствара
дискриминација лица не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација ништава
су.
У Удружењу и код чланова Удружења није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
Члан 10.
Рад УОСГН је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом и одредбама овог Статута.
У циљу обезбеђивања јавности, Удружење има веб сајт и домен у сопственом власништву
(www.uosgn.org).
Члан 11.
УОСГН се може одлуком Управног одбора учланити у одговарајуће савезе у области одбојкашког
спорта.

2. ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 12.
Чланови УОСГН су удружене одбојкашке судије и друга лица која на задовољавајући начин могу да
извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Удружења.
Чланови УОСГН имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим актима Удружења.
Члан 13.
Чланови УОСГН се деле на: редовне, придружене и почасне.
Редовни чланови имају право да учествују у избору органа УОСГН и да буду бирани у те органе.
Придружени чланови су чланови који се повремено ангажују и помажу УОСГН у реализацији
програма и планова.
Придружени и почасни чланови имају саветодавну улогу и не могу да буду бирани.
Статус почасног члана додељује Управни одбор.
Члан 14.
Редовни чланови плаћају чланарину.
Придружени и почасни чланови не плаћају чланарину.

Члан 15.
Одлуку о пријему у чланство УОСГН и престанску својства члана доноси Управни одбор УОСГН,
већином од укупног броја чланова.
Редовни чланови Удружења су одбојкашке судије и контролори-делегати који се у УОСГН активно
баве одбојкашким суђењем (налазе се на листама судија и контролора-делегата).
Члан 16.
Придружени чланови могу бити одбојкашке судије и контролори-делегати који су престали да се
баве активним суђењем и лица која су спремна да помажу УОСГН у остваривању његових циљева и
задатака.
Члан 17.
За почасног члана може се именовати одбојкашки судија и контролор-делегат који је престао да се
бави активним суђењем и лице које је својим радом допринело раду и развоју УОСГН.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА УОСГН
Члан 18.
Члан УОСГН има право:
1. изношења сопствених мишљења приликом доношења одлука, ставова, предлога и
иницијатива значајних за рад УОСГН;
2. да користи помоћ, подршку и услуге Удружења, у мери у којој не штети интересима других
чланова Удружења;
3. да, као редован члан, предлаже, бира и буде биран у органе УОСГН и управља пословима
Удружења у складу са овим Статутом;
4. да остварује увид у рад Удружења и његових органа;
5. да добија информације потребне за остваривање чланских права;
6. на правну заштиту, на начин и по поступку који утврђује надлежни орган УОСГН;
7. на покретање иницијативе за утврђивање колективне или појединачне одговорности чланова,
органа или носилаца функција у органима УОСГН.
Члан УОСГН има обавезу:
1. да се придржава Статута, Правилника и Кодекса понашања чланова УОСГН;
2. да савесно испуњава задатке и делује у циљу унапређења и развоја УОСГН као организације;
3. да се придржава свих одлука које доносе органи Удружења;
4. да активно учествује у раду Удружења, да се укључује у изградњу ставова и мишљења о
питањима од интереса за рад УОСГН, да редовно посећује радионице и састанке;
5. да редовно плаћа чланарину и измирује све финансијске обавезе према Удружењу;
6. да чува углед и имовину Удружења;
7. да савесно извршава своје обавезе на функцијама на којима је изабран;
8. да сарађује са другим члановима УОСГН, као и члановима ОСНО, УОСС и ОСС и у односима са
њима поштује спортске и етичке принципе;
9. да се у раду УОСГН уздржи од сваког политичког деловања и дискриминације по било ком
основу.
Члан 19.
Лице може да буде примљено за редовног члана УОСГН ако кумулативно испуни следеће услове:
1. Положи испит за одбојкашког судију;
2. Да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта УОСГН;
3. Уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног одбора УОСГН.

Члан 20.
Лице може постати/престати бити члан УОСГН на основу захтева за прелазак у другу основну судијску
организацију, уз поштовање процедуре прописане актима УОСС.

