
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Број: Службено/2022 

07.03.2022.године 

ЧАЧАК 
 

 У складу са чланом 46. Став7.Статута Планинарског савеза Србије (у даљем тексту ПСС) Надзорни 

одбор даје следећи: 

 

Извештај 

Надзорног одбора ПСС за 2021 годину 

за редовну изборну Скупштину Планинарског савеза Србије 

Београд , 12.03.2022године 

 

Надзорни одбор ПСС у саставу: Мирослав Ињац-председник, Драган О. Павловић – зам. 

председника и Миран Гољовић – члан на  седници одржаној дана 07.03.2022. године у Чачку 

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

следећи извештај: 

 

1. Финансијско пословање 

 

Надзорни одбор је извршио увид у финансијску документацијуиз укупног пословања Савеза као и 

Извештај ревизора о утрошеним буџетским средствима, за периодод 01.01.2021. до 31.12.2021. 

године. 

Надзорни одбор констатује да је редовни финансијски извештај за пословну 2021.годину сачињен у 

складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији. Сви извештаји предати су Министарству 

омладине и спорта а завршни рачун биће предат Агенцији за привредне регистре. 

Планинарски савез Србије је у 2021. години пословао без губитка. 

Надзорни одбор констатује да се тренд позитивног пословања из претходних година наставља. 

 

Књиговодствени извештај за 2021. годину је следеће: 

Приходи:  26.088.520,12 

- МОС – редовни програм, кампови 9.499.660,00 

Расходи: 24.558.068,70 

 

Разлика између прихода уплаћених на рачун Савеза  и директних трошкова исплаћених са рачуна 

износи 1.530.451,42 динара распоредиће се у корист Савеза након израде коначног биланса стања, 

обрачуна амортизације и обрачуна одговарајућих пореза и доприноса. 

 

Планинарски савез Србије је у 2021 години је пословао без губитака. 

 

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

наменски у складу Законом. 

 

Надзорни одбор предлаже Скупштини да усвоји редовни финанасијски извештај за пословну 

2021.годину. 

 

 



2.Усклађеност пословања ПСС сазаконским и другим прописима 

 

Надзорни одбор је кроз присуствасвојих чланова седницамаУправног одбора и учествовања на истим 

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 Надзорног одбора  седницимаУправног одборапратио рад 

Управного дбора.Управниодбор ПСС вршиоје 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. 

На предлог Надзорног одбора у 2021.години, Управни одбор је донео 11 одлука о учлањењу  нових 

спортских планинарских орагнизација у Савез. ( Учлањено је 11 нових клубова и друштава) 

 

3. Поступци покренути против ПСС 

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

 

4. Рад комисија 

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

  одговарајућим правилницима. 

  Активно је радило 24 комисија,. 

 

5.  Правилници Комисија и Служби 

  Управни одбор ПСС је 2021.години усвојио је 16. Правилника, Измена и допуна правилника, 

правила и образаца усклађених са Законом о спорту и Статутом ПСС. 

 . 

 

6.Уговори у 2021 .години 

 

У скаду са Законом и на основу Одлука управног одбора у 2021 .годни. Савез је у 2021. 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 уговореса особама које повремено учествују у радном процесу канцеларије Савеза. 

 

Са Министарством омладине и спорта склопљени су уговори о додели буџетских средстава за 

2021. Годину, средстава за омладинске спортске кампове и стипендије за младе врхунске спортисте  

Савеза. 

 

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

 

 

                                                                                                Председник Надзорног одбора ПСС 

                                                                                                           Мирослав Ињац , ср. 

 


