
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Број : 44/16 

04.02.2016.године 

Б е о г р а д 
 

У складу са чланом 45. Статута Планинарског савеза Србије ( у даљем тексту ПСС) 

Надзорни одбор даје следећи 

 

                                                       ИЗВЕШТАЈ 

                                       НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПСС 

         РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА, ВРАЊЕ , 27.02.2016.године 

Надзорни одбор ПСС на састанку одржаном дана 04.02.2016. године у Београду извршио 

је преглед документације о пословању канцеларије Савеза на основу чега подноси следећи 

извештај: 

1. Финансијско пословање 

Надзорни одбор је извршио увид у финансијску документацију из укупног пословања 

Савеза као и Извештај ревизора о утрошеним буџетским средствима, за период од 

01.01.2015. до 31.12.2015.године. 

Надзорни одбор констатује да је редовни финансијски извештај за пословну 2015.годину 

сачињен у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији. Сви извештаји 

предати су Министарству омладине и спорта и Агенцији за привредне регистре. 

Биланс успеха ПСС 
Планинарски савез Србије је у 2015.години  пословао без губитака. 

Неутрошених средстава је било 3.300,00 динара 

Надзорни одбор констатује да се тренд позитиовног пословања из 2014.године наставља. 

Биланс стања ПСС 
У билансу стања Надзорни одбор констатује:  

Укупни приходи за 2015. годину                                                  24.462.260,00 динара 

Од тога, буџетска средства                                                            18.211.424,00 динара 

Сопствени приходи                                                                           6.110.836,00 динара 

 Укупни директни трошкови                                  23.536.347,00 динара 

 Разлика између прихода уплаћених на рачун Савеза и директних трошкова 

исплаћених са рачуна износи 925.913,00 динара, распоредиће се у корист Савеза 

након израде коначног биланса стања, обрачуна амортизације и обрачуна 

одговарајућих пореза и доприноса.  

 Стање резервисаних средстава на рачуну Савеза   3.300.000,00 динара 

 



Извештај ревизора за утрошена средства из Буџета је позитиван и потврђује да су 

средства коришћена наменски у складу са Законом. 

Надзорни одбор предлаже Скупштини да усвоји редовни финансијски извештај за 

пословну 2015.годину. 

 

2.Усклађеност пословања ПСС са законским и другим прописима 

Надзорни одбор је вршио континуирани надзор над пословањем ПСС, извештајима и 

праксом финансијског извештавања и другим питањима усклађености пословања ПСС са 

законским прописима. 

Надзорни одбор је кроз присуство чланова седницима Управног одбора пратио рад 

Управног одбора. Управни одбор ПСС вршио је своју функцију у складу са законом и 

Статутом ПСС 

Надзорни одбор констатује да је укупно пословање ПСС било у складу са законским 

и другим прописима 

 

3. Поступци покренути против ПСС 

Надзорни одбор констатује да у раду Савеза није било покретаних поступака против ПСС. 

 

4. Комисије  
Комисије савеза као радна тела Управног одбора спроводиле су своје задатке у складу са 

одговарајућим правилницима. 

Активно је радило 20 комисија, док је 6 комисија било неактивно. 

 

5. Правилници Комисија и Служби 
Управни одбор ПСС донео је 44 Правилника усклађена са Законом о спорту и Статутом 

ПСС. 

У смислу примене општих аката и закључака органа савеза, Надзорни одбор је  нашао и 

указао да одредбе појединих правилника нису ускладу са Статутом ПСС. Ово најчешће 

због тога што су усвојени пре доношења Статута ПСС из 2012. године. Обзиром да је у 

Скупштини Републике Србије усвојен нови Закон о спорту, Планинарском савезу   у  

наредном периоду предстоји усаглашавање свих прописа са овим Законом . 

 

Надзорни дбор је посебно  указао на  члан 13. Статута ПСС  који регулише питање 

преласка чланова из клуба у други  клуб,исти  треба уподобити одредбама садашњег члана 

4. став 2. Закона о спорту, а које одредбе у новом Закону остају непромењене. 

 



6.Уговори у 2015 .години 
 

У скаду са Законом и на основу одлука Управног одбора у 2015 .години Савез је у 2015. 

години закључивао уговоре са различитим институцијама и даваоцима услуга (осигурање, 

интернет, ревизије, здравство, спонзори, књиговодство,транспорт, исхрана, смештај ...) 

као и уговоре о делу и ауторске уговоре са особама које повремено учествују у радном 

процесу канцеларије Савеза. 

Са Министарством омладине и спорта склопљени су уговори о додели буџетских 

средстава за 2015. годину, средстава за омладинске спортске кампове и стипендија за 

младе врхунске спортисте Савеза. 

Надзорни одбор констатује да су сви уговори склопњени у складу са законом. 

 

 

Председник Надзорног одбора 

                                                                                                          Драган О.Павловић с.р 

 

 

 

 


