
                           ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЗА 
                              ПЕРИОД  01.01.2008 – 31.12.2008 
 
 

У складу са чланом 26 Статута  Савеза пчеларских организација  Србије, Надзорни одбор у 
саставу:  

      1. Радовановић Рајко, председник 
      2. Јовичић Вучко, члан 
      3. Хуњади Владимир, члан   
Извршио је контролу рада Извршног одбора СПОС-а и то провером записника  и 

делимично личним присуством чланова  Надзорног одбора  на седницама. Утврђено је да је 
ИО одржао 7 седница на којима је био присутан  довољан број чланова за рад  и пуноважно 
одлучивање . Извршни  одбор је у овом периоду донео  278 одлука и све одлуке су у 
сагласности са нормативном регулативом. 
  
 Прегледом финансијског пословања утврђено је: 

- Укупан приход је остварен у износу 15.793.208 дин. а планиран је у износу од 
14.350.000 дин и за 10% је остварен у већем износу од планираног.  

- Укупан расход  је остварен у износу  13.992.264 дин.  а планиран је у износу од 
14.333.000 дин. и остварени су за 3% мање од планираних. 

- Остварен већи приход од расхода износи 1.800.944 дин. 
- Да не планираних расхода није било изузев беззначајних износа који немају 

никаквог утицаја на висину расхода па ни на финансијски резултат.  
 
Надзорни одбор констатује да усвајање плана за 2008.год. није извршено на Скупштини 
одржаној 23.02.2008.године већ путем писменог изјашњавања делегата Скупштине преко 
својих удружења на посебно утврђеном обрасцу. Право на изјашњавање имао је број 
делегата  који су имали право да присуствују и одлучују на Скупштини. Укупан број 
делегата за Скупштину је утврђен 238, од чега је Скупштини  присуствовало према 
извештају верификационе комисије 195. Одлука је пуноважна ако се од 195. делегата 
изјасни  „ за“ преко једне половине односно 98 делегата.  
Путем писменог изјашњавања изјаснило се 111 делегата од чега се „за“ правилно изјаснило 
104. Три изјаве су приспеле са назнаком „за“ али те изјаве садрже више делегата од онога 
броја који је верификован на Скупштини за дотично удружење. Једно удружење се 
изјаснило „ за“, али без печата а изјава три удружења стигла је са два дана закашњења са 
назнаком „за“. 
Надзорни одбор констатује да се већина делегата писменим  путем изјаснила за предложени 
финансијски план за 2008.год.  
Надзорни одбор сматра да изјашњавање о плану за 2008.год. није извршено супротно 
нормативној регулативи СПОС-а. 
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