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Лесковац, 15.01.2014.год. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

О  УВИДУ  У  ФИНАНСИЈСКО  ПОСЛОВАЊЕ 

ОЈОСОС-а  ЗА ПЕРИОД   01.01.2013.-31.12.2013.ГОД. 

 

 

У складу са чл. 27.  Правила о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије, а у циљу поштовања начела транспарентности  рада и 

контроле финансијског  пословања  Регионалног центра за Јабланички округ 

Синдиката образовања Србије,  

у среду 15.01.2014.године у просторијама Регионалног центра са почетком у 

11:00 сати, одржан је састанак  чланова Надзорног одбора  Одбора Јабланичког 

округа Синдиката образовања Србије. 

Састанку присуствују следећи чланови Надзорног одбора:  

- Јовановић Стеван ТШ “Бошко Крстић“ Бојник, 

- Коцић Светлана ОШ “8.Октобар“  Власотинце, 

- Стојановић Јован  ОШ “Коста Стаменковић“,Лесковац, 

- Стевановић Сава  ОШ „Вук Караџић“ Лесковац, 

- Марковић Драгољуб  ОШ „Вук Караџић“ Лебане. 

- Мишић Градимир ОШ „Радован Ковачевић“ Леце. 

Састанку присуствују: потпредседница Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије, Марија Савић, потпредседник ОЈОСОС-а Стошић Драган, 

члан Председништва Одбора Јабланичког округа СОС-а, Александар Николић и 

стручна сарадница Драгана Карапанџић-Стефановић. 

Тема састанка била је вршење надзора и контроле рада Регионалног центра у 

протеклој години увидом у финансијски извештај председника.  

Финансијски извештај састоји се из табеларних приказа остварених прихода и 

начињених расхода Регионалног центра у протеклој 2013. години, и то збирно за 

годишњи период и кроз биланс стања за 2013.годину. 

Видљиви су основи остварених прихода, као и намене трошења средстава. 

Основи остварених прихода током годишњег периода рада су : убирање дела 

чланарине синдикалних организација на територији Јабланичког округа и 

котизације за Спортске игре. 

Намене трошења средстава у протеклој години су: подмирење  трошкова платног 

промета и подмирење текућих трошкова. 

Текуће трошкове у 2013. години чине: трошкови одржавања локала и 

модификације инсталације, материјални трошкови, најам просторија, режијски 

трошкови, путни прошкови, трошкови набавке канцеларијског материјала, 

трошкови штампе и репрезентације, трошкови семинара,  трошкови Секције 

жена, трошкови организације Спортских игара на окружном и републичком 
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нивоу, бесповратна материјална помоћ у складу са усвојеним финансијским 

планом на седници Одбора од 01.02.2013.године. 

Регионални центар за Јабланички округ у 2013 години остварио је укупне 

приходе у износу од 3,105,508.01 динара и  укупне расходе  у износу од 

3,131,311.04 динара. 

Стање на текућем рачуну Регионалног центра на дан 31.12.2013. године је 

35,092.90 динара. 

На дан 31.12.2013. године, Регионални центар има обавезе по достављеним 

фактурама у износу од 12,187.34 динара и потраживања у износу од 25,460.00 

динара, па је по билансу стања реално стање – 12,530.37 динара. 

Присутни чланови Надзорног одбора констатују да се финансијско пословање  

Регионалног центра за 2013. одвијало у складу са Статутом, Правилима о раду и 

Одлукама Републичког одбра СОС-а, те да није било ненаменског убирања 

прихода ,нити ненаменског и несврсисходног трошења средстава. 

Овај извештај, са прилогом финансијског извештаја председника Одбора 

Јабланичког округа Синдиката образовања Србије  за период 01.01.2013.-

31.12.2013. године, Надзорни одбор подноси Одбору Јабланичког округа 

Синдиката образовања  Србије на усвајање. 

 

Лесковац, 15.01.2014.год.                                              

 

 

Надзорни одбор: 

 

Мишић Градимир                                                                               Стевановић Сава 

________________                                                                             _______________ 

 

Јовановић Стеван                                                                         Марковић Драгољуб 

_______________                                                                          _________________ 

 

Коцић Светлана                                                                                Стојановић Јован 

______________                                                                               _______________ 

 

  

 

                