Члан 21.
Чланство у УОСГН престаје:
1. смрћу члана;
2. иступањем члана на основу писменог захтева који је поднео;
3. искључењем;
4. престанком рада УОСГН.
Члан 22.
Управни одбор УОСГН доноси одлуку о искључењу када се утврди:
- да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство;
- уколико члан не плати чланарину упркос писменој опомени;
- ако члан својим деловањем и неизвршавањем обавеза нарушава углед и интерес УОСГН;
- у другим случајевима предвиђеним Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности УОСГН и другим актима УОСГН.
На одлуку Управног одбора УОСГН о искључењу, могућа је жалба Скупштини УОСГН, која се подноси
Председнику УОСГН.
Одлука Скупштине УОСГН по жалби је коначна.
Члан 23.
Чланови чије је чланство у УОСГН угашено немају право на повраћај уплаћене члнарине.
Члан 24.
Престанком чланства у УОСГН престају сва права и обавезе члана у односу на УОСГН и имовину УОСГН,
као и мандат у органима и радним телима.
Члана УОСГН чији је мандат на некој функцији престао услед престанка чланства, губитка статуса
редовног члана или из других разлога, мора заменити други редован члан методом кооптације, на
предлог одговарајућег органа.
Члан УОСГН одговара за своје обавезе према УОСГН које су настале пре престанка својства члана.
Члан 25.
Бивши чланови који су изгубили то својство због неплаћања чланарине, Управни одбор УОСГН може
поново примити, уколико плате заосталу чланарину.
Искључени члан може поново, на сопствену иницијативу или иницијативу неког органа УОСГН, бити
примљен у чланство, уколико испуни услове из члана 20. овог Статута.

4. ОРГАНИЗАЦИЈА УОСГН
Члан 26.
Органи УОСГН су:
1. Скупштина;
2. Управни одбор;
3. Надзорни одбор;
4. Председник;
5. Потпредседник;

6. Дисциплински судија;
7. Врховни судија;
8. Органи основани у посебне сврхе:
 Комисија за контролу, праћење и унапређење суђења;
 Координатор за одбојку на песку;
 Други трајни или привремени органи основани по потреби.
Члан 27.
Комисија за контролу, праћење и унапређење суђења је састављена од 4 члана - председника и 3
члана комисије и прати рад свих службених лица на утакмицама и о евентуалним пропустима
обавештава Управни одбор. Комисија врши тестирање знања судија за наредну такмичарску сезону и
организује семинаре за стицање звања одбојкашки судија. Комисија предлаже кандидате за
полагање за виши степен звања. На предлог Председника УОСГН, Комисију бира Скупштина
Удружења одбојкашких судија Града Ниша.
Члан 28.
Координатора за одбојку на песку бира Управни одбор на неодређено време.
Управни одбор разрешава функције Координатора за одбојку на песку уколико исти не обавља своју
функцију савесно, односно, уколико за време трајања функције не допринесе развоју и
популаризацији одбојке на песку међу члановима УОСГН.
Координатор за одбојку на песку мора да има положен тест за судију одбојке на песку и мора бити
активан судија одбојке на песку.
Обавеза Координатора одбојке на песку је развој судија одбојке на песку, повећање броја активних
чланова који се укључују у активности везане за одбојку на песку, као и подношење извештаја
Управном одбору и Скупштини када постоји потреба за тим (полагање тестова, нови чланови,
извештаји са турнира и слично).
4.1. СКУПШТИНА УОСГН
Члан 29.
Скупштина је највиши орган УОСГН.
Скупштину сачињава 15 редовних чланова УОСГН.
Члан 30.
Мандат чланова Скупштине траје 4 године и може се обнављати.
Мандат може престати, пре истека рока од 4 године, престанком чланства или на писмени захтев
члана.
У случају престанка мандата било ког члана Скупштине из било ког разлога, Скупштина на предлог
Председника кооптира једног члана који из реда редовних чланова скупштине, односно на предлог
Потпредседника уколико престаје мандат Председника.
Члан 31.
Председавајући Скупштине је Председник УОСГН.
Члан 32.
Скупштина УОСГН доноси и усваја:
1. Пословник о раду Скупштине;
2. Одлуку о оснивању УОСГН;
3. Статут УОСГН;
4. Програм рада и развој УОСГН;

5.
6.
7.
8.
9.

