Го савез Србије

СТАТУТ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Крагујевац, 25. новембра 2017. године
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На основу чл. 40. ст. 2. чл. 55. ст. 3. тач. 1. и чл. 98. ст. 3.. Закона о спорту Републике Србије (Сл.
гл. РС, бр. 10/2016.) и чл. 39. ст. 1. алинеја 1. Статута Го савеза Србије, Скупштина Го савеза
Србије на редовној седници одржаној 25.11.2017. године усваја пречишћен текст

СТАТУТ
ГО САВЕЗА СРБИЈЕ
I Основне одредбе
1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Дефиниције и скраћени изрази
-

-

ГоСС означава Го савез Србије
Савез означава Го савез Србије
ИГФ означава Светску Го федерацију
ЕГФ означава Европску Го федерацију
ССС означава Спортски савез Србије
Клуб означава спортску организацију регистровану код надлежног органа у Републици
Србији у складу са Законом о спорту, а који је члан Го савеза Србије и који има спортисте,
спортске стручњаке и стручњаке у Го спорту и који је основан ради унапређења Го спорта
и остварења врхунских резултата.
Регистар означава Регистар Удружења, друштава и савеза у области спорта, који се води
код надлежног органа Републике Србије
УО означава Управни одбор Го савеза Србије
НО означава Надзорни одбор Го савеза Србије
ТК означава Такмичарску комисију Го савеза Србије
РК означава Регистрациону комисију Го савеза Србије
СА ССС означава Спортску арбитражу Спортског савеза Србије

Члан 1.
Го савез Србије је национални грански спортски савез удружених спортских организација,
самосталних професионалних спортиста и стручних удружења у Го спорту, у Републици Србији.
У ГоСС се могу удруживати и друга правна лица која су оријентисана ка Гоу, у складу са
овим Статутом и општима актима ГоСС.
Члан 2.
ГоСС је невладина, нестраначка, неполитичка и непрофитна спортска организација, која
има својство правног лица, и која је основана и организована у облику савеза на начелу
добровољности и равноправности, искључиво ради остваривања и обављања спортских
активности и делатности, заједничких циљева и интереса у области Гоа у Републици Србији.
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ГоСС као правно лице има права, обавезе и одговорности утврђене прописима и овим
Статутом, и има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге правне послове и
радње у оквиру своје правне и пословне способности.
За обавезе преузете у правном промету, ГоСС одговара целокупном својом имовином.
Члан 3.
ГоСС је члан ИГФ и члан ЕГФ.
ГоСС је члан Спортског савеза Србије, као и других спортских асоцијација организованих
за територију Републике Србије.
ГоСС се може удруживати и у друге спортске, друштвене или пословне домаће или
међународне организације и асоцијације у циљу остварења интереса Гоа.
2. НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 4.
Назив Савеза је: Го савез Србије
Скраћени назив Савеза је: ГоСС
Назив Го савез Србије у међународној комуникацији је: Serbian Go Federation
Назив, скраћени назив и назив на страном (Енглеском) језику употребљавају се у правном
промету у облику у којем су уписани у Регистар.
Одлуку о промени назива доноси Скупштина ГоСС.
Члан 5.
Седиште Савеза је у Нишу, у улици Страхињића Бана 2а.
Одлуку о промени седишта доноси Управни Одбор ГоСС.
Члан 6.
Подручје деловања ГоСС је на целој територији Републике Србије
Члан 7.
ГоСС је правно лице који има правну и пословну способност у складу са прописима
Републике Србије, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим
Статутом.
ГоСС има динарски и девизни рачун и преко њих послује.
3. ПЕЧАТ, ЗАШТИТНИ ЗНАК И ЗАСТАВА
Члан 8.
Савез има печат округлог облика стандардних димензија, на којем су ћирилицом исписани
назив и седиште Савеза. У унутрашњем делу квадрат са белим и црним кругом на дијагоналним
угловима.
Савез има штамбиљ стандардних димензија правоугаоног облика на коме је исписан
назив и седиште Савеза и остављен простор за број и датум.
Члан 9.

4

ГоСС, као национални грански савез у Гоу и удружене спортске организације, самостални
спортисти и стручна удружења у Гоу, у Републици Србији, функционишу као јединствен систем
Гоа у Републици Србији.

4. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 10.
Савез представља и заступа Председник Го савеза Србије и Генерални секретар Савеза.
Одлуком Управног одбора ГоСС, може се одредити и друго лице с правима и обавезама у
заступању Савеза, у границама датих овлашћења.
5. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Члан 11.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор мржње,
по било ком основу, лица у ингеренцији Савеза и чланова ГоСС, на отворен или прикривен
начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству.
У ГоСС и код чланова ГоСС, забрањена је свака врста злоупотреба, злостављања,
дискриминације и насиља према деци.
Ближе услове о начинима препознавања облика злостављања, злоупотребе,
дискриминације и насиља над децом из става 2. овог члана споразумно прописују министар,
министар надлежан за унутрашње послове, министар надлежан за правосуђе и министар
надлежан за здравље.
Лица која обављају стручно-васпитни рад са децом у ГоСС и код чланова ГоСС, нарочито
ће промовисати равноправност међу децом и активно се супротстављати свим врстама
злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља.
Одредбе општих аката ГоСС и чланова Савеза, којима се утврђује
дискриминација лица у њиховој ингеренцији – не примењују се, а појединачна акта којима се
врши дискриминација – ништава су.
У ГоСС и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и
грађанина.

