Поштоване колеге,
Са великим задовољством Вас обавештавамо да је на Оснивачкој скупштини, одржаној у
Пожаревцу 24.03.2016. године, основано Удружење одбојкашких судија Браничевског и
Подунавског округа.
Годинама уназад на територији Браничевског и Подунавског округа одбојкашке судије
марљиво обављају свој посао под окриљем Одбојкашког савеза Браничева. Како се осетила
потреба да се одбојкашке судије са овог региона осамостале, дошло се на идеју да се оснује
независно спортско удружење, те да се Удружење одбојкашких судија Браничевског и
Подунавског округа региструје код Министарсва омладине и спорта и у Агенцији за
привредне регистре, односно да постане независно правно лице.
Удружење је на Оснивачкој скупштини одржаној 24.03.2016.године у Пожаревцу, једногласно
донело одлуку о оснивању независног спортског удружења одбојкашких судија, односно
одлуку о одвајању од Одбојкашког савеза Браничева, у оквиру којег је до сада
функционисало.
Оснивачка скупштина је овом приликом једногласно донела Оснивачки акт, усвојила Статут
Удружења и донела одлуку да председник Удружења буде делагат код УОСС и ОСБ.
Оснивачка скупштина је такође у складу са законом изабрала председника Удружења, као и
остале органе Удружења.
За председника УОС Браничевског и Подунавског округа изабран је Драган Паповић,
национални судија из Пожаревца.
На предлог председника УОСБПО донете су одлуке и о осталим органима Удружења и то:
чланови председништва: Радивоје Лазић, Мирко Степановић, Дејан Вучковић и Светлана
Динић.
надзорни одбор: Гроздан Тодоровић, Душко Ивовић и Милан Пантић.
врховни судија: Бојана Живковић
дисциплински судија: Лидија Марковић
Подмлађено руководство УОСБПО првенствено за циљ има да омасови и подмлади своје
чланство, као и да кроз многобројне семинаре и радионице помогне младим судијама из овог
региона да побољшају квалитет суђења и да напредују у својој каријери. Браничевски и
Подунавски округ имају дугу одбојкашку традицију, као и доста клубова из ових округа на
највишим нивоима такмичења. Циљ УОСБПО је да оспособи што више судија са овог
региона да положе за највише судијске рангове, као и да УОСБПО има своје представнике на
највишим ранговима такмичења. Начињен је први, по правилу и најтежи корак ка остварењу
ових циљева. Остаје нам да вредно радимо, да се трудимо, и да својим залагањем сви заједно
допринесемо да се кроз коју годину из редова УОСБПО изроди барем један, ако не и више
међународних судија.
Искористили би ову прилику да се још једном захвалимо председнику УОСС Горану
Градинском који је својим присуством увеличао нашу Оснивачку скупштину.
Спортски поздрав
из Пожаревца, Смедерева, В. Градишта, Петровца на Млави и осталих општина
Браничевског и Подунавског округа!