Финансијски план и завршни рачун УОСГН;
Годишњи извештај о раду УОСГН и његових органа;
Одлуку о престанку рада УОСГН;
Одлуке које су стављене надлежност овим Статутом;
Бира и разрешава Председника и Потпредседника УОСГН, чланове Управног одбора,
Надзорног одбора, Дисциплинског и Врховног судију.
Скупштина у другом степену одлучује о искључењу из чланства УОСГН.
Члан 33.
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње (редовна
седница).
Скупштину сазива Председник УОСГН.
Најкасније 30 дана пре истека четворогодишњег мандата изабраних чланова, Председник УОСГН у
обавези је да сазове ИЗБОРНУ скупштину.
Члан 34.
Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или најмање две
трећине чланова Скупштине уз назнаку предмета расправе (ванредна седница).
Уколико Председник Скупштине не сазове Скупштину по захтеву из става 1. овог члана, Скупштину
може сазвати орган, односно они чланови Скупштине који су њено сазивање тражили.
На ванредним седницама расправљају се искључиво питања због којих је Скупштина сазвана.
Члан 35.
Радом Скупштине руководи Председник УОСГН.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу два оверавача записника и
записничар.
Записник треба да садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке
са именима предлагача.
Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник.
Члан 36.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова (кворум).
Скупшина доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Скупштина доноси одлуке о доношењу новог Статута или изменама и допунама Статута и избору и
разрешењу Председника и свих органа УОСГН двотрећинском већином присутних чланова, а одлуку
о престанку рада Удружења двотрећинском већином укупног броја чланова Скупштине.
Члан 37.
Рад Скупштине утврђује се Пословником.
4.2.УПРАВНИ ОДБОР УОСГН
Члан 38.
Управни одбор је орган управљања УОСГН.
Управни одбор броји 5 чланова.
Члан 39.
Чланове Управног одбора бира Скупштина УОСГН из редова истакнутих одбојкашких судија и
контролора-делегата на предлог Председника УОСГН.
Чланови Управног одбора бирају се из редова чланова Скупштине.

Члан 40.
Председник и Потпредседник УОСГН су чланови Управног одбора.
Председник УОСГН је Председник Управног одбора УОСГН.
Члан 41.
Чланови Управног одбора бирају се на време од 4 године и могу бити поново бирани.
Члан 42.
Мандат члана Управног одбора УОСГН престаје пре истека времена на који је изабран:
1. Ако поднесе оставку;
2. Ако га опозове Скупштина због непоштовања Статута и других општих аката УОСГН, лошег рада
или због нередовног присуствовања састанцима на нивоу УОСГН.
У случају превременог престанка функције било ког члана Управног одбора, преостали чланови ће од
чланова Скупштине одабрати недостајућег члана (кооптацијом), већином гласова. Уколико је
резултат гласања нерешен, одлучујући је глас Председника УОСГН (осим у случају када мандат
престаје Председнику УОСГН, када је одлучујући глас Потпредседника УОСГН).
У случају када је недостајући члан изабран на начин описан у претходном ставу, Управни одбор на
првој наредној седници о томе обавештава Скупштину.
Члан 43.
Управни одбор:
1. Утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина УОСГН, предлог
програма рада и предлог финансијског рада УОСГН;
2. Доноси општа акта УОСГН чије доношење није у надлежности Скупштине УОСГН;
3. Усваја завршни рачун УОСГН;
4. Одлучује о стицању и престанку чланства у УОСГН;
5. Утврђује програм спортске сарадње;
6. Одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и
именованих лица УОСГН;
7. Одлучује у првом степену о искључењу из чланства;
8. Додељује награде и признања УОСГН;
9. Даје сагласност на потписивање појединачних и колективних уговора;
10. Бира представнике УОСГН у органима, организацијама и савезима чији је УОСГН члан.
11. Доноси Правилник о дисциплинској и материјалној организацији чланова УОСГН;
12. Уређује унутрашњу организацију УОСГН;
13. Одлучује о удруживању УОСГН у друштва и савезе;
14. Даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за УОСГН;
15. Одлучује о формирању комисије за праћење и унапређење судијског кадра УОСГН, њеном
плану, начину рада и обезбеђивању средстава;
16. Одлучује о учешћу УОСГН у организацији спортских приредби и манифестација;
17. За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може формирати
комисије и радна тела. Одлуком о образовању комисије, односно радног тела утврђује се њен
делокруг рада и састав.
Члан 44.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби.
Седнице Управног одбора сазива Председник Управног одбора.
Управни одбор обавезно се сазива на захтев Надзорног одбора или најмање три члана Управног
одбора.

