УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА ГРАДА НИША
Страхињића Бана 2а, Ниш, web: www.uosgn.org,
бр.рачуна: 325-9500700033379-65 ОТП Банка

Број: 01/2016
ЗАПИСНИК
Врста састанка:
Управни одбор Удружења одбојкашких судија Града Ниша
Број седнице:
2 (друга седница)
Датум одржавања:
17.02.2016. Време одржавања:
13,00 – 14,30
Место одржавања: СЦ Чаир
Управни одбор УОСГН броји 5 чланова, а другој Седници
Састанку
присуствовали су сви чланови УО: Никола Бркић, Милица
присуствовали:
Лошић, Владан Милић, Братислав Димитријевић и Вук
Јовановић.

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Анализа урађеног у претходном периоду.
Организовање семинара за стицање звања Одбојкашки судија.
Учешће чланова УОСГН на манифестацији „Дан више за одбојку“.
Разно.

РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
1. Једногласни закључак чланова УО је да је наше Удружење у претходном
периоду радило добро и према одлукама донетим на Првој седници
одржаној 05.11.2015. године.
Извршена је промена лица за заступање и представљање Удружења у
Агеницији за привредне регистре на основу одлуке Скупштине од
28.10.2015.
Састанци Удружења одржавани су редовно. Вршена је анализа одсуђених
утакмица, тестирање чланова, 01.02.2016. године одржана је судијска
радионица чија је тема била други судија. Током ове радионице члановима
УОСГН по први пут је презентован видео материјал.
Чланови УО упознати су са тренутним финансијским стањем и приспелим
обавезама, као и потраживањима нашег Удружења.
Покренули смо нови сајт, а домен www.uosgn.org сада је у власништву
нашег Удружења.

2. Донета је одлука да УОСГН организује семинар за стицање звања
Одбојкашки судија. О одржавању семинара посебним дописом биће
обавештени Одбојкашки савез Нишавског округа, клубови као и сви до сада
заинтересовани кандидати. Пријављивање ће се вршити до 01.03.2016.
године. По завршетку пријављивања биће донета одлука о термину почетка
семинара.
3. Чланови УОСГН ће узети учешће на манифестацији „Дан више за одбојку“
која ће се одржати у понедељак 29.02.2016. године. Тога дана од 12h на
више локација у граду играће се одбојкашке утакмице. Наше Удружење ће
делегирати судије који ће судити на овим мечевима.
4. УО је разматрао могућности за побољшање сарадње између нашег
Удружења, Комесара МОЛ Ниша и клубова. Разматрано је и питање
кандидата које ће наше Удружење пријавити за стицање звања Регионални
судија.

Председник УОСГН
Никола Бркић

