Скупштина Удружења за гинеколошку ендоскопију Србије (УГЕС) ул. Косте Тодоровића бр.
26, Беогрд, одржана је дана 22. новембра 2013. године у 13 часова у Београду у Хотелу
Метропол Палас, те је о заседању сачињен следећи:
ЗАПИСНИК
ЗАСЕДАЊА СКУПШТИНЕ
Седницу Скупштине заказала је проф. др Снежана Видаковић Председник Удружења.
Констатовано је да заседању Скупштине присуствује 29 редовних чланова Удруења, те је са
тим у вези Скупштина могла пуноважно да одлучује.
Заседањем председава проф. др Снежана Видаковић.
За записничара је одређен асис. др Милан Докић
Скупштина је на предлог председавајућег усвојила дневни ред по којем је радила на
заседању:
ДНЕВНИ РЕД :
1.

Извештај о досадашњем раду Удружења

2.

Разрешење и именовање лица овлашћених за заступање, тј. разрешење и
именовање Председника и генералног секретара и чланова председниства.

1.
У извештају о досадашњем раду Удружења изнето је да су организовани курсеви из
области ендоскопске хирургије (један виши и један базични курс) као и једна Међународна
конференција о репродуктивној технологији (2011.).
После вишегодишњих напора, установљене су шифре за ендоскопске операције у
гинекологији. Од ове године, први пут постоји препознавање гинеколошких ендоскопских
операција од стране РФЗЗО што омогућава набавку потребне опреме, инструмената и
потрошног материјала преко надлежних служби.
Финансијски извештај приказује укупне трошкове и расходе које је Удружење имало од
почетка мандата 06.11.2009. године (затечено стање на рачуну је било 91,706.53 динара) до
21.11.2013. године (стање на рачуну Удружења је 278,151.36 динара).
2.
Изнет је предлог да се досадашњи законски заступници разреше са те функције због
истека мандата и уместо њих именују Председник и генерални секретар, лица овлашћена за
заступање, без ограничења овлашћења. Овај предлог једногласно је прихваћен те су
предложени следећи кандидати: др Влада Антић и др Растко Маглић. Јавним гласањем,
констатовано да је за др Растка Маглића гласало 16, за др Владу Антића 9 док су се 4 члана
Удружења уздржала од гласања. Усвојено да Председник Удружења буде др Растко Маглић.
Једногласно је донета одлука да се за заменика председника именује његов противкандидат
др Влада Антић док је за Генералног секретара именован др Ђорђе Илић.
Лица овлашћена за заступање Удружења су:
Председника Удружења – др Растко Маглић и
Гeнерални секретар Удружења др Ђорђе Илић.
Именована лица (Председник и генерални секретар Удружења) овлашћена су да заступју
Удружење у правном промету и имају права и дужности финансијског налогодавца;
Лице које ће водити послове који се односе на упис промена у регистар надлежног органа је
др Растко Маглић, Председник и заступник Удружења.
Обзиром да је овим исцрпљен дневни ред заседања, скупштина је окончала свој рад.
Записничар
Асис. др Милан

Председавајући Скупштине
Проф. др Снежана Видаковић

