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

ЗАПИСНИК
Врста састанка:
Управни одбор Удружења одбојкашких судија Града Ниша
Број седнице:
7 (седма седница)
Датум одржавања: 01.08.2018.
Време одржавања:
19,00 – 20,00
У раду седнице учествовали су следећи чланови УО: Никола
Састанку
Бркић, Милица Лошић, Владан Милић и Милан Миладиновић.
присуствовали:
У раду није учествовао Братислав Димитријевић који је пре
тога поднео писану оставку на чланство у УО.

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Оставка Братислава Димитријевића на чланство у УО.
Избор новог члана УО.
Предлог кандидата за листу Друге лиге за сезону 2018/2019.
Анкета уочи сезоне 2018/2019.

РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
1. Председник УОСГН Никола Бркић упознао је чланове Управног одбора са
оставком националног судије Братислава Димитријевића на чланство у
Управном одбору. (Оставка се налази у прилогу овог записника.) Управни
одбор је једногласно прихватио оставку и констатовао да Братислав
Димитријевић није више члан Управног одбора Удружења одбојкашких
судија Града Ниша. УО се захваљује Братиславу Димитријевићу на
досадашњем ангажовању и значајном доприносу у раду овог тела.
2. За новог члана Управног одбора до истека мандата УО изабраног на
Скупштини 28.10.2015. године председник УОСГН Никола Бркић предложио
је националног судију Мирка Вуловића. Једногласно је донета одлука да се
Мирко Вуловић изабере за члана Управног одбора. (Решење о избору
Мирка Вуловића за члана УО налази се у прилогу записника.)
3. Управни одбор донео је једногласну одлуку да се за листу судија Друге лиге
за сезону 2018/2019. пријаве следећи кандидати: Катарина Деспот (IX-071),
Пејчић Никола (IX-075) и Ристић Немања (IX-095).

4. Донета је одлука да се судијама са листе Међуокружне лиге Ниша достави
анкета за изјашњавање о статусу у сезони 2018/2019. Рок за изјашњавање
биће понедељак 27. август 2018. године.
Председник УОСГН
Никола Бркић

Удружење одбојкашких судија Града Ниша
Страхињића Бана 2а
18000 Ниш

У складу са чланом 42. Статута Удружења одбојкашких судија Града Ниша, ја,
Димитријевић Братислав, ЈМБГ 3007986730090, подносим НЕОПОЗИВУ

ОСТАВКУ
На место члана Управног одбора УОСГН.
Образложење:
Након вишегодишње успешне сарадње, из личних разлога, принуђен сам да
поднесем оставку на место члана Управног одбора. Сматрам да нећу моћи да на
адекватан начин одговорим захтевима ове функције у наредном периоду, те да је
једино исправно да се са овог места повучем и омогућим неометан рад
организације која из године у годину показује завидне резултате и очигледан
напредак.
Управном одбору желим пуно успеха у даљем раду, посебно у погледу даљег
развоја организације и стварању младог и квалитетног судијског кадра.

У Нишу,
20.07.2018. године

С поштовањем,
Братислав Димитријевић

УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА ГРАДА НИША
Страхињића Бана 2а, Ниш, web: www.uosgn.org,

У складу са чланом 42. Статута Удружења одбојкашких судија Града Ниша, Управни
одбор УОСГН доноси следеће:

РЕШЕЊЕ
На седници Управног одбора одржаној 01.08.2018. године, на место члана
Управног одбора УОСГН до истека мандата Управног одбора изабраног на
Скупштини 28.10.2015. године, изабран је национални судија са листе Прве Б лиге –
Мирко Вуловић.
Образложење:
Услед поднете неопозиве оставке од стране члана Димитријевић Братислава,
Управни одбор у саставу Никола Бркић, Милица Лошић, Милан Миладиновић и
Владан Милић, доноси решење као у диспозитиву.

У Нишу, 01.08.2018.
Председник УОСГН
Никола Бркић

