ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ
КИНОЛОШКОГ УДРУЖЕЊА „СТИГ“ ПОЖАРЕВАЦ

Скупштину је отворио 19.02.2017.године у 12 сати Председник Славиша Стаменковић јер је
Председник скупштине Горан Станојевић одсутан.
У радно председништво изабрани су:
Славиша Стаменковић, Бобан Лазић и Предраг Марковић
За записничара изабран је Небојша Станаревић.
Верификациона комисија:
Марковић Љиљана, Игор Рајић и Јовица Живановић. Верификациона комисија је утврдила да на
скупштини присуствује 27 члана од 41 члана колико броји скупштина удружења.
Три члана скупштине који су уплатили по 500 рсд чланарину да доплате још по 50 рсд као и други
чланови удружења одлука донета једногласно.
Констатовано је да скупштина има кворум и да може одлућивати пуноважно.
Председник удружења Славиша Стаменковић је поднео је извештај о раду за предходни период
нагласивши то да су за наредни период заказане манифестације CACIB, CACIT I CAC и сврстане у
календар манифестација Кинолошког савеза републике Србије, као и у календар манифестација
ЉКИ Пожаревац. Поред овог извештаја поднео је и финансијски извештај за 2016.годину.
За пословну 2016. Годину удружење је остварило приходе у износу од 539.133,13 рсд и имало
расходе од 593921,01 рсд тако да је остварен губитак од 54.787,88 рсд. Председник напомиње и
то да удружење нема никаквих дуговања.
Отворена је дискусија поводом извештаја. Након дискусије спроведено је гласање и скупштина је
једногласно усвојила финансијски извештај.
Председник Славиша Стаменковић подноси оставку скупштини на место председника удружења и
управног одбора са образложењем да не жели ову функцију да обавља у будуће.
Скупштина је констатовала оставку.
Секретар Марковић Љиљана је поднела оставку на место секретара удружења и УО.
Чланови надзорног одбора су такође поднели оставку.
Такође је Славиша Стаменковић изнео и то да председник скупштине Горан Станојевић не жели
више да буде председник скупштине удружења и да је то разлог због ког и није дошао на седницу
скупштине.
После дискусија које су уследиле председавајући скупштине на овој седници је Бобан Лазић.
На основу новонастале ситуације предлаже се да се формира ново руководство и да се именује
изборна комисија што је и учињено.
Верификацион комисија је утврдила да су на скупштини присутна 25 члана јер су два члана
напустила скупштину. Тако да и даље постоји кворум за одлучивање.
Састав верификациона комисије је: Најдан Миладиновић, Томислав Чарапић и Сузана Станаревић.
За новог председника удружења предложени су:
Гордан Бојковић и Ненад Степановић.
Гласањем је утврђено да је Гордан Бојковић добио 15 гласова ЗА, 8 против и 2 уздржана.

Ненад Степановић је добио 10 гласова ЗА, 13 против и 2 уздржана .
Председавајући скупштине Бобан Лазић констатује да је већином гласова за председника изабран
Гордан Бојковић већином гласова присутних на седници.
Скупштина именује Председника Гордана Бојковића за законског заступника кинолошког
удружења „Стиг“ Пожаревац.
Скупштина именује комисију за састављање предлога измена и допуна статута удружења и да
изради предлог Правилника о дисциплинској и материјалној одговорноси и Правилник о чланству.
Комисија у саставу: Бобан Лазић, Радомир Савић, Александра Савић и Гордан Бојковић.
Због настале ситуације на овој скупштини Председник Гордан Бојковић заказује скупштину за
Петак 24.03.2017. године у 18,00 часова у ресторану Хиподром.
На скупштини ће се бирати: Председник скупштине, Секретар, Управни одбор, Надзорни одбор и
Дисциплинска комисија.
До следеће скупштине извршити регистрацију промена у АПР-у, промену депо картона у
пословним банкама, известити Кинолошки савеѕ Републике Србије и друге радње предвиђене
Законом и Статутом.
У Пожаревцу, 19.02.2017.године
Председавајући Скупштине
Бобан Лазић

