ЗАПИСНИК
СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „МЕЂУНАРОДНО УДРУЖЕЊЕ ФОРЕНЗИЧКИХ
РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА“
У складу са чланом 11. став 2. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/09) и
чланом 9. став 1. тачка 4 Правилника о садржини, начину уписа и вођења Регистра
удружења, на основу слободне воље групе грађана окупљених у Оснивачком одбору,
приступило се одржавању Оснивачке Скупштине Удружења грађана “Међународно
удружење форензичких рачуновођа и ревизора“.
Оснивачки одбор Удружења у саставу:
1. Дејан Јеремић,
2. Божо Вукоја,
3. Бранка Вукоја,
4. Славко Симић,
5. Зоран Бабић,
6. Зоран Тодоровић, кога са пуномоћјем које је оверио Нотар Шућо Лекић,
Подгорица, дана 03.10.2019. године, заступа Антонио Вукоја,
7. Снежана Мојсоска,
8. Гордана Матовић,
сазвао је Оснивачку скупштину удружења на дан 29.11.2019. године са почетком у 15
часова. Заседање Оснивачке скупштине одржано је у Београду, у оквиру рада
конференције Форензичка ревизија, која се одржавала 28-29.11.2019. у хотелу Кристал.
Иницијатор, Гордана Матовић, након што је утврђено да Оснивачкој скупштини
присуствују чланови оснивачког одбора ( осим Зорана Тодоровића, кога у одсуству, по
овлашћењу заступа Антонио Вукоја) и додатно још 15 особа које су били учесници
конференције и који су изразили заинтересованост да присуствују оснивачкој Скупштини
удружења, отворила је заседање оснивачке Скупштине и предложила дневни ред на
усвајање.
Оснивачка скупштина је једногласно усвојила следећи дневни ред:
1. Избор председавајућег Оснивачке скупштине и записничара;
2. Задаци и циљеви удружења грађана “ Међународно удружење
форензичких рачуновођа и ревизора ” и доношење акта о оснивању
Удружења;
3. Представљање предлога Статута удружења, дискусија о предлогу Статута
и усвајање Статута;
4. Избор органа удружења;
5. Избор Председника и Подпредседника Управног одбора;
6. Разно.
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Рад Оснивачке скуштине
Присутни на оснивачкој Скупштини једногласно су усвојили, да председавајући
оснивачке Скупштине буде Дејан Јеремић, а записничар Никола Корбар.
Председавајући оснивачке Скупштине Дејан Јеремић, одржао је уводну реч о
задацима и циљевима Удружења. Сви присутни гласали су за усвајање оснивачког
акта Удружења грађана“Међународно удружење форензичких рачуновођа и
ревизора“.
Председавајући Оснивачке скупштине Дејан Јеремић, прочитао је и образложио
Предлог статута, поделио је присутним оснивачима Предлог статута Удружења,
и дао Предлог статута на дискусију.
Присутни су дали коментаре и допуне на Статут:
У чл. 5.ст.3 допуна :стицање,
У чл. 6. Ст.11 допуна: испред речи ревизија додати реч форензичка,
У чл.6.ст. 5 допуна: као и континуираног професионалног образовања,
Члан 8 допунити: Институционални чланови
Члан 9.став 3 заменити: реч именовање са речју избор
У члану 29 промена: уместо 3 да буде 5 члана
У чл. 30. став 5 допунити: ИФАК 2018
Након дискусије и коментара на Предлог статута, Председавајући је ставио
Предлог статута са датим допунама на гласање. Статут Удружења је усвојен
једногласно.
Након усвајања одлука, Оснивачка скупштина је приступила избору органа
Удружења. Органи Удружења, поред Скупштине удружења коју чине сви чланови
је Управни, Надзорни одбор, и Суд части .
За чланове Управног одбора изабрани су једногласно:
1. Гордана Матовић, МСц, Дипл. ФА
2. Проф.Др. Божо Вукоја
3. Проф.Др. Зоран Бабић
4. Проф.Др. Снежана Мојсоска
5. Проф.Др. Зоран Тодоровић
Након избора органа Удружења “ Међународно удружење форензичких рачуновођа
и ревизора“.”, у току Оснивачке Скупштине је одржана и јавна прва седница
Управног одбора, како би изабрани чланови Управног одбора, предложили
Председника и потпредседника Управног одбора.
За Председницу је предложена Гордана Матовић, а за потпредседника Божо
Вукоја. Након избора председника и заменика председника Управног одбора,
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настављена је Оснивачка скупштина, на коме су учесници Оснивачке скупштине
једногласно изабрали предложене кандидате за председника и подпредседника
Упрвног одбора.
За ПредседникаУуправног одбора, која је истовремено и заступник удружења,
изабрана је Гордана Матовић из Крагујевца, улица Сарајлина 32. За
потпредседника управног одбора изабран је Божо Вукоје из Загреба, улица
Новачка 62ц, Дубрава , 10000 Загреб.
Учесници Оснивачке скупштине су аплаузом поздравили избор Гордане Матовић
за председавајућег управног одбора и заступника удружења, и Божу Вукоја за
подпредседника управног одбора.
У наставку Скупштине, изабрани су чланови надзорног одбора и Суда части.
За чланове надзорног одбора изабрани су са једним гласом против:
1. Мирсада Муртић,
2. Др.Сц. Бранка Вукоја,
3. Проф.Др. Славко Симић
4. Филип Бојовић
5. Есада Каровић
За чланове Суда части изабрани су једногласно :
1. Проф.Др. Славко Вукша, изабран за Председника
2. Др.Сц. Недим Мемић,
3. Миљана Милановић
Под тачком разно, Председница удружења је предложила избор за почасне
чланове, и дала на гласање предлог да почасни члан буде Проф.Др. Славко Вукша.
Почасни члан је изабран двотрећинском већином.
Оснивачка скупштина завршена у 16 и 30 минута.

Београд , 29. 11.2019. године.

Записничар

_________________
Никола Корбар

Председавајући
Оснивачке скупштине
______________________
Дејан Јеремић
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