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Београд, 17. јануара 2021. године 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Надзорни одбор Oријентиринг савеза Београда је, сходно свом мандату и обавезама, извршио 

контролу рада и пословања Управног одбора и Генералног секретара Оријентиринг савеза Београда 

за период 01.01-31.12.2020. године. 

Надзорни одбор Oријентиринг савеза Београда је с тим у вези донео следеће закључке. 

Тачка 1: Закључак о финансијском пословању 

Материјали који су били неопходни за вршење прегледа и контроле су достављaни благовремено и 

комплетно, те је могуће било извршити основну проверу рада и финансијских токова у пословању, 

како у току године тако и на њеном крају. Материјали су достављени од стране Генералног секретара 

Oријентиринг савеза Београда по следећој динамици и са следећим садржајем: 

1.1 Материјали за Први квартал – достављен 20.04.2020 

- 1.10_ Укупни трошкови са структуром прихода 2020 

- 1.11_Квартални извештаји о реализацији програма_ спортисти млађих категорија по 

кварталима _ 2020 

- 1.12_Извештаји општи – Суфинансирање клубова 2020-1 

- 1.12_ Извештаји општи чланарина ССАБ 2020-1 

- 1.13_ Извештај_ такмичења - кадетско БГД 2020 

- 1.15_Извештај_припреме - БСК 2020 

- 1.18_Извештај_ Рад канцеларије _ режије 2020-1 

- 1.20 _ Спецификација расхода за реаализацију програма 1-2020 

- ДОПИС Секретеријат пропратно писмо 2020 

- Записник са 15. УО 2020 

- Записник са 16. УО 2020 

- Записник са 17. УО 2020 

- Изводи бр. 2-7 за 2020 

1.2 Материјали за Други квартал – достављен 20.07.2020 

- 1.10_ Укупни трошкови са структуром прихода 1+2-2020 

- 1.10_ Укупни трошкови са структуром прихода 2-2020 

- 1.11_ Квартални извештаји о реализацији програма _ спортисти млађих категорија 1+2 – 

2020 

- 1.11_ Квартални извештаји о реализацији програма _ спортисти млађих категорија по 

кварталима _ 2020-2 
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- 1.12_ Извештаји општи – Суфинансирање клубова 2020-2 

- 1.12_ Извештаји општи чланарина ССАБ 2020-2 

- 1.13_ Извештај_takmicenja – микс штафете БГД 2020 

- 1.13_ Извештај_takmicenja – Пионирско БГД 2020 

- 1.16_Извештај_опрема 2-2020 

- 1.19_Извештај_ Рад канцеларије _ режије 2020-2 

- 1.20 _ Спецификација расхода за реаализацију програма 2-2020 

- 1.20 _ Спецификација расхода за реаализацију програма I+II-2020 

- Finansijski izveštaji 2020-2 

- ДОПИС Секретеријат пропратно писмо 2. квартал 2020 

- Изводи бр. 8-17 за 2020 

1.3 Материјали за Трећи квартал – достављен 10.11.2020 

- 1.10_ Укупни трошкови са структуром прихода 1+2+3-2020 

- 1.10_ Укупни трошкови са структуром прихода 3-2020 

- 1.11_ Квартални извештаји о реализацији програма _ спортисти млађих категорија  1+2+3 – 

2020 

- 1.11_ Квартални извештаји о реализацији програма _ спортисти млађих категорија по 

кварталима_ 2020-3 

- 1.12 Извештај општи – Градско школско такмичење 2020 

- 1.12_ Извештаји општи – Суфинансирање клубова 2020-3 

- 1.12_ Извештаји општи чланарина ССАБ 2020-3 

- 1.13_ Извештај_такмичења – ПБГ штафете 2020 

- 1.19_Извештај_ Рад канцеларије _ режије 2020-3 

- 1.20 _ Спецификација расхода за реаализацију програма 3-2020 

- 1.20 _ Спецификација расхода за реаализацију програма I+II+III-2020 

- Записник са 21. УО 2020 

- Записник са 22. УО 2020 

- Записник са 23. УО 2020 

- Записник са 24. УО 2020 

- Записник са 25. УО 2020 

- Записник са 26. УО 2020 

- Изводи бр. 18-30 за 2020 

1.4 Материјали за Четврти квартал и крај целе 2020 године – достављен 01.01.2021 

- 1.10_ Укупни трошкови са структуром прихода 1+2+3+4-2020 

- 1.10_ Укупни трошкови са структуром прихода 4-2020 

- 1.11_ Квартални извештаји о реализацији програма _ спортисти млађих категорија  1+2+3+4 

