УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА ГРАДА НИША

Број:
Дана: 28.10.2015. г.
НИШ

ЗАПИСНИК
СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА ГРАДА НИША
Одржане дана 28.10.2015. године у Нишу, у просторијама Спортске хале "Чаир" са почетком
у 16:00 часова.
Председник УОСГН је за седницу Скупштине предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД:
1. Избор радних тела:
2.
3.
4.
5.

радно председништво од 3 члана
верификациона комисија од 3 члана
записничар
2 оверача записника

Усвајање Пословника о раду Скупштине
Подношење извештаја о раду између две Скупштине
Подношење финансијског извештаја
Разно

Предедник УОСГН Јанковић Мирко је предложио допуну дневног реда, односно да
после подношења финансијског извештаја буду уврштене следеће тачке:
5. Измене и допуне Статута УОСГН
6. Оставка Председника УОСГН
7. Избор новог Председника УОСГН, Управног одбора, Надзорног одбора, Дисциплинског
судије, Врховног судије и Комисије за контролу, праћење и унапређење суђења
8. Разно
Овако измењен и допуњен дневни ред је једногласно усвојен.

Расправа и одлучивање
1. Предедник УОСГН Јанковић Мирко је предложио допуну дневног реда, односно да
после подношења финансијског извештаја буду уврштене следеће тачке:
5. Измене и допуне Статута УОСГН
6. Оставка Председника УОСГН
7. Избор новог Председника УОСГН, Управног одбора, Надзорног одбора,
Дисциплинског судије, Врховног судије и Комисије за контролу, праћење и
унапређење суђења
8. Разно
Овако допуњен дневни ред је једногласно усвојен.
На предлог председавајућег, Скупштина је једногласно изабрала:
-

радно председништво у саставу:
1. Спасић Небојша
- председавајући
2. Божић Слађана
- члан
3. Јанковић Мирко
- члан

-

верификациону Комисију у саставу:
1. Лошић Милица
- председница
2. Цветковић Јелена
- члан
3. Стевић Славиша
- члан

-

оверачи записника:
1. Јовановић Вук
2. Миладиновић Милан

-

записничар:
1. Ђорђевић Марио

Председница верификационе Комисије је известила присутне да, на основу потписаних
верификационих листића, од 15 чланова Скупштине седници присуствује 14 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, односно од новембра 2014. године до 28.10.2015. године, поднео
је председник УОСГН Јанковић Мирко ( извештај у прилогу записника ).
Извештај о раду је једногласно усвојен.
4. Извештај о финансијском пословању УОСГН поднео је председник УОСГН Јанковић
Мирко ( у прилогу записника ).
Извештај је једногласно усвојен.

5. Измене и допуне Статута УОСГН
Председник УОСГН Јанковић Мирко предложио измену чл. 33. и члана 47.
Скупштина је једногласно усвојила предлог и донела одлуку да се ти чланови мењају и
гласе:
Члан 33.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.
Скупштина 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 47. став 1.
Председника УОСГН бира Скупштина, на предлог једног или више чланова Скупштине.
6. Председник УОСГН Јанковић Мирко поднео је неопозиву оставку на свим функцијама
(оставка у прилогу овог записника).
Скупштина је једногласно усвојила.
7. Стевић Славиша предложио је Николу Бркића за новог председника УОСГН.
Скупштина је усвојила овај предлог са 12 чланова ЗА и 1 УЗДРЖАН.
 Нови председник УОСГН Бркић Никола је предложио састав Управног одбора:
- Бркић Никола
- Председник
- Лошић Милица
- Потпредседник
- Милић Владан
- члан
- Јовановић Вук
- члан
- Димитријевић Братислав
- члан.
 Надзорни одбор:
- Ђорђевић Марио
- Миладиновић Милан
- Младеновић Кристина

- председник
- члан
- члан.

 Комисија за контролу, праћење и унапређење суђења:
- Спасић Небојша
- председник
- Милић Владан
- члан
- Лошић Милица
- члан
- Бркић Никола
- члан.
 Дисциплински судија:
- Лошић Милица.
 Врховни судија:
- Бркић Никола.

 За новог члана Скупштине УОСГН, уместо Јанковић Мирка, предложен је Вуловић
Мирко.
Скупштина је једногласно усвојила предлог председника УОСГН Николе Бркића.
8. Разно:
 Скупштина је једногласно одлучила да новоизабрани председник УОСГН преузме
све функције заступања које је обављао његов претходник.
 Скупштина је једногласно одлучила да се измени податак о броју рачуна у банци
УОСГН у АПР-у.
 Стевић Славиша је наговестио учешће наших судија на радничким спортским играма
почетком априла 2016. године.
Са овим је редовна годишња седница Скупштине Удружења одбојкашких судија града
Ниша завршила са радом у 18:30 часова.

Записничар
Оверачи записника

___________________
Ђорђевић Марио
1.

______________________

2.

______________________

Председник Скупштине УОСГН
_____________________________
Спасић Небојша