II Циљеви и садржај рада ГоСС
1. Циљеви
Члан 12.
ГоСС као највиши облик удруживања у Републици Србији у области Гоа, има за циљ да:
развија спортску грану, односно спортске активности и делатности, усклађује активности својих
чланова, репрезентује национални спорт у подручју свог деловања, ствара услове за постизање
врхунских спортских резултата, учествује у унапређивању стручног рада спортских стручњака и
стручњака у спорту, подстиче бављење Гоом, посебно деце и омладине у свом подручју
деловања, организује и води спортска такмичења.

2. Садржај активности
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Члан 13.
ГоСС своје циљеве остварује кроз следеће активности:
-ствара услове за постизање врхунских резултата у Гоу
-развија и унапређује све видове Гоа (сениорски, омладински, јуниорски, школски,
дописни, проблемски, паровни, студентски итд.)
-представља и репрезентује национални и клупски Го у ИГФ и ЕГФ и другим
међународним спортским организацијама и на такмичењима којa они организују,
-стара се о националним Го репрезентацијама,
-стара се о појединцима који представљају ГоСС на првенству света и на европским и
регионалним такмичењима,
- развија међународне Го односе кроз контакте са ИГФ и ЕГФ и Го савезима који су
њихови чланови,
- подстиче стално стручно образовање и усавршавање у области Гоа, посебно Го тренера,
судија и наставника,
- доноси и остварује планове и програме развоја врхунског Гоа,
- утврђује системе националних такмичења,
- организује и руководи националним такмичењима,
- организује међународна Го такмичења,
- нормативно уређује питања у вези са Го такмичењима, Го репрезентацијама (мушка,
женска, јуниорска, омладинска, студентска), статусом такмичара Гоа, тренера Гоа, судија Гоа и
других стручних лица,
- подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске
резултате и за допринос развоју и унапређењу Гоа у Републици Србији,
- издаје сопствене публикације и даје подршку излажењу других издања од значаја за
развој Гоа у Републици Србији,
- остварује међународну сарадњу са клубовима и организацијама српске дијаспоре,
- популарише Го у медијима, образовним институцијама и другим организацијама,
посебно у школама,
- предузима мере за спречавање негативних појава у Гоу (недолично понашање,
лажирање резултата итд.),
- ГоСС може поверити удруженим спортским организацијама (Клубовима) непосредну
организацију и реализацију појединих активности из своје надлежности, уз прецизно утврђивање
међусобних обавеза и финансијских услова.
Остваривање циљева ГоСС ближе се регулише одговарајућим општим и другим актима,
које доноси надлежни орган ГоСС у складу са овим Статутом.
3. Спортска правила
Члан 14.
ГоСС утврђује спортска правила у области Гоа, а у складу са међународним правилима.
Спортским правилима утврђује се:
1. систем, пропозиције, правила и календар такмичења,
2. правила за организовање спортских такмичења,
3. услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања
њихове испуњености, укључујући и услове за наступ страних спортиста и спортиста који
наступају за стране репрезентације;
4. услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском такмичењу,
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5. начин и поступак регистровања уговора између такмичара Гоа и спортске организације,
6. услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за подручје
више држава или више региона различитих држава,
7. услови и начин регистровања такмичара Гоа и тренера Гоа за спортску организацију
укључујући и регистровање страних такмичара Гоа,
8. мере за спречавање негативних појава у спорту ( допинг, насиље и недолично
понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам нелегално клађење и
др.),
9. медицинска заштита такмичара Гоа,
10. дисциплински поступак и дисциплинске казне,
11. статус такмичара Гоа и њихови преласци у домаће и иностране спортске организације,
укључујући уступање такмичара Гоа између спортских организација,
12. услови за вршење посредовања у преласцима такмичара Гоа из једне у другу спортску
организацију
13. статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица на
такмичењима,
14. обављање стручног рада у спортским организацијама,
15. друга питања утврђена Законом и спортским правилима надлежног међународног
спортског савеза.
Спортска правила непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или
посредно, обухваћена надлежностима ГоСС.
ГоСС је дужан да у року од 15 дана од дана ступања на снагу спортских правила из овог
члана, достави примерак Правила Министарству омладине и спорта.
ГоСС објављује спортска правила и статут на званичној интернет презентацији Го
савеза.Србије (www. http://goss.rs/).
ГоСС је дужан да донесе програм развоја ГО спорта, за најмање четири године, и да га
достави Министарству у року од 15 дана од дана доношења.
ГоСС је дужан да достави Министарству оверен превод статута надлежног међународног
спортског савеза, укључујући и касније измене и допуне тог статута.
Члан 15.
Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања или
подношења докумената од стране учесника у систему спорта у складу са законом, остварује се
заштита података о личности и приватности у складу са одредбама закона о спорту и закона
којим се уређује заштита података о личности.
ГоСС у складу са законом прикупља, чува и врши друге радње обраде личних података
спортисте, спортског стручњака и стручњака у спорту, у зависности од врсте евиденције коју
ГоСС води у складу са законом (име и презиме; пол; датум рођења; држављанство; број личног
документа који служи као средство идентификације на спортским приредбама; адреса
пребивалишта и боравишта; подаци за контакт; назив спортске организације у којој се обављају
спортске активности и делатности и за коју је спортиста, односно спортски стручњак
регистрован; фотографија; број спортског регистрационог документа; постигнути спортски
резултати; дисциплинске казне; основ ангажовања у спортској организацији или ГоСС;
закључени уговори са спортском организацијом; школска стручна спрема, односно стручна
оспособљеност спортског стручњака; спортско звање спортског стручњака; број и датум
издавања дозволе за рад спортског стручњака и рок њеног важења; реализовани трансфер,
уступање или други вид преласка спортисте или спортског стручњака у другу спортску

