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 28.10.2015.
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 стручно удружење које се у свом раду и остваривању заједничких циљева и задатака
придржава обавеза и права која су утврђена овим статутом, законом и другим актима којима
су близе утврђени међусобни односи, права и обавезе чланова УОСГН-а.
Члан 3.
Седиште УОСГН-а је у Нишу, Страхињића Бана 2а.
Пуни назив удружења гласи: Удружење одбојкашких судија града Ниша.
Назив на енглеском језику гласи: Association of volleyball referees the city of Nis.
Подручје деловања је територија Града Ниша.
Грана спорта којом се УОСГН бави је одбојка. УОСГН је члан Одбојкашког Савеза Нишавског
округа (ОСНО).
Члан 4.
УОСГН блиско сарађује са одговарајућим стручним институцијама
организацијама, одбојкашким клубовима и њиховим удрузењима.

и

судијским

Члан 5.
УОСГН има свој жиро-рачун код Отп банке у Нишу. УОСГН за своје обавезе одговара
средствима којима располаже.
Члан 6.
УОСГН представља и заступају Председник и Потпредседник 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.
Удружење има меморандум који садржи у горњем делу са леве стране грб града Ниша, текст
Удружења и са десне стране знак звиждаљке.
Члан 8.
УОСГН у остваривању својих циљева и задатака полази пре свега од интреса одбојкашког
спорта, дефинисаних развојним плановима и актуелним ставовима ОСНО и УОСГН.
Члан 9.
Забрањен је било који вид дискриминације.
Одредбе општих аката, које утврђују дискриминацију, не примењују се а појединачна акта
којима се врши дискриминација су ништавна.
Члан 10.
Рад УОСГН-а је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом и одредбама овог Статута.
Члан 11.
УОСГН је члан Одбојкашког савеза Нишавског округа и Удружења одбојкашких судија Србије.
УОСГН се може одлуком Управног одбора учланити у одговарајуће савезе у области
одбојкашког спорта.
II ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 13.
Чланови УОСГН-а су удружене одбојкашке судије и друга лица која на задовољавајући начин
могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Удружења. Чланови Уосгн-а
имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим актима Удружења.
Члан 14.
Чланови УОСГН-а се деле на: редовне, придружене и почасне.
Редовни чланови имају право да учествују у избору органа УОСГН-а и да буду бирани у те
органе.
Придружени чланови су чланови који се повремено ангазују и помажу УОСГН-а 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 15.
Редовни чланови плаћају чланарину.
Придружени и почасни чланови не плаћају чланарину.
Члан 16.
Одлуку о пријему у чланство УОСГН-а и престанску својства члана УОСГН-а доноси Управни
одбор УОСГН-а, већином од укупног броја чланова.

Редовни чланови Удружења су: одбојкашке судије и делегати-контролори који се у УОСГН-а
активно ( налазе се на листама судија и делегата-контролора) баве одбојкашким суђењем.
Члан 17.
Придружени чланови могу бити одбојкашке судије и делегати-контролори који су престали
да се баве активним суђењем и лица која су спремна да помажу УОСГН-у у остваривању
његових циљева и задатака.
Члан 18.
За почасног члана може се именовати одбојкашки судија и делегат-контролор који је престао
да се бави активним суђењем и лице које је својим радом допринело раду и развоју УОСГН-а.
3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА УОСГН
Члан 19.
Права и обавезе чланова УОСГН-а су да:
1. У оквиру УОСГН-а покрећу и разматрају сва питања из делатности УОСГН-а у циљу
унапређења судија.
2. Непосредно или преко својих представника у органима УОСГН-а дају предлоге,
сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.
3. Иницирају, предлажу, бирају, буду бирани и одлучују о оснивању одговарајућих
облика организовања и рада у УОСГН-а.
4. Уредно плаћају чланарину УОСГН-а и обезбеђују услове за ефикасан рад УОСГН-а.
5. У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух.
6. Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом и
другим актима УОСГН-а.
7. Остварују увид у рад УОСГН-а и његових органа.
8. Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим актима УОСГН-а.
9. Чувају спортски и друштвени углед УОСГН-а.
10. Извршавају пуноважне одлуке органа УОСГН-а.
Члан 20.
Неко лице може да буде примљено за редовног члана УОСГН-а ако:
1. Положи испит за одбојкашког судију.
2. Да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта УОСГН-а.
3. Уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног одбора УОСГН-а.
Члан 21.
Члану УОСГН-а могу се изрећи следеће дисциплинске мере: опомена, новчана казна и
искључење из УОСГН-а.
Члан 22.
Својство члана УОСГН-а престаје:
1. Смрћу члана
2. На писмени захтев члана
3. Одлуком надлежног органа УОСГН-а
4. Престанком рада УОСГН-а

