
З А П И С Н И К
са Редовне скупштине ГО САВЕЗА СРБИЈЕ, одржане у Београду, дана
22.07.2018. године са почетком у 15:00  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
Анђелић Косто, члан
Дубаковић Драган, члан

● Верификациона комисија у саставу:
Бојанић Милош,члан
Марковић Немања, члан

● Записничар: Михајло Анђелић



Верификациона комисија је потврдила да Скупштини присуствује
10 делегата клубова чланова ГоСС са уредним верификационим
листом овереним од стране Клуба, од 16 могућих делегата из 8
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.

Електронска верификација за Го клуба Дама, није прихваћена.

2. Усвајање дневног реда - усвојен једногласно

3. Усвајање записника са претходне скупштине - усвојен са 8
гласова за, 2 против; примедба да није наведен оверивач
записника Младен Лилић, и да оверивач није потписао записник

4. Скупштина је једногласно усвојила Извештај о раду за 2017. год. ,
Финансијски извештај за 2017. год и извештај ревизора 2017.
године који је поднео Председник Савеза Мијодраг Станковић.

Примедбе Драган Илић:

1. ГоСС присваја заслуге за неке од активности које су
наведене нису у сагласности са програмским активностима,
формално, ни у сагласности са финансијским активнистима

2. Нису наведени непосредни учесници за поједине
активности, конкретно Го клуб Про Го из Ниша

3. Према документацији бодовања о финансирању пројеката
града Ниша, суфинансирање турнира Ниш опен је доведено
у питање зато што је изостала формална подршка савеза

4. У извештају о раду недостаје наративни део финансијког
извештаја

Председник савеза одгворио је на примедбе:

1. Активности клубова, као чланова савеза су активности и
савеза

2. Активности клубова, као чланова савеза су активности и
савеза

3. Про Го није доставио потребну документацију
4. Размотриће се



Финансијски и извештај о раду усвојени, 8 гласало за, 2 против

5. Избор председника и потпредседника савеза

Једини кандидат: Мијодраг Станковић, досадашњи председник.

Кандидат за потпредседника: Михајло Анђелић

Скупштину напустили чланови Го Клуба Про Го

Изабрани су једногласно са 8 гласова за.

6. Управни одбора

Дубаковић Драган

Миладин Живановић

Милош Бојанић

Михајло Анђелић

Митић Душан

Иван Тодоровић

Мијодраг Станковић као председник

Једногласно усвојено са 8 гласова.

7. Надзорни одбор

Косто Анђелић, као председник надзорног одбора

Миша Алимпић

Немања Марковић

Једногласно усвојено са 8 гласова за од 8 присутних.