7

организацију; накнада за развој спортисте при закључењу првог професионалног уговора; други
подаци утврђени спортским правилима надлежног међународног спортског савеза), укључујући и
обраду посебно осетљивих података (здравствено стање спортисте, коришћена медицинска
средства и др.), и другим организацијама у области спорта преноси личне податке спортисте,
спортског стручњака и стручњака у спорту који су неопходни за остваривање права, обавеза и
одговорности тих лица у тим организацијама у складу са овим законом.
Подаци из става 2. овог члана чувају се десет година.
ГоСС савез чини доступним податке из става 2. овог члана Министарству на његов захтев,
без одлагања, ради остваривања надлежности Министарства утврђених законом.
У документима чије је издавање или друго поступање са њима предвиђено одредбама
закона о спорту уносе се следећи подаци о личности, у зависности од врсте и намене
документа: име, име родитеља и презиме; датум и место рођења; стручни/академски назив;
спортско звање; назив и ниво дозволе за рад; датум положеног стручног/завршног испита и
постигнут успех на испиту, односно укупна просечна оцена; фотографија; оцена здравствене
способности за бављење спортским активностима и стручним радом у спорту; спортски ранг
према одговарајућој националној категоризацији; узрасна спортска категорија; функција која се
обавља у организацији у области спорта; подаци за контакт; јединствени матични број
заступника ГоСС; број исправе (личне карте или путне исправе) која служи за идентификацију
лица; датум издавања и рок важности документа; потпис.
ГоСС може, у складу са законом, чинити доступним податке из става 2. овог члана
надлежном међународном спортском савезу уколико је то потребно за:
1) регулисање статуса при преласку у страну спортску организацију;
2) регулисање уговорних односа са страном спортском организацијом;
3) регулисање питања права наступа на међународним спортским такмичењима;
4) утврђивање одговорности због кршења спортских правила.
ГоСС је обавезан да се у случајевима из ст. 2. и 5. овог члана стара о томе да подаци о
личности не буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрате достављање тих података
уколико организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.
Обрада података утврђених овим законом од стране ГоСС или друге
организације у области спорта о здравственом стању спортиста и спортских стручњака и о
коришћеним медицинским средствима и другим нарочито осетљивим подацима о личности, као
и података који се обрађују на основу спортских правила надлежних међународних спортских
савеза, условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са законом

III Систем спорта и учесници у систему спорта
Члан 16.
Систем спорта чине физичка и правна лица која се баве спортском активношћу, односно
делатношћу, као учесници у систему спорта, у складу са Законом.
1. Физичка лица у систему спорта - права и обавезе
Члан 17.
Такмичар Гоа може да се бави спортским активностима самостално или у оквиру
организације у области Го спорта.
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Такмичар Гоа може да се бави спортским активностима аматерски или професионално.
Члан 18.
Права, обавезе и одговорности такмичара Гоа аматера уређују се Законом, спортским
правилима ГоСС и општим актима спортске организације, а права, обавезе и одговорности
такмичара Гоа аматера којима се обезбеђује новчана накнада за бављење спортом - и уговором
између такмичара Гоа и спортске организације (Уговор о стипендирању малолетног спортисте за
спортско усавршавање или Уговор о бављењу спортом).
Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност може да се пуноважно
закључи само уз писану сагласност оба родитеља, односно старатеља, оверену у складу са
законом, а на основу претходно утврђене здравствене способности спортисте који нема потпуну
пословну способност од стране надлежне здравствене службе или завода надлежног за спорт и
медицину спорта.
Спортска организација дужна је да пре закључења уговора спортисту писано обавести о
правима, обавезама и одговорностима из ст. 1. овог члана.
Бављење спортским активностима у складу са уговором о бављењу спортом из става 1.
овог члана сматра се радом ван радног односа, у складу са законом.
Спортиста и спортска организација могу закључити само један уговор за бављење
спортисте спортским активностима у спортској организацији, у складу са законом о спорту.
Ништав је уговор између спортске организације и спортисте који је закључен супротно
одредбама Закона о спорту.
Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид уговора између
спортисте и спортске организације закључује се у писаној форми и оверава у складу са законом,
а у противном је ништав.
Уговор између спортисте и спортске организације потписују спортиста и лице овлашћено
за заступање спортске организације, а у случају да је спортиста лице без потпуне пословне
способности, уговор се потписује у складу са ставом 2. овог члана.
Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују се законом, спортским
правилима ГоСС, Колективним уговором, Правилником о раду (кад није закључен Колективни
уговор код послодавца) и Уговором о раду између такмичара Гоа и спортске организације.
Правилима ИГФ и ЕГФ утврђују се услови и критеријуми за стицање статуса
професионалних спортиста (професионалних мајстора Гоа).
Члан 19.
У спортском такмичењу може учествовати такмичар Гоа коме је у периоду од шест месеци
пре одржавања спортског такмичења, утврђена општа здравствена способност за обављање
спортских активности, односно делатности.
Правилником, који доноси министар надлежан за послове здравља и министар спорта
утврђује се начин, врста, обим и рокови у којима се утврђују здравствене способности и
здравствени прегледи за све такмичаре и спортске гране.
Члан 20.
Забрањено је такмичара Гоа изложити спортским активностима које могу да угрозе или
погоршају његово здравствено стање.
Допинг такмичара Гоа је забрањен у складу са законом.
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Члан 21.
Спортске организације и Го савез Србије су дужни да омогуће такмичару Гоа учешће у
националној Го репрезентацији, када је позван у репрезентацију.
ГоСС је обавезан да ствара услове за успешан рад репрезентативних селекција Гоа са
циљем постизања најбољих резултата и достојног репрезентовања Републике Србије и српског
Гоа.
Члан 22.
Чланови репрезентације морају имати спортске и одговарајуће моралне квалитете.
Изабрани репрезентативац дужан је да испуњава све обавезе према репрезентацији.
Односи, обавезе, права и дужности члана репрезентације регулишу се посебним
Правилником.
2. Остала физичка лица у систему спорта
Члан 23.
Остала физичка лица у систему спорта су спортски стручњаци и стручњаци у спорту који
обављају стручни рад у складу са законом и овим Статутом.
Спортски стручњаци су лица која имају високо образовање у области спорта, односно
физичке културе или су оспособљена за обављање стручних послова у спорту, ако законом није
другачије одређено.
Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће знање за те врсте
послова и доприносе остваривању спортских активности у складу са законом и овим Статутом.

