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ЗАПИСНИК
СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА ГРАДА НИША
Одржане дана 22.12.2016. године у Нишу, у просторијама Спортске хале "Чаир" са почетком у
17:30 часова.
Председник УОСГН је за седницу Скупштине предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Избор радних тела:
- радно председништво од 3 члана
- верификациона комисија од 3 члана
- записничар
- 2 оверача записника
2. Усвајање Пословника о раду Скупштине
3. Подношење извештаја о раду између две Скупштине
4. Подношење финансијског извештаја
5. Разно
Дневни ред је једногласно усвојен.

Расправа и одлучивање
1. На предлог председавајућег, Скупштина је једногласно изабрала:
-

радно председништво у саставу:
1. Никола Бркић
- председавајући
2. Милица Лошић
- члан
3. Владан Милић
- члан

-

верификациону Комисију у саставу:
1. Братислав Димитријевић- председник
2. Вук Јовановић
- члан
3. Иван Марковић
- члан

-

оверавачи записника:
1. Кристина Младеновић
2. Милан Миладиновић

-

записничар:
1. Марио Ђорђевић

Председник верификационе комисије је известио присутне да, на основу потписаних
верификационих листића, од 15 чланова Скупштине седници присуствује 10 чланова и да
Скупштина може доносити пуноважне одлуке.
2. Скупштина је једногласно усвојила Пословник о раду Скупштине.
3. Извештај о раду Удружења одбојкашких судија града Ниша у периоду између две седнице
Скупштине, поднео је Председник УОСГН Никола Бркић.
 Извештај, који је дат на крају овог Записника као његов саставни део, усмено је образложио
Председник УОСГН, уз пратећу Power-point презентацију, с изузетком делова који су се
односили на Олимпијске игре ученика Србије и Европске Универзитетске игре, које је
презентовала Милица Лошић.
Извештај о раду је једногласно усвојен.
4. Извештај о финансијском пословању УОСГН поднео је Председник УОСГН Никола
Бркић.
Извештај је једногласно усвојен.
5. Разно:
Члановима Скупштине презентован је видео материјал снимљен на утакмицама Првенства
млађих категорија, које су судили чланови УОСГН и том приликом су анализиране поједине
ситуације из игре. То је била показна презентација чији је циљ био да се чланови Скупштине
упознају са новим принципима рада УОСГН на редовним састанцима.
Са овим је редовна годишња седница Скупштине Удружења одбојкашких судија града Ниша
завршила са радом у 18:30 часова.
Записничар
Оверавачи записника

___________________
Марио Ђорђевић
1.

______________________

2.

______________________

Председник УОСГН
_____________________________
Никола Бркић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УОСГН
Од када је последњи пут поднет извештај о раду УОСГН па до данас сви чланови Удружења дали су
свој допринос да оно функционише на завидном нивоу.
Током протеклог периода, када је суђење у питању није било неуобичајених појава, нити посебних
замерки од стране клубова на рад судија.
Звање регионални судија стекао је наш колега Стефан Батало, а звање национални судија стекли су
Мирко Вуловић и Милош Ћетковић. На листу Друге лиге по први пут у сезони 2016/2017 ушли су
Кристина Младеновић, Катја Петковска, Стефан Батало и Милош Николић, док су на листу
новоформиране Прве Б лиге ушли Братислав Димитријевић и Милан Миладиновић. Циљ нашег Удружења
је да у будућности још већи број наших чланова напредује, како на листу Друге лиге, тако и на листе
виших лига.
Чланови наше организације Милан Миладиновић и Братислав Димитријевић судили су Финални
турнир првенства млађих категорија.
Као и претходних година чланови Удружења судили су и помагали у организацији Светосавског
турнира. Овогодишњи турнир је почео, а његов неизоставни део су наравно и чланови УОСГН.
Једанестог новембра 2015. наше судије: Мирко Вуловић, Никола Савић, Никола Пејчић, Стефан
Батало, Катја Петковска, Кристина Младеновић и Даница Петковић судиле су пријатељске мечеве између
кадетских репрезентација Одбојкашког савеза Нишавског округа и Међуокружног одбојкашког савеза
Рашко-Расинског округа.
У децембру 2015. године одржано је традиционално новогодишње дружење наших чланова, том
приликом гости нашег Удружења били су судије Мирко Јанковић и Дарко Савић, као и делегат-контролор
Славиша Манојловић. У знак захвалности за допринос развоју нашег Удружења председник УОСГН
Никола Бркић уручио је тада Мирку Јанковићу, нашем новом почасном члану, Захвалницу и пригодан
поклон. Новогодишње дружење одржаће се и ове године.
И протекле године наше судије имале су част и задовољство да суде утакмице Међуокружног
школског првенства и у конкуренцији омладинаца и омладинки, као и Окружно и Међуокружно школско
првенство у конкуренцији пионирки и пионира.
Двадесетдеветог фебруара ове године били смо део акције Одбојкашког савеза Србије „Дан више за
одбојку“. Наше судије активно су учествовале на овој манифестацији не само у Нишу већ и у Пироту,
Димитровграду и Алексинцу.
У периоду од марта до маја 2016. у организацији нашег Удружења одржан је семинар за стицање
звања „Одбојкашки судија“. По завршетку семинара наше нове колеге постали су: Биљана Петровић,
Анђела Фуруновић, Сара Митић, Милица Мирчић, Исидора Павловић, Катарина Нејић, Тамара Ратковић,
Никола Величковић, Владимир Младеновић, Немања Ристић и Филип Тонић.
Током априла били смо ангажовани на утакмицама полуфинала Универзитетског првенства Србије.
Двомеч између Ниша и Новог Сада судили су Кристина Младеновић, Милош Николић, Марио Ђорђевић и
Братислав Димитријевић, док је за записник била задужена Даница Петковић.
Двадесетдеветог априла Ниш је био домаћин квалификационог турнира за првенство Србије у
конкуренцији кадеткиња. На овом турниру „правду су делили“ Мирко Вуловић, Милош Ћетковић и Милан
Миладиновић.
Мај месец био је резервисан за Олимпијске игре ученика Републике Србије. Школска Олимпијада
одржана је од 9. до 15. маја у Врању. Част да суде на овом такмичењу имали су Мирко Вуловић, Кристина