Члан 23.
Управни одбор УОСГН-а доноси одлуку о престанку својства члана УОСГН-а када се утврди да
члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство или уколико члан
не плати чланарину упркос писменој опомени.
На одлуку Управног одбора УОСГН-а о престанку својства члана УОСГН-а, члан УОСГН-а може
поднети жалбу Скупштини УОСГН-а.
Одлука Скупштине УОСГН-а по жалби је коначна.
Бивши чланови који су изгубили својство члана УОСГН-а због не плаћања чланарине Управни
одбор УОСГН-а може поново примити уколико плате заосталу чланарину.
Члан 24.
Ако члан својим деловањем и неизвршавањем обавеза теже нарушава углед и интерес
УОСГН-а, дисциплински судија УОСГН-а ће му након спроведеног поступка изрећи меру
искључења из УОСГН-а. На одлуку о искључењу из УОСГН-а става 1. овог члана, члан има
право жалбе Управном одбору УОСГН-а.
Члан 25.
Чланови чије је чланство у УОСГН-а угашено немају право на повраћај уплаћене члнарине.
Члан 26.
Члан УОСГН-а одговара за своје обавезе према УОСГН-а које су настале пре престанка својста
члана УОСГН-а.
Престанком својства члана УОСГН-а престаје и мандат у органима и радним телима УОСГН-а.
Члан 27.
Одбојкашке судије се у УОСГН-а баве спортским активностима аматерски у складу са
спортским правилима.
4. ОРГАНИЗАЦИЈА УОСГН
Члан 28.
Органи УОСГН-а су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник УОСГН-а,
Дисциплински судија, Врховни судија и комисија за контролу, праћење и унапређење
суђења.
Комисија за контролу, праћење и унапређење суђења је саставњена 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 Скупштине,
комисију бира Скупштина Удружења одбојкашких судија Града Ниша.
4.1. СКУПШТИНА УОСГН
Члан 29.
Скупштина је највиши орган УОСГН-а.
Скупштину сачињава 15 редовних чланова УОСГН-а.
Председник Скупштине се бира из редова чланова Скупштине већином гласова присутних
чланова Скупштине.

Члан 30.
Скупштина УОСГН-а доноси и усваја:
1. Пословник о раду Скупштине.
2. Одлуку о оснивању УОСГН-а.
3. Статут УОСГН-а
4. Програм рада и развој УОСГН-а
6. Финансијски план и завршни рачун УОСГН-а Годишњи извештај о раду УОСГН-а и
његових органа
7. Одлуку о престанку рада УОСГН-а
8. Одлуке које су стављене надлежност овим Статутом
9. Бира Председника УОСГН-а, чланове Управног одбора, Надзорног одбора и
Дисциплинског судију.
Члан 31.
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње.
Скупштину сазива Председник УОСГН-а.
Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или најмање
две трећине чланова Скупштине уз назнаку предмета расправе.
Уколико председник УОСГН-а не сазове Скупштину по захтеву из става 2 овог члана
Скупштину може сазвати орган, односно они чланови Скупштине који су њено сазивање
тражили.
Члан 32.
Радом Скупштине руководи Председник УОСГН-а.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу два оверача
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 33.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.
Скупшина доноси одлуке већином гласова присутних чланова, осим у случајевима када је
предвиђено другачије.
Скупштина доноси одлуке о статусним променама, доношењу новог Статута и изменама и
допунама постојећег Статута већином од укупног броја чланова Скупштине.
Члан 34.
Рад Скупштине утврђује се Пословником.
4.2.УПРАВНИ ОДБОР УОСГН
Члан 35.
Управни одбор је орган управљања УОСГН-а.
Управни одбор броји 5 чланова.
Члан 36.
Чланове Управног одбора бира Скупштина УОСГН-а из редова истакнутих одбојкашких судија
и делегата – контролора на предлог председника УОСГН-а.
Чланови Управног одбора бирају се из редова чланова Скупштине.