IV Облици организовања
1. Спортске организације
Члан 24.
Ради обављања спортских активности и спортских делатности, спортска организација
може се организовати као Удружење или као привредно друштво, у складу са законом и овим
Статутом, а на питања која нису уређена законом и овим Статутом, примењују се општи прописи
о удружењима, односно привредним друштвима.
2. Територијална организација
Члан 25.
Општински Го савез оснива се ако на подручју општине постоје и активно делују најмање
два Го клуба. Општински Го савез делује као носилац Го активности у својој општини, градски на
територији града и окружни за Го клубове који делују на територији округа.
Члан 26.
Општински Го савези су у облику удруживања Го клубова на територијалном принципу,
сходно и територијално политичкој подели Републике Србије на општине.
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Члан 27.
Окружни, градски и општински Го савези одлукама својих органа удружују се у Го Савез
Србије, као надлежни грански савез.
Члан 28.
У ГоСС се могу удружити и други правни субјекти чија је делатност непосредно повезана
са Гоом, о чему одлуку доноси Скупштина на предлог Управног одбора.
Члан 29.
Правилником о регистрацији Го клубова удружени Го савези прописују услове за пријем,
чланство и иступање из чланства Го клубова по јединственом правилнику ГоСС, а у складу са
Законом о спорту и овим Статутом. ГоСС води јединствену евиденцију о регистрованим Го
клубовима и такмичарима Гоа.
3. Права и обавезе удружених Го организација
Члан 30.
Удружене Го организације имају, сходно циљевима удруживања следећа права и обавезе:
- да у оквиру договорене процедуре утврђују заједничку политику,
- да активно учествују у раду и одлучивању преко својих представника,
- да своје представнике у ГоСС предлажу и бирају у складу са својим статутима, општим
актима и Статутом ГоСС,
- да доследно извршавају одлуке органа и тела ГоСС које су донете у складу са Статутом
и другим донетим актима ГоСС,
- да утврђене финансијске обавезе извршавају уредно у погледу износа, намене, рокова и
динамике,
- да обезбеде усклађеност годишњих програма и календара такмичења са програмом и
календаром такмичења ГоСС,
- да дају предлоге и примедбе на рад органа, тела и носилаца појединих функција, у
ГоСС, да дају предлоге за сазивање редовних и ванредних седница као и иницијативе за
постављање и разрешења са појединих дужности,
- да иступе из ГоСС, уз обавезу претходног обавештавања органа ГоСС и органа других
удружених савеза најмање шест месеци пре датума иступања из ГоСС, а уз измирење
свих обавеза према ГоСС.
Када удружени савез затражи да се одређено питање размотри на Управном одбору и о
том питању достави писани материјал са предлогом закључака, то питање се обавезно увршћује
у дневни ред прве наредне седнице Управног одбора.
4. Стручна и друга удружења
Члан 31.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту могу се ради уређивања и остваривања
стручних спортских питања од заједничког интереса удруживати у спортска удружења (удружење
тренера, судија и др.).

11

Члан 32.
У циљу унапређивања свог статуса, као и ефикасније сарадње са ГоСС, спортске
организације – клубови могу организовати своје удружење.
Делокруг рада и унутрашњу организацију одређују својим правилима, која морају бити у
сагласности са Законом и овим Статутом.

V Општи интерес
Члан 33.
Општи интерес у области Гоа јесте:
1. обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских Го резултата на
светкој олимпијади мисаоних спортова, светским и европским такмичењима,
2. активности, преко којих се остварује општи интерес у области Гоа, укључујући и
унапређење и заштиту здравља такмичара Гоа, унапређењу стручног рада и стручног
оспособљавања у Гоу,
3. стипендије за спортско усавршавање врхунских такмичара Гоа аматера и новчана
помоћ врхунским такмичарима Гоа са посебним заслугама,
4. национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији Гоа,
5. активности Го кампова за перспективне такмичаре Гоа,
6. организација међународних и националних Го такмичења од значаја за Републику
Србију, међудржавна и међународна сарадња у Го спорту,
7. обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и студенских Го
такмичења на нивоу Републике Србије,
8. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање,
намештање спортских резултата и др.),
9. унапређење заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног
оспособљавања у спорту;
10. активности на испуњавању међународних обавеза у Гоу и развијање Гоа и сарадње са
организацијама из дијаспоре,
11. научни скупови, истраживачко-развојни и научно-истраживачки пројекти у Гоу и
издавање Го публикација од националног значаја
За остваривање општег интереса у области Гоа из овог члана обезбеђују се средства у
буџету Републике Србије.