Младеновић и Марио Ђорђевић, док се у улози координатора за одбојкашке судије нашла потпредседница
нашег Удружења Милица Лошић.
Последњег дана маја наша дужност и обавеза била је да се нађемо на хуманитарном одбојкашком
турниру за лечење џудисте Игора Нуркића. Наше Удружење је донирало новац за лечење младог
спортисте, а наши чланови су, наравно, судили на турниру.
Велики број наших судија нашао се и на турниру „Stampy 2016“ као и на завршном турниру
Десеткине лиге. Двадесеттрећег јуна одржана је мини лига комбинованих тимова из Ниша, Врања,
Лесковца и Пирота. Комбиноване тимове чинила су деца ометена у развоју и ученици редовних основних
школа. Наше Удружење представљали су Сара Митић и Немања Ристић.
Делегација УОСГН посетила је утакмицу светске лиге Србија – Иран, која је одиграна 25.06.2016.
године у Београду. Делегацију су чинили потпредседник УОСГН Милица Лошић и чланови Стефан
Батало, Милош Ћетковић и Мирко Вуловић који су овом приликом промовисани у нова звања.
Летњи месеци били су у знаку одбојке на песку. Поносни смо на чињеницу да је наше Удружење
добило још једног судију Одбојке на песку, а то је наша колегиница Кристина Младеновић. Поносним нас
је учинио и Слободан Луковић који је на финалном турниру у Београду судио утакмице за треће место у
обе конкуренције, као и финале у мушкој конкуренцији.
Од 18. до 24. јула на европским Универзитетским играма у Загребу представљала нас је успешно
Милица Лошић.
Уочи почетка нове одбојкашке сезоне председник УОСГН Никола Бркић био је гост семинара за
тренере Друге лиге – Исток где је одржао презентацију „Извод из правила одбојкашке игре“.
Двадесетпрвог децембра наше Удружење имало је прилику да се опроба у првом колу Купа ЦЕВ.
Представљале су нас Милица Лошић и Катја Петковска као записничари, односно Мирко Вуловић,
Братислав Димитријевић, Милан Миладиновић и Марио Ђорђевић као линијске судије.
У периоду између две Скупштине наше Удружење добило је нови сајт, а постали смо и власници
домена www.uosgn.org. Рад ће нам у наредном периоду олакшати и видео пројектор тако да ће сада наши
састанци, семинари и презентације бити садржајнији јер ћемо бити у прилици да користимо и снимљене
видео материјале.
Изазове који нас очекују у новој години дочекаћемо спремни и трудићемо се да као и досада
представљамо УОСГН на прави начин и да рад организације подигнемо на још виши ниво.
Председник УОСГН
Никола Бркић