Члан 37.
Председник и потпредседник УОСГН-а су чланови Управног одбора.
Председник УОСГН-а је Председник Управног одбора УОСГН-а.
Члан 38.
Чланови Управног одбора бирају се на време од 4 године и могу бити поново бирани, за још
један мандатни период.
Члан 39.
Мандат члана Управног одбора УОСГН-а 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-а,
лошег рада или због нередовног присуствовања састанцима УОСГН-а.
Члан 40.
Управни одбор:
1. Утврђује предлог Статута УОСГН-а и предлоге општих аката које доноси Скупштина
УОСГН-а, предлог програма рада УОСГН-а и предлог финансијског рада УОСГН-а.
2. Доноси општа акта УОСГН-а чије доношење није у надлежности Скупштине УОСГН-а.
3. Усваја завршни рачун УОСГН-а
4. Одлучује о стицању и престанку чланства у УОСГН-а.
5. Утврђује програм спортске сарадње.
6. Одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и
именованих лица УОСГН-а.
7. Додељује награде и признања УОСГН-а.
8. Даје сагласност на потписивање појединачних и колективних уговора.
9. Бира представнике УОСГН-а у органима, организацијама и савезима чије је УОСГН члан.
10. Доноси Правилник о дисциплинској и материјалној организацији чланова УОСГН-а.
11. Уређује унутрашњу организацију УОСГН-а.
12. Одлучује о удруживању УОСГН-а у друштва и савезе
13. Даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе УОСГН-а
14. Одлучује о формирању Комисије за праћење и унапређење судијског кадра УОСГН,
њеном плану, начину рада и обазбеђивању средстава.
15. Одлучује о учешћу УОСГН-а у организацији спортских приредби и манифестацији
16. 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 41.
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 42.
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 43.
Надзорни одбор УОСГН-а је надзорни орган УОСГН-а који врши контролу спровођења Статута
и других општих аката УОСГН-а, контролу материјално-финансијског пословања УОСГНа и
надзор над законитошћу рада органа управљања УОСГН-а.
Члан 44.
Надзорни одбор УОСГН-а броји три члана које бира Скупштина УОСГН-а од својих чланова.
Члан 45.
Надзорни одбор подноси Скупштини УОСГН-а извештај о питањима из свог делокруга,
најмање једном годишње приликом усвајања извештаја о раду УОСГН-а.
Надзорни одбор подноси Управном одбору извештај о питањима из свог делокруга најмање
два пута годишње.
Члан 46.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
4.4. ПРЕДСЕДНИК УОСГН
Члан 47.
Председника УОСГН бира Скупштина УОСГН на предлог једног или више чланова Скупштине.
Председник УОСГН-а бира се на време од четири године и може бити поново биран на исту
функцију, за још један мандатни период.
Председник УОСГН-а за свој рад одговара Управном одбору и Скупштини УОСГН-а.
Члан 48.
Председник УОСГН-а:
1. Представља и заступа УОСГН-а и финансијски је налогодавац за извршење
финансијских обавеза УОСГН-а.
2. Руководи радом УОСГН-а и усклађује активности органа УОСГН-а
3. Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор УОСГН-а
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-а одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на
Потпредседника УОСГН-а.
4.5.ПОТПРЕДСЕДНИК УОСГН
Члан 49.
УОСГН-а има једног Потпреседника кога бира Скупштина УОСГН-а на предлог Председника
УОСГН-а.
Потпредседник УОСГНа кога одреди Председник УОСГН-а замењује Предсеника УОСГН-а за
време његовог одсуства.

Члан 50.
Потпредседник УОСГН-а бира се на време од 4 године и може бити поново биран на истој
функцији, за још један мандатни период.
4.6. ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ОРГАНА УОСГН
Члан 51.
Чланови органа УОСГН одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
УОСГН-а, 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-а се води Књига одлука у складу са Правилником о књизи одлука.
Члан 52.
Тузба за накнаду штете из члана 51. овог Статута не може се поднети по истеку рока од три
године од дана доношења штетне одлуке.
4.7. СУКОБ ИНТРЕСА
Члан 53.
Чланови органа УОСГН-а су дузни да се понашају крајње савесно у раду и руковођењу
имовином УОСГН-а и не смеју користити своју функцију за стицање личне користи и
богаћење.
5. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У УОСГН
Члан 54.
У циљу ефикаснијег рада и спровођења одлуке Скупштине, управни одбор УОСГН-а као
облике организовања рада може формирати својим посебним одлукама комисије и стручна
тела( сходно чл.40/16).
6. САРАДЊА УОСГН
Члан 55.
УОСГН-а изражава заједничке интересе својих чланова у односу са другим сродним
спортским организацијама, друштвима и савезима и у том циљу сарађује са њима.
7. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА УОСГН
Члан 56.
Средства за рад УОСГН-а формирају се од: чланарине његових чланова УОСГН-а, 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.
Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Управни одбор УОСГН-а својом одлуком.