VI Категоризација у области спорта
Члан 34.
Националном категоризацијом такмичара Гоа утврђују се критеријуми и мерила за
рангирање спортиста на основу резултата, узраста, пола и националне категоризације спортова,
и уређује начин додељивања одређеног ранга – спортског статуса (статус врхунског спортисте,
статус перспективног спортисте, статус талентованог спортисте и др.).
Националну категоризацију спортова, националних гранских спортских савеза, спортиста,
спортских стручњака и поступак рангирања, односно категорисања спортиста, спортских
стручњака, прописује министар.
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Члан 35.
Националне категоризације спортова, националних гранских спортских савеза, спортиста
и спортских стручњака утврђују се за период од две године.
На основу категоризације, једанпут годишње се врши рангирање,
Олимпијски комитет Србије за олимпијске и параолимпијске спортове и спортске стручњаке, а
Спортски савез Србије за неолимпијске спортове и спортске стручњаке.
Рангирања из става 2. овог члана врше се најкасније до краја јануара текуће године за
претходну годину.

VII Унутрашња организација ГоСС
Члан 36.
ГоСС управљају и руководе колективни и инокосни органи.
Колективни органи су:
1. Скупштина
2. Управни одбор
3. Надзорни одбор
4. Одбор за хитна питања
Инокосни органи су:
1. председник и потпредседник ГоСС
2. генерални секретар ГоСС
1. Скупштина
Члан 37.
Скупштина је највиши орган управљања у ГоСС.
Скупштину чине по 2 (два) представника сваке удружене спортске организације
Да би представници из става 2. овог члана, стекли статус делегата, спортска организација
чији је представник мора бити регистрована у складу са важећим прописима.
Члан 38.
Начин избора и опозива делегата из члана 36. уређује се актима удружених спортских
организација чији су представници, који не могу бити у супротности са овим Статутом.
Делегати Скупштине се бирају на период од четири године са правом реизбора.
Члан 39.
Скупштина ради у редовним и ванредним седницама. Редовна седница Скупштине
одржава се једном годишње, а Изборна седница Скупштине одржава се сваке четири године.
Скупштину заказује председник ГоСС.
Редовна Скупштина се сазива најкасније 15 дана пре њеног одржавања објављивањем
дневног реда и места одржавања.
Скупштина може да заседа и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја делегата, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата.
Када Скупштина доноси или мења Статут, за одлуку мора да гласа већина од укупног
броја делегата Скупштине.
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Ванредна седница Скупштине заказује се на заједнички захтев три удружене спортске
организације, или Надзорног одбора. Иницијатори сазивања ванредне седнице Скупштине
дужни су да доставе предлог дневног реда са одговарајућим материјалом.
Ванредна седница Скупштинe се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од
дана подношења уредног захтева за одржавањa, с тим да између подношења уредног захтева
за одржавање Скупштине и одржавања Скупштине не сме да протекне више од 30 дана,
На седницама Скупштине гласа се јавно, уколико се не утврди другачији начин гласања.
Начин сазивања Скупштине и друга питања из њеног делокруга рада и одлучивања ближе
се одређују Пословником.
Члан 40.
Скупштина обавља следеће послове:
- доноси и мења Статут ГоСС,
- доноси Пословник о раду Скупштине,
- усваја финансијски и прихвата ревизорски извештај,
- усваја извештај о реализацији програма који се финансира из јавних средстава;
- утврђује програме развоја и унапређења Гоа у Србији,
- утврђује основне смернице међународне политике ГоСС,
- потврђује одлуке о избору и разрешењу чланова Скупштине, сагласно утврђеним
предлозима,
- бира председника и потпредседника ГоСС,
- бира чланове Управног одбора,
- бира чланове Надзорног одбора,
- разматра и усваја извештај о раду Скупштине, Управног одбора и Надзорног одбора,
- разматра и усваја програм рада за период од једне или више година,
- утврђује финансијску политику,
- доноси одлуку о учлањењу у одговарајућу међународну организацију,
- даје смернице и упутства за рад органима ГоСС,
- додељује признања и награде заслужним члановима и организацијама,
- доноси одлуку о статусним променама ГоСС,
- доноси одлуку о престанку рада ГоСС,
- обавља и друге послове и задатке предвиђене Статутом и другим општим актима.
2. Управни одбор
Члан 41.
Управни одбор ГоСС има 7 чланова и чине га:
1. председник ГоСС по функцији
2. 6 чланова које бира Скупштина ГоСС на предлог удружених организација.
Члан 42.
Мандат председника , потпредседника и чланова Управног одбора траје четири године са
правом реизбора.
Управни одбор за свој рад одговара Скупштини.
Председника ГоСС, потпредседника ГоСС и чланове УО ГоСС Скупштина може да
разреши и пре истека мандата.
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Предлог за разрешење потпредседника искључиво може да покрене председник ГоСС
који истовремено предлаже кандидата за новог потпредседника.
Члан 43.
Управни одбор обавља следеће послове:
- припрема предлоге за Скупштину и извршава њене одлуке, закључке и налоге,
- утврђује предлог Статута ГоСС,
- доноси општа акта ГоСС,
- води пословну политику ГоСС,
- доноси одлуке о систему сталних такмичења на националном нивоу,
- доноси програме и планове рада,
- спроводи одлуке и закључке Скупштине, стара се о њиховој реализацији и подноси
Скупштини извештај о свом раду,
- развија и унапређује све видове Гоа - сениорски, омладински и кадетски, женски,
школски, студентски, итд.
- усваја финансијски план и завршни рачун,
- одлучује о кандидовању наших представника за избор у међународним организацијама,
одређује представнике на међународним скуповима, одлучује о остваривању сарадње са
одговарајућим организацијама других држава,
- даје мишљење и сагласност за организовање међународних такмичења која се
одржавају у Србији,
- доноси критеријуме за избор свих репрезентација и представника на појединачним
такмичењима ЕГФ и ИГФ и одређује руководство за поједина такмичења,
- доноси мере за примену Статута ГоСС,
- именује и разрешава генералног секретара,
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима појединаца и организација у Савезу,
уколико Статутом и другим општим актима то право није пренето у надлежност комисија и
других тела Управног одбора,
