
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2021 ГОДИНУ 

 
Надзорни одбор у саставу Врговић Драган, председник и Стошић Владан и Петковић 

Данијел, чланови, је у складу са овлашћењима из Статута, а на основу законских обавеза, активно 
учествовао у раду органа и тела Заједнице. Прегледу финансијске документације, која је 
обављено у Нишу, 24.09.2022 године, није учествовао Петковић Данијел, због обавеза према 
клубу, око одигравања првенствене утакмице.  
 

Прегледом годишњег извештаја о пословању Заједнице за 2021 годину, Надзорни одбор 
је утврдио следеће: 
 

1. Попис Основних средстава није вршен, обзиром да Заједница не располаже сопственим 
основним средствима. 

2. Пословање Заједнице се одвијало у складу са законским прописима, искључиво преко 
текућег  рачуна Заједнице код Bankе Intesa . 

3. Евидентирање прихода и расхода, који су вам достављени у материјалу, саставни део су 
овог извештаја, а вршени су у складу са упутствима надлежних органа Министарства 
финансија и Управе за приходе. 

4. Приликом исплате других личних примања и путних трошкова, уплаћиван је и 
припадајући порез и доприноси. 

5. Од стране државних органа, није било примедби на извештаје које је Заједница о року 
достављала надлежним финансијским службама. 

6. Срества на пословном рачуну којима Заједница располаже на дан 31.12.2021 године 
износи 1.686.472,58 динара. 

7. Остварен је укупан приход од 4.046.500,00 динара и расход у висини од 4.450.149,47 
динара, тако да је остварен губитак у износу од 403.649,47 динара. Разлог губитка који се 
појављује по завршном рачуну је последица више уплаћене чланарине за Централни 
семинар 2020 године, у износу од 660.000,00 динара, за који износ су тренери били 
ослобођени плаћања годишње чланарине и рате за дозволу, која је ишла на терет 
Заједнице и уплаћена РСС у 2021 години. 

8. Агенција „АОП“, која је обављала књиговодствене послове за потребе Заједнице, 
квалитетно је обавила послове. 

9. Председнику Надзорног одбора су редовно достављани позиви за седнице Скупштине и 
Управног одбора Заједнице са радним материјалима, те је на исте и позиван по 
функцији, чиме је остварен увид у рад и праћено функционисање колективних органа 
Заједнице, у чему је закључено да су одлуке доношене правно ваљано и у складу са 
позитивним прописима рукометне организације те Статутом и другим актима Заједнице, 
а да су седнице сазиване благовремено и са потребним радним материјалима у складу са 
одредбама одговарајућих нормативних аката. 

10. Одлуке и закључци органа и тела Заједнице су редовно достављани председнику 
Надзорног одбора, чиме је остварен потпуни увид у целокупно функционисање 
Заједнице. Констатовано је да је јавност у раду и информисање чланова било уредно 
остваривано путем интернет презентације Заједнице. 

11. На основу предходних констатација, Надзорни одбор предлаже Скупштини да усвоји 
финансијски извештај за 2021 годину. 

 
Ниш, 24.09.2022 

Надзорни одбор 
 

Врговић Драган 
 

Стошић Владан 


