ЗАПИСНИК
са Редовне скупштине ГО САВЕЗА СРБИЈЕ, одржане у Крагујевцу,
дана 25.11.2017. године са почетком у 19:00 часова. Предложен је и
усвојен следећи
Дневни ред:
1. Избор радних тела Скупштине Го савеза Србије
a. Радног председништва
b. Верификационе комисије
c. Записничара
2. Извештај верификационе комисије
3. Извештај о раду и финансијски извештај за 2016.год.
4. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута и
усвајање новог текста Статута
5. Избор Председника и подпредседника Савеза
6. Избор радних тела Савеза
7. Доношење одлуке о именовању лица овлашћених за
заступање и представљање
8. Доношење одлуке о именовању лица овлашћеног за
подношење пријаве у АПР
9. Разно
РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
1. Скупштина је једногласно прихватила предлог да се изабере:
● Радно председништво у саставу:
Мијодраг Станковић, Председавајући Скупштине
Милош Бојанић, члан
Драган Дубаковић, члан
● Верификациона комисија у саставу:
Марта Јоргачевић, Председник
верификационе комисије
Бранко Јаћимовић,члан
Драган Митић, члан

● Записничар: Михајло Анђелић
2. Верификациона комисија је потврдила да Скупштини присуствује
12 делегата клубова чланова ГоСС са уредним верификационим
листом овереним од стране Клуба, од 18 могућих делегата из 9
регистрованих Клубова чланова Савеза и да Скупштина може
пуноправно да одлучује и о питањима за која је потребна
двотрећинска већина од укупног броја делегата Скупштине.
3. Скупштина је једногласно усвојила Извештај о раду за 2016.год. и
Финансијски извештај за 2016.год. који је поднео Председник
Савеза Мијодраг Станковић
4. Скупштина је једногласно усвојила текст новог Статута, са
усвојеним изменама и допунама.
5. Избор председника и потпредседника;
Предлог ГК “Про-Го” : Жељко Веселиновић
Предлог ГК “Студент Ниш” : Мијодраг Станковић
Предлог Клуба мисаоних игара “Дама” : Мијодраг Станковић
Гласање:
Жељко Веселиновић ( 1 глас за; 5 уздржаних; 5 против; 1
одсутан )
Мијодраг Станковић ( 10 за; 2 нису гласали )
Нови председник није изгласан.
6. Избор радних тела савеза
Прескаче се, изјашњавање када буде изабран нови председник
7. Избор радних тела савеза
Прескаче се, изјашњавање када буде изабран нови председник
8. Доношење одлуке о именовању лица овлашћених за заступање
и представљање
9. Скупштина је једногласно донела одлуку да се изабере лице
овлашћено за достављање документације АПР-у и то:
МИХАЈЛО АНЂЕЛИЋ,

из Београда, Београд-Нови Београд,
ул. Милутина Миланковића 42/1/2,
ЈМБГ: 1003988710329
10.

Разно
a. Скупштина је примила информацију, да је ГК “ПРО-ГО” из
Ниша аплицирао код ЕГФ-а, за одржавање међународног
турнира ГРАНД СЛАМ 2018. у термину 15-18.март 2018. са
називом 46. НИШ ОПЕН. Управни одбор ГоСС ће донети
потребне одлуке по овлашћењу из члана 42. алинеја 11.
Статута ГоСС, након што ГК “ПРО-ГО” из Ниша достави
неопходну документацију.
b. Предлог да се уведу санкције за присуствовање скупштини
у алкохолисаном стању - потребно истражити које су мере
санкција доступне у складу са дисциплинским документима

Скупштина је завршила рад у 21:30 часова.
Записничар
_____________________
Михајло Анђелић

Председавајући Скупштине
У Крагујевцу,
25. новембар 2017.год.

_________________________
Мијодраг Станковић