- утврђује критеријуме и услове за именовање националног тренера и националних
селектора и доноси одлуку о њиховом именовању и разрешењу,
- усваја извештаје о раду својих тела, националног капитена, националног селектора,
националног тренера и генералног секретара,
- доноси одлуку о удруживању нових организација у ГоСС и престанку својства
удружене организације,
- доноси дисциплински правилник ГоСС,
- доноси правилнике сталних такмичења на националном нивоу,
- доноси годишњи календар такмичења ГоСС,
- одлучује о висини износа такси које прописује ГоСС,
- додељује друштвена признања и награде заслужним члановима и организцијама,
- утврђује критеријуме и мерила за финансирање појединих активности и врши расподелу
средстава,
- усваја пословник о свом раду,
- руководи сталним такмичењима на националном нивоу (појединачним и екипним),
- закључује међународне сусрете репрезентација и доноси одлуке о њиховом учешћу,
- потврђује листе ГО судија за национална такмичења,
- доноси свој програм и план рада,
- даје тумачења општих аката савеза,
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- обавља и друге послове за које га је овластила Скупштина или су предвиђени општим
актима ГоСС.
Члан 44.
Седнице Управног одбора се одржавају по потреби, а по правилу једном у три месеца.
Седница Управног одбора се сазива, по правилу, пет дана пре одржавања седнице. Седницу УО
сазива председник УО, а припрема генерални секретар.
УО је обавезан да на захтев удружене спортске организације разматра одређена питања
за која је предлагач припремио одговарајући материјал.
УО може да заседа и пуноважно да доноси одлуке ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова УО.
Када УО утврђује измене и допуне или предлог Статута, усваја финансијски план и
завршни рачун и када одлучује о избору директора репрезентације, генералног секретара,
селектора, тренера и свих комисија и тела, за одлуку мора гласати већина од укупног броја
чланова УО.
За свој рад УО одговара Скупштини ГоСС.
Члан 45.
Управни одбор за обављање послова из своје надлежности образује сталне комисије и
тела, а према потреби и повремене органе, којима утврђује њихове задатке и који му
непосредно одговарају за свој рад.
3. Председник ГоСС и потпредседник ГоСС
Члан 46.
Председник ГоСС сазива седнице Скупштине сагласно својим овлашћењима на предлог
Управног одбора, Надзорног одбора или на заједнички предлог три удружене спортске
организације.
Председник ГоСС је и председник Управног одбора по функцији.
Председник и потпредседник ГоСС за свој рад одговарају Скупштини.
Председник и потпредседник ГоСС не може бити члан управе, председник или заступник
друге организације у области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије,
Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског
завода.
Члан 47.
Председник ГоСС представља и заступа ГоСС, заказује и води седнице УО и обавља
друге послове и задатке утврђене овим Статутом и другим општим актима ГоСС.
Председник ГоСС руководи радом УО, координира рад на остваривању закључака,
ставова и одлука Скупштине УО и стара се о извршењу програма и рада ових органа.
Председник ГоСС је наредбодавац за извршење финансијског плана и може то право
пренети, по потреби, на потпредседника ГоСС или генералног секретара ГоСС.
Председника ГоСС у његовом одсуству замењује потпредседник ГоСС.
Најкасније пет дана пре одржавања изборне Скупштине, кандидати за председника ГоСС
обавезни су да преко Генералног секретара ГоСС доставе кратку биографију, своје програме
рада и предлог за потпредседника ГоСС.
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Пре гласања кандидати за председника ГоСС имају право да делегатима Скупштине
изложе свој програм рада као и кратку радну биографију кандидата за потпредседника.
Председника ГоСС, потпредседника ГоСС и чланове Управног одбора и Надзорног одбора
Скупштина бира и разрешава у складу са чланом 39. овог Статута.
Када председник УО поднесе оставку или је дефинитивно спречен да обавља ову
дужност, Управни одбор бира вршиоца дужности и обавезан је да у року од 60 дана сазове
ванредну изборну Скупштину, на којој се бира нови председник, који користи мандат
председника у оставци.
Члан 48.
Мандат председника, потпредседника и чланова УО траје четири године са правом на
реизбор.
Скупштина може председника, потпредседника и чланове УО да разреши дужности и пре
истека мандата.
Разрешењем председника разрешава се и потпредседник кога је он предложио.
До избора новог, функцију председника врши разрешени председник, а у случају његове
спречености, најстарији члан УО.
4. Одбор за хитна питања
Члан 48.
Одбор за хитна питања сачињавају: председник ГоСС, подпредседник ГоСС и генерални
секретар ГоСС.
Одбор се састаје по потреби и одлучује између две седнице УО о питањима из
надлежности УО која захтевају хитно решавање.
Ове одлуке УО верификује на првој наредној седници.
5. Генерални секретар
Члан 49.
Генерални секретар поступа у складу са одлукама и закључцима Скупштине и УО у чијем
раду учествује без права гласа и одговоран је за њихово оперативно спровођење.
Кандидата за генералног секретара у складу са условима прописаним овим Статутом,
предлаже председник ГоСС, а бира га УО.
Мандат генералног секретара траје четири године, са правом реизбора.
Генералног секретара у случају дуже одсутности замењује лице које одреди председник.
Генерални секретар може да заснује радни однос са пуним или непуним радним
временом.
Члан 50.
Кандидат за генералног секретара може бити лице које:
- испуњава опште услове из Закона о раду,
- поседује знања и искуства од значаја за рад у Го организацији,
- се служи једним светским језиком.
Члан 51.
Генерални секретар обавља следеће послове:
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- припрема седнице УО,
- спроводи одлуке и закључке УО,
- стара се о законитости рада свих органа ГоСС,
- заступа ГоСС у оквиру овлашћења добијених од стране УО и председника
ГоСС,
- одговоран је за законитост рада и пословања ГоСС,
- обавља и друге послове које му повери УО и председник ГоСС
Генерални секретар за свој рад одговара УО и председнику ГоСС.
На предлог председника ГоСС генерални секретар може бити разрешен дужности пре
истека мандата.
Разрешени генерални секретар или генерални секретар који је у оставци врши своју
функцију до избора новог.