Члан 57.
Материјално-финансијско пословање и евиденцију средстава УОСГН-а одлуком Управног
одбора поверава се финансијско-рачуноводственој служби Спортског савеза града Ниша.
Члан 58.
УОСГН-а користи просторије и средства којима располаже или су му дата за коришћење.
Члан 59.
Имовина УОСГН-а може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом.
Имовина УОСГН-а не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности УОСГН-а користе се искључиво за остваривање
статутарних циљева УОСГН-а.
Члан 60.
Имовина и средства које УОСГН-а има на дан усвајања овог Статута, односно доношења
одлуке о трансформацији УОСГН-а у складу са Законом о спорту, представљају друштвени
капитал којим УОСГН-а располаже у складу са Законом.

8. ЈАВНОСТ РАДА УОСГН
Члан 61.
Јавност рада УОСГН-а обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у
УОСГН-а, давањем информација о њиховом раду, сарадњом са средствима јавног
информисања и другим средствима обавештавања.
УОСГН-а може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор УОСГН-а.
Члан 62.
Представник УОСГН-а који даје податке податке и информације у вези са радом УОСГН-а,
одговоран је за њихову тачност.
Ставове УОСГН-а односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани
функционери УОСГН-а.
Члан 63.
Органи и тела УОСГН-а могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа када се
разматрају
документи
или
подаци
поверљиве
природе.

9. ОПШТИ АКТИ УОСГН
Члан 64.
Општи акти УОСГН-а су Статут УОСГН-а, правилници, пословници и одлуке којима се на општи
начин одређују одређена питања.
Члан 65.
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора УОСГН-а могу дати
Надзорни одбор, Председник УОСГН-а и најмање 5 чланова УОСГН-а.
Члан 66.
Општи акти УОСГН-а ступају на снагу 8 дана од дана објављивања.

Члан 67.
Општи акти УОСГН-а морају бити у сагласности са Статутом УОСГН-а и надлежног Спортског
савеза.
У случају несагласности општег акта УОСГН-а и овог Статута примениће се одредбе Статута.
10. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ УОСГН
Члан 68.
УОСГН-а води своју базичну евиденцију чланова у складу са Законом о спорту.
Члан 69.
УОСГН-а се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежности за послове
спорта.
Члан 70.
У УОСГН-а се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови развоја и рада и планови
стручног рада.
Начин израде планова одређује Управни одбор УОСГН-а.
11. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 71.
Спорове у УOСГН-а између чланова УОСГН-а решавају надлежни органи УОСГН-а и Дисциплински
судија.
12. ПРЕСТАНАК РАДА УОСГН
Члан 72.
УОСГН-а престаје са радом у складу са Законом и Статутом.
Одлуку о престанку рада УОСГН-а доноси Скупштина УОСГН-а када се две трећине укупног броја
чланова УОСГН-а писменим путем изјасне за престанак рада УОСГН-а.

Члан 73.
Уколико Скупштина донесе одлуку о престанку рада УОСГН-а, а постоји довољно финансијских
средстава за покриће обавеза УОСГН-а, спроводи се поступак ликвидације у складу са Законом.
Члан 74.
У случају престанка рада УОСГН-а, имовина УОСГН-а прелази на Скупштину Града Ниша.

13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ УОСГН
Члан 75.
Општа акта УОСГН-а усагласиће се са новим Законом о Спорту и одредбама овог Статута, у року
од 60 дана од усвајања овог Статута.
Члан 76.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут УОСГН-а који је усвојила Скупштина
УОСГН-а на седници одржаној 18.01.2000. године.
Члан 77.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши истицањем Статута на
огласној табли УОСГН-а у седишту УОСГН-а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
______________________
Небојша Спасић

