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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА, 

одржан дана 07.04.2016.год. у просторијама Савеза 

 

 

           Увид у пословање и рад УО СУВС-а , извршио је Надзорни одбор , у саставу два 

члана а трећи члан је консултован телефоном . Изостанак трећег члана је оправдан. 

Присутни чланови : 

1.Весна Ратинац ( Председник НО СУВС-а ) 

2.Ивана Мучаји ( члан НО СУВС-а ) 

 

Оправдано одсутна : 

 Даница Збиљић ( члан НО СУВС-а ) 

 

Разматран  је извештај о финансијском пословању за период 01.01. до 31.12.2015.год., 

ангажоване књиговодствене агенције“ Ведра“и приложена документација о раду УО 

Савеза, као и досадашњи рад за претходни период. 

За рачун Савеза ,пружалац услуга је регистрована књиговодствена агенција.С обзиром на 

Пословник о раду НО Савеза , ( чан 7.), састанцима НО , по потреби присуствује 

овлашћени рачуновођа, тако да смо ми овом приликом позвали  г-ђу Весну Катић, која је 

већ годинама уназад овлашћени рачуновођа о финансијском пословању СУВС-а.У 

разговору са г-ђом Весном Катић, која нам је помогла у разматрању и тумачењу 

финансијског извештаја за период од 01.01. до 31.12.2015.год. НО је могао да констатује 

следеће : 

 

 - Савез се у свом раду придржавао свих прописа, средства су наменски трошена по 

одлукама УО СУВС-а, 

- УО СУВС-а  у свом раду се придржавао и поштовао Статут и друга нормативна акта, 

- сваки финансијски извештај ( завршни рачун), до сада је имао позитиван салдо,што значи 

да је Савез у протеклом периоду наменски користио средства, 

- утврђено је да су приходи већи од расхода за 30.866,31 дин. што је назначено у 

финансијском извештају као позитиван резултат, 

- СУВС  се придржавао свих прописа и на време извршавао обавезе ( завршни 

рачун,плаћање пореза и доприноса,плаћање рачуна и других преузетих обавеза), 

- СУВС је пословну 2015.годину завршио са позитивним салдом 1.044.577,04 дин, тако да 

су средства коришћења у скалду са одлукама УО СУВС-а, 

- НО и овог пута као и до сада тражи од УО СУВС-а да се ажурира бројност чланова 

удружења,због задужења обавеза чланарине ( по Закону о удружењима – члан 28. , 
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удружења су у обавези да воде регистар чланова ), што се у финансијским извештајима 

болдира као напомена. 

  Увидом у књигу одлука,записника,трошковника,евиденцију послатих и долазних 

докумената и рачуна,  НО је утврдио да је и овог пута УО СУВС-а радио у складу са 

Статутом и другим нормативним актима и да ће тако наставити и даље, што ће допринети 

успешном раду Савеза васпитача Србије. 

 

 

 

 

 

 

У Смедереву                                                                                        Чланови НО Савеза: 

07.04.2016.год.                                                                          

    1.Весна Ратинац-председник НО Савеза 

__________________________________ 

 

2.Ивана Мучаји, члан НО Савеза 

___________________________ 

 

3.Даница Збиљић,члан НО Савеза 

___________________________ 