VIII Надзорни одбор
Члан 52.
Надзорни одбор је орган надзора и контроле у ГоСС, који контролише примену и
спровођење Статута и других општих аката ГоСС, спровођење одлука Скупштине и УО, а
нарочито контролише материјално-финансијско пословање и извршење финансијског плана
УоСС.
О уоченим неправилностима Надзорни одбор обавештава УО и генералног секретара и
захтева од њих да се те неправилности отклоне кроз предузимање одговарајућих мера.
Са резултатима надзора, путем годишњег извештаја Надзорни одбор упознаје Скупштину
о свом раду.
Надзорни одбор има три члана укључујући и председника као и два заменика члана које
бира и разрешава Скупштина, са мандатом од четири године и могућношћу поновног избора.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа и тела ГоСС.
Седнице Надзорног одбора сазивају се по потреби, а најмање једном годишње. Сазива их
и њима руководи председник Надзорног одбора. Одлуке Надзорног одбора доносе се већином
гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. За свој рад Надзорни одбор је одговоран
Скупштини.

IX Органи Управног одбора
1. Стручни одбор
Члан 53.
Стручни одбор има пет чланова укључујући и председника.
УО именује председника, а на његов предлог и остале чланове Одбора из редова
афирмисаних Го посленика, врхунских играча и судија.
Члан 54.
Стручни одбор обавља следеће послове:
- предлаже програме развоја Гоа,
- предлаже планове и програме рада са Го репрезентацијама и појединцима
који наступају на званичним такмичењима ЕГФ и ИГФ,
- утврђује предлоге одлука о систему такмичења на националном нивоу,
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- даје мишљење о предлогу календара за такмичење ГоСС,
- предлаже кандидате за избор националног тренера и селектора
репрезентације,
- разматра извештаје о раду националног тренера и селектора репрезентације,
- ради и друге послове по одлукама и захтевима УО коме и одговара за свој
рад
2. Такмичарска комисија
Члан 55.
Такмичарска комисија има три члана укључујући и председника и два заменика члана,
које бира УО.
Конституисање такмчарске комисије се врши на предлог председника УО.
Такмичарска комисија обавља следеће послове:
- предлаже УО календар такмичења и његове промене,
- предлаже УО промене система такмичења,
- спроводи такмичења из календара ГоСС и именује службена лица за њихово
спровођење, са изузетком судија,
- на основу резултата конкурса или на основу најбоље пословне понуде,
предлаже најповољније решење за организацију такмичења из календара ГоСС, водећи
при томе рачуна о свим такмичарским и финансијским аспектима,
- обавља и друге послове по захтеву УО, коме и одговара за свој рад.
3. Одбор судија
Члан 56.
Одбор судија има три члана укључујући председника и два заменика члана, које бира УО.
Конституисање Одбора судија се врши на предлог председника УО ГоСС.
Одбор судија обавља послове из своје надлежности у складу са нормама и правилима
које регулишу област суђења.
4. Одбор тренера
Члан 57.
Одбор тренера има три члана укључујући председника и два заменика члана, које бира
УО.
Конституисање Одбора тренера се врши на предлог председника УО ГоСС.
Одбор тренера обавља послове из своје надлежности у складу са одговарајућим
Правилницима и овим Статутом
5. Дисциплинска комисија
Члан 58.
Дисциплинска комисија има три члана укључујући и председника и два заменика члана,
које бира УО.
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Констутисање дисциплинске комисије се врши на предлог председника УО.
Дисциплинска комисија ради у већу од три члана и обавља послове предвиђене
дисциплинским правилником ГоСС.
Члан 59.
Одбори и комисије из члана 53. 55, 56. и 58. делују самостално и у складу са
правилницима које доноси УО.
УО може по указаној потреби вршити персоналне промене у овим телима.
Члан 60.
УО може посебним одлукама формирати комисије, као помоћна тела за развој
предшколске, школске и универзитетске Го популације, тренерске организације и пружати
подршку проблемском, дописном и Гоу за слепе и слабовиде особе.

X Репрезентовање Гоа Србије
Члан 61.
Српски Го у међународним сусретима и односима представљају:
- Го репрезентације Србије,
- Клупске екипе уколико се такмиче уз одобрење ГоСС или у оквиру званичних
такмичења,
- Го такмичари на свим међународним турнирима који су у циклусу такмичења
ЕГФ и ИГФ,
- представници Го организација као и организатори међународних такмичења
у земљи.
Члан 62.
У Го репрезентацију Србије одређују се такмичари и такмичарке Гоа који по својим
резултатима могу најбоље да репрезентују земљу.
Права, дужности и начин одређивања репрезентативаца и репрезентовања регулишу се
прописима ГоСС, одлукама УО и овлашћењима селектора.
Члан 63.
Међународне активности ГоСС и Удружених организација утврђују се њиховим годишњим
календаром такмичења.
За организовање међународних Го активности у нашој земљи, које нису обухваћене
календаром такмичења ГоСС, неопходно је благовремено обавестити ГоСС преко Управног
одбора.