Члан 45.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Управни одбор доноси општа акта из своје надлежности већином гласова од укупног броја чланова
Управног одбора.
4.3. НАДЗОРНИ ОДБОР УОСГН
Члан 46.
Надзорни одбор УОСГН врши контролу спровођења Статута и других општих аката УОСГН, контролу
материјално-финансијског пословања и надзор над законитошћу рада органа управљања УОСГН.
Члан 47.
Надзорни одбор УОСГН броји три члана које бира Скупштина УОСГН, на предлог Председника УОСГН.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови нити једног другог органа Удружења, сталног или
повременог радног тела, чији рад и пословање може бити предмет контроле.
Члан 48.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године. Може престати пре истека тог рока разрешењем
од стране Скупштине УОСГН или писменом оставком члана.
У случају престанка мандата било ког члана Надзорног одбора из било ког разлога, Скупштина на
предлог Председника кооптира недостајућег члана.
Члан 49.
Надзорни одбор подноси Скупштини УОСГН извештај о питањима из свог делокруга најмање једном
годишње приликом усвајања извештаја о раду УОСГН.
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 Удружења о томе
одмах писмено обавести Председника Удружења са образложеним предлогом за сазивање ванредне
седнице Удружења. За случај да председник Удружења не сазове ванредну седницу по њиховом
предлогу у року од 30 дана, Надзорни одбор је овалашћен да сазове ванредну седницу Скупштине
Удружења у складу са овим Статутом.
Члан 50.
Надзорни одбор може предузимати мере надзора и контроле на писмено образложени предлог
Управног одбора или редовних чланова Удружења.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова.
4.4. ПРЕДСЕДНИК УОСГН
Члан 51.
Председника УОСГН бира Скупштина из реда истакнутих одбојкашких судија и делегата- контролора,
на предлог једног или више чланова Скупштине.
Председник УОСГН бира се на време од четири године и може бити поново биран на исту функцију.
Председник УОСГН за свој рад одговара Управном одбору и Скупштини УОСГН.
Председнику мандат престаје: оставком, разрешењем, услед наступања трајне неспособности или
смрти.
У случају престанка мандата Председника Удружења пре рока на који је изабран, његове послове
преузима Потпредседник Удружења.
Избор новог председника се има извршити у року од 60 дана од дана престанка мандата претходног
председника.

