
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЗА ПЕРИОД 01. 01. – 31. 12. 2014. ГОДИНЕ 

 
 

У складу са чланом 51. Статута Савеза пчеларских организација Србије, Надзорни одбор у саставу: Јовичић 
Вучко, председник; Радовановић Радомир, члан; Стефановић Дејан, члан и Милетић Милисав,члан  састао се 
дана 15. 01. 2015. године да изврши контролу рада, примене Статута и других општих аката, као и извршење 
финансијског плана, те и осталог материјално финансијског пословања и коришћења имовине СПОС-а у 2014. 
години. 
  

1. У смислу члана 51. Статута Надзорни одбор је контролу законитости рада, примену Статута и других 
општих аката извршио тако што је прегледао све записнике ИО па након тога констатује следеће: У 
контролисаном периоду Извршни одбор је одржао 5 седница  и донео 79 одлука. Све одлуке су 
донете са потребним бројем присутних чланова ИO и у складу са Статутом. 

 
2. У смислу члана 52. Статута Надзорни одбор је извршио контролу законитости и правилности 

коришћења финансијског плана, односно имовине Савеза,  тако што је остварио непосредан увид  у 
књиговодствену документацију као и на основу финансијског извештаја стручне службе.  
Надзорни одбор констатује следеће стање: 

        
          Остварени приходи су  36.932.290,30                а планирани су  36.559.506,00 
          Остварени расходи су   32.676.203,00                 а планирани су 36.514.324,00  

               Разлика                                4.256.087,00                 разлика                      45.182,00    
 

Надзорни одбор констатује да је план  готово у целини остварен  како по износима планираних 
позиција тако и по планираним позицијама. Утврђено одступање од планираних позиција како код 
приходовне стране тако и код расходовне стране не утичу битно на свеукупно остварење плана у целини што 
је свакако резултат савесно вођених активности у раду СПОС-а.  
 

Надзорни одбор прихвата у целини образложење извршења планских задатака које је сачинила 
стручна служба а које је саставни део финансијског извештаја, нарочито када је у питању остварена разлика 
између расхода и прихода  која је увек у функцији обезбеђења сталне ликвидности на који се начин избегава 
расход од ангажовања банкарских средстава  са једне стране  а са друге стране избегавају последице од 
будућих негативних разлика између прихода и расхода уколико непредвиђене околности доведу до тога.  
 

Надзорни одбор сматра да су Статут и друга општа акта у целини поштована као и да се материјално 
финансијско пословање одвијало у складу са планом и другим прописима.  

 
Надзорни одбор је извештај сачинио на бази веродостојних података, како интерних тако и екстерних, 

али због приспећа екстерних података Скупштину треба заказати у оптималном периоду на пример средином 
фебруара.  
 
У Београду, 15. јануара 2015. године  
 

Вучко Јовичић, председник 
Радомир Радовановић, члан                        

Дејан Стефановић,  члан 
Милисав Милетић, члан 

 

Напомена: Пошто је каснијим обрачуном књиговођа СПОС-а Јагода Миленквоић утврдила пропуст јер у 
финансијски извештај који је прегледао НО нису ушле негативне курсне разлике (ушле су само позитивне), 
дошло је до мањег померања горе наведених података на Скупштини СПОС-а, које је Скупштина и усвојила, 
те су укупни расходи 32.862.653,00 динара, а вишак прихода над расходима у 2014. години 4.069.637,30 
динара.   