XI Системи такмичења
Члан 64.
ГоСС организује своја такмичења у екипној, парској и појединачној (мушкарци и жене)
конкуренцији, у складу са системом такмичења ЕГФ.
Национална такмичења појединачна (мушкарци и жене), екипна и парска, као највиши
степен првенствених такмичења организује и спроводи ГоСС, у складу са одговарајућим
Правилницима о такмичењима ГоСС.
Сва остала такмичења налазе се у ингеренцији Удружених Го организација.
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Измене система такмичења у надлежности ГоСС могу се примењивати најраније по
истеку једне такмичарске сезоне од утврђивања тих измена.
У гранама спорта у којима нема посебно напред утврђене такмичарске сезоне, ГоСС
утврђује пропозиције такмичења најкасније 40 дана пре почетка сваког појединачног спортског
такмичења.

XII Анти-допинг правила
Члан 65.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима Го спорта и медицинском
етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у
спорту Републике Србије.
УО утврђује анти-допинг правила (кодекс), у складу са Законом о спречавању допинга у
спорту и правилима ЕГФ и ИГФ.
Сви спортисти и други чланови ГоСС су обавезни да се подвргну допинг контроли и да
поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила ГоСС.
На такмичењима у надлежности ГоСС могу да учествују само лица која су сагласна са
спровођењем анти-допинг контроле.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу
са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима ГоСС.

XIII Награде и признања
Члан 66.
ГоСС додељује награде и признања за изузетне резултате и велики допринос у развоју и
унапређењу Гоа појединцима, Го клубовима и другим субјектима који су допринели развоју и
унапређењу Гоа.
Врсте, начин и поступак додељивања награда и признања уређује се Правилником о
додели награда и признања и одлукама УО.

XIV Финансирање
Члан 67.
Финансирање ГоСС се врши на основу годишњег плана и програма рада и финансијског
плана.
ГоСС има завршни рачун који садржи биланс прихода и расхода за сваку календарску
годину.
За остваривање својих циљева, задатака и послова, а на основу програма који обједињује
Генерални секретар, а усваја УО, ГоСС се финансира средствима из буџета Републике Србије.
Поред тога, ГоСС се може финансирати и из других извора, а у складу са законом.
Члан 68.
ГоСС остварује следећа средства из Го делатности:
- учешће и доприноси спортских организација - клубова,
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- приходи од организовања Го такмичења, Го маркетинга и рекламе,
- средства добијена од спонзора и донатора,
- приходи од међународних турнира,
- камате на пласирана средства,
- остала средства остварена по основу Го делатности.
Члан 69.
Наредбодавац за извршење финансијског плана је председник ГоСС.
Пословање ГоСС се врши на основу Правилника о материјално-финансијском пословању
и Правилника о накнадама путних и других трошкова.
Члан 70.
За закониту употребу средстава по финансијском плану одговоран је председник ГоСС
као и друга лица која овласти УО на предлог председника ГоСС.

XV Општи акти
Члан 71.
Општи акти ГоСС су Статут, правилници, одлуке и пословници о раду.
Статут је основни општи акт ГоСС.
Правилници су општи акти којима се уређују шира подручја рада и активности из
надлежности ГоСС.
Одлуке су општи акти којима се уређују одређена питања рада органа и тела ГоСС,
остваривање задатака из појединих подручја и остала питања од посебног значаја.
Пословници о раду органа ГоСС су општи акти, којима се уређују задаци, састав и начин
рада појединих органа и тела.
Сви општи акти морају бити у сагласности са Законом и овим Статутом.

XVI Јавност рада
Члан 72.
Рад ГоСС се заснива на начелима потпуне јавности.
Јавност рада се остварује:
- благовременим обавештавањем јавности о активностима, одлукама и
програмом ГоСС,
- позивањем представника средстава јавног информисања и других лица на
седнице органа и тела ГоСС, на којима се разматрају питања од интереса за јавност,
- организовањем конференција за штампу ради информисања ГО и шире
јавности о активностима ГоСС на домаћем и међународном плану,
- информацијама на интернет страници ГоСС (www.goss.org.rs )
- изузетно орган ГоСС може одлучити да седницу или поједина питања
разматрају без присуства јавности.
О донетим одлукама и закључцима јавност се обавештава и путем званичних
обавештења. У циљу потпунијег информисања Го и шире јавности о свом раду и актуелним
питањима из области Гоа, ГоСС може издавати службено гласило.
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XVII Промене Статута
Члан 73.
Предлог за промену Статута могу да поднесу:
1. Управни одбор
2. Надзорни одбор
3. три Удружене Го оранизације
Предлози за промену Статута морају бити достављени најмање 15 дана пре одржавања
Скупштине.

XVIII Престанак рада ГоСС
Члан 74.
ГоСС престаје са радом када тако одлучи Скупштина трочетвртинском већином (3/4) од
укупног броја делегата Скупштине и под условима прописаним Законом.
Имовина и обавезе ГоСС прелазе и распоређују се на организацију која преузима права и
обавезе ГоСС.

XIX Прелазне и завршне одредбе
Члан 75. .
Сви инокосни и колективни органи ГоСС у постојећем саставу наставиће са радом и
обављањем својих дужности до истека мандата на који су бирани, односно именовани.
Члан 76.
Нормативна акта која доноси УО донеће се или ускладити са овим Статутом у року од 3
месеца од дана његовог доношења.
Члан 77.
Удружења и спортске организације - клубови своје статуте и друга општа акта ускладиће
са овим Статутом најкасније у року од 60 дана од дана доношења овог Статута.
Члан 78.
Овај Статут је усвојен на редовној Скупштини ГоСС у Крагујевцу, 25.новембра 2017.
године.
Доношењем овог Статута престаје да важи Статут ГоСС од 28.марта 2015. године.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и сајту
ГоСС.
М.П.

ГО САВЕЗ СРБИЈЕ
______________________
Председавајући Скупштине,