Члан 52.
Председник УОСГН:
1. Представља и заступа УОСГН и финансијски је налогодавац за извршење финансијских обавеза
УОСГН;
2. Руководи радом УОСГН и усклађује активности органа УОСГН и ажурира књиге/евиденције и
архиву;
3. Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор УОСГН;
4. Организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним органима, организацијама
и другим телима;
5. Остварује спортску сарадњу са другим сродним удружењима и организацијама;
6. Одобрава службена путовања у земљи и иностранству;
7. Обавља и друге послове одређене овим Статутом;
8. Председник УОСГН одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на Потпредседника
УОСГН.
4.5. ПОТПРЕДСЕДНИК УОСГН
Члан 53.
УОСГН има једног Потпреседника кога бира Скупштина УОСГН на предлог Председника УОСГН.
Потпредседник УОСГН замењује Председника УОСГН за време његовог одсуства.
Члан 54.
Потпредседник УОСГН бира се на време од 4 године и може бити поново биран на истој функцији.
Потпредседнику мандат престаје: оставком, разрешењем, услед наступања трајне неспособности или
смрти. У том случају, његову функцију преузима најстарији члан Управног одбора до следеће
Изборне Скупштине.
4.6. ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА
Члан 55.
Дисциплинског судију бира Скупштина, на мандат од 4 године и може бити поново биран на исту
функцију.
Дисциплински судија мора имати одређен степен правне струке, најбоље ако је дипломирани
правник. У случају да у Удружењу такав члан не постоји, Дициплински судија бира се из редова
чланова који имају образовање друштвене струке, односно било ког члана на предлог Председника.
Рад Дисциплинског судије ближе је уређен Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности УОСГН.
У случају да мандат Дициплинског судије престане из било ког разлога пре рока на који је изабран,
Управни одбор ће одредити вршиоца дужности Дисциплинског судије до истека мандата
Дициплинског судије чији је мандат престао и о томе ће на првој наредној седници обавестити
Скупштину.
4.7. ВРХОВНИ СУДИЈА
Члан 56.
Врховног судију бира Скупштина, на мандат од 1 - 4 године и може бити поново биран на исту
функцију.
Врховни судија делегира судије за сва такмичења на којима се чланови УОСГН ангажују, осим у
ситуацијама када је одлуком органа управљања та функција за конкретно такмичење поверена
другом члану.

У случају да мандат Врховног судије престане из било ког разлога пре рока на који је изабран,
Управни одбор ће одредити вршиоца дужности Врховног судије до истека мандата Врховног судије
чији је мандат престао и о томе ће на првој наредној седници обавестити Скупштину.

4.8. ЗАСТУПАЊЕ УОСГН
Члан 57.
Председник, а у његовом одсуству Потпредседник, односно члан УОСГН који има писмено
овлашћење, представља и заступа интересе УОСГН у свим случајевима када УОСГН као правно лице
ступа у правне односе са другим правним и физичким лицима и преузима права и обавезе које из тих
односа произилазе (заступник).
Заступник потписује правна акта, иступа у име и за рачун Удружења, те из његовог деловања
проистичу права и обавезе за Удружење.
Заступник је у обавези да заступа Удружење у најбољем интересу самог Удружења и свих његових
чланова.
4.9. ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ОРГАНА УОСГН
Члан 58.
Чланови органа УОСГН одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Удружењу,
ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.
Лица која су гласала против такве одлуке или била уздржана не одговарају.
О гласању органа УОСГН се води Записник са сваке седнице сваког органа, који се архивира у
књигама Удружења које ажурира Председник.
Члан 59.
Тужба за накнаду штете из члана 58. овог Статута не може се поднети по истеку рока од три године од
дана доношења штетне одлуке.
4.10. СУКОБ ИНТРЕСА
Члан 60.
Чланови органа УОСГН су дужни да се понашају крајње савесно у раду и руковођењу имовином
УОСГН и не смеју користити своју функцију за стицање личне користи и богаћење.

5. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У УОСГН
Члан 61.
У циљу ефикаснијег рада и спровођења одлука, Управни одбор УОСГН као облике организовања рада
може формирати својим посебним одлукама комисије и стручна тела, представнике и друге облике
организовања.

6. САРАДЊА УОСГН
Члан 62.
УОСГН изражава заједничке интересе својих чланова у односу са другим сродним спортским
организацијама, друштвима и савезима и у том циљу сарађује са њима.
Сви чланови су дужни да своје деловање усмере у циљу сарадње, како међу члановима УОСГН, тако
и према свим другим физичким и правним лицима са којима УОСГН сарађује.

7. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА УОСГН
Члан 63.
Средства за рад УОСГН формирају се од: чланарине његових чланова УОСГН, котизација за семинаре,
накнада за услуге када је то дозвољено Законом који те услуге регулише, накнада за обављање
делатности када је то дозвољено законом који ту делатност регулише, прилога донатора и спонзора,
дотација из буџета и других извора.
Члан 64.
Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Управни одбор УОСГН својом одлуком.
Члан 65.
Материјално-финансијско пословање и евиденцију средстава УОСГН одлуком Управног одбора
поверава се финансијско-рачуноводственој служби Спортског савеза града Ниша.
У случају промене, Управни одбор дужан је да о разлозима промене обавести чланове Скупштине на
првој наредној седници.
Члан 66.
УОСГН користи просторије и средства којима располаже или су му дата за коришћење.
Члан 67.
Имовина УОСГН може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом.
Имовина УОСГН не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности УОСГН користе се искључиво за остваривање статутарних
циљева УОСГН.
Члан 68.
Имовина и средства које УОСГН има на дан усвајања овог Статута, односно доношења одлуке о
трансформацији УОСГН у складу са Законом о спорту, представљају друштвени капитал којим УОСГН
располаже у складу са Законом.

8. ЈАВНОСТ РАДА УОСГН
Члан 69.
Јавност рада УОСГН обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у УОСГН,
давањем информација о њиховом раду, сарадњом са средствима јавног информисања и другим
средствима обавештавања.
УОСГН може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор УОСГН.
У циљу остваривања јавности рада, УОСГН има у свом власништву интернет домен www.uosgn.org на
коме се налази веб-сајт Удружења. Интернет домен и веб-сајт подложни су променама, уколико је то
у интересу Удружења. Одлуку о променама доноси Управни одбор и о томе информише Скупштину.
Члан 70.
Представник УОСГН који даје податке и информације у вези са радом УОСГН, одговоран је за њихову
тачност.
Ставове УОСГН односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани
функционери УОСГН.

Члан 71.
Органи и тела УОСГН могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа када се разматрају
документи или подаци поверљиве природе.

9. ОПШТА АКТА УОСГН
Члан 72.
Општи акти УОСГН су Статут УОСГН, Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности, други
правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин одређују одређена питања.
Члан 73.
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора УОСГН могу дати Надзорни
одбор, члан Управног одбора и најмање 5 чланова УОСГН.
Члан 74.
Општи акти УОСГН ступају на снагу 8 дана од дана објављивања, односно у краћем року уколико је
тако одређено у самом акту, а то мора бити искључиво у интересу Удружења.
Члан 75.
Општи акти УОСГН морају бити у сагласности са Статутом УОСГН и актима надлежног Министарства.
У случају несагласности општег акта УОСГН и овог Статута примениће се одредбе Статута.

10. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ УОСГН
Члан 76.
УОСГН води своју базичну евиденцију чланова у складу са Законом о спорту.
Члан 77.
УОСГН се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта.
Члан 78.
У УОСГН се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови развоја и рада и планови стручног
рада.
Начин израде планова одређује Управни одбор УОСГН.

11. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 79.
Спорове у УOСГН између чланова УОСГН решавају надлежни органи УОСГН и Дисциплински судија.
У споровима УОСГН са другим физичким и правним лицима одлучује стварно и месно надлежан суд,
према пребивалишту/боравишту, односно седишту страна у спору.

12. ПРЕСТАНАК РАДА УОСГН
Члан 80.
Удружење престаје са радом
- ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а не приме се нови чланови у
року од 30 дана;
- ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада Удружења;
- ако Удружење изврши статусну промену која води престанку Удружења;

- одлуком надлежног државног органа;
- у другим случајевима у складу са Законом и Статутом.
Одлуку о престанку рада УОСГН доноси Скупштина двотрећинском већином од укупног броја
чланова.
Члан 81.
Уколико Скупштина донесе одлуку о престанку рада УОСГН, а постоји довољно финансијских
средстава за покриће обавеза УОСГН, спроводи се поступак ликвидације у складу са Законом.
Члан 82.
У случају престанка рада УОСГН, имовина УОСГН прелази на Одбојкашки савез Нишавског округа,
односно на Одбојкашки савез Србије.

13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ УОСГН
Члан 83.
Општа акта УОСГН усагласиће се са новим Законом о Спорту и одредбама овог Статута, у року од 60
дана од усвајања овог Статута.
Члан 84.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут УОСГН који је усвојила Скупштина УОСГН на
седници одржаној 18.01.2000. године.
Члан 85.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши истицањем Статута на вебсајту УОСГН.

У Нишу,
24.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК УОСГН
_______________________________