– 2020 

- 1.11_ Квартални извештаји о реализацији програма _ спортисти млађих категорија по 

кварталима_ 2020-4 

- 1.12_ Извештаји општи – Суфинансирање клубова 2020-4 
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- 1.12_ Извештаји општи чланарина ССАБ 2020-4 

- 1.13_ Извештај_ такмичења - Јуниорско ПБГ2020 

- 1.13_ Извештај_такмичења - Кадетско ПБГ 2020 

- 1.13_ Извештај_ такмичења – ПБГ дуге 2020 

- 1.13_ Извештај_ такмичења – ПБГ средње 2020 

- 1.14_Извештај_усавршавање 

- 1.19_Извештај_Рад канцеларије _ режије 2020-4 

- 1.20 _Спецификација расхода за реаализацију програма 4-2020 

- 1.20 _ Спецификација расхода за реаализацију програма I+II+III+IV-2020 

- Финансијски извештаји 2020  

- Записник са 27. УО 2020 

- Записник са 28. УО 2020 

- Записник са 29. УО 2020 

- Записник са 30. УО 2020 

- Изводи бр. 31-44 за 2020  

Надзорни одбор Oријентиринг савеза Београда констатује да је учињен адекватан напор да се 

пословање и рад Оријентиринг савеза Београда битно унапреди у току 2020. године, имајући ту 

посебно у виду квалитетније, ажурније и уређењије финансијске процесе у делу рада који се 

односи на Управни одбор и рад новоизабраног Генералног секретара. 

Надзорни одбор Oријентиринг савеза Београда констатује да су материјали достављени ажурно, 

како за навршени квартал тако и кумулативно, чим се олакшава увид и контрола током године. 

Имајући у виду органичења које се односе на то да чланови Надзорног одбора нису финансијски 

ревизори нити рачуновође по занимању, преглед документације и финансијског пословања су 

извршени на за то најпримеренији начин са циљем да се утврди и донесе закључак да ли је 

пословање Управног одбора у току 2020. године било складу са позитивним прописима тј. да ли 

постоје евентуалне недоследности или неправилности у раду. 

Сходно извршеним контролама, Надзорни одбор дониси следећи закључак: 

Након извршене контроле пословања, у мери у којој је то било могуће учинити имајући у виду 

комплексност процеса и јасна ограничења, Надзорни одбор Оријентиринг савеза Београда 

доноси закључак да:  

а) нису уочене неправилности у раду, и  

б) нису уочене неправилности и грешке у раду са финансијама. 
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Тачка 2: Препорука Скупштини ОСБ, уз закључак о финансијском пословању 

Надзорни одбор Оријентиринг савеза Београда као свој закључак издаје препоруку Скупштини 

Оријентиринг савеза Београда да се у току 2021. године, у циљу адекватне транспарентности у 

контролну функцију и извештавање Скупштини, предвиди и адекватно буџетира услуга екстерног 

овлашћеног ревизора који би извршио независну и потпуну контролу над финансијама 

Оријентиринг савеза Београда. Та препорука из извештаја Надзорног одбора за 2019 годину није 

могла да буде спроведена из објективних разлога и умањених финансијских могућности, али свакако 

остаје као препорука за 2021 годину, уколико постоји могућност да се она и спроведе. 

Тачка 3: Вршење управљачке функције 

Надзорни одбор Oријентиринг савеза Београда констатује да у току 2020. године није било 

ванредних састанака Надзорног одбора Oријентиринг савеза Београда.  

Након извреног увида у достављене материјале који се односе на рад и извештавање од стране 

Управног одбора Oријентиринг савеза Београда, Надзорни одбор Оријентиринг савеза Београда 

доноси следећи закључак:  

а) нису уочене неправилности у раду Управног одбора Oријентиринг савеза Београда, и 

б) нису уочене неправилности у раду Генералног секретара Oријентиринг савеза Београда. 

Тачка 4: Закључци у вези рада Oријентиринг савеза Београда током кризе изазване 

здравствено-безбедносним ризицима због пандемије болести Ковид-19 

Надзорни одбор Oријентиринг савеза Београда констатује закључак да је Oријентиринг савеза 

Београда током целе године радио под великим оптерећењем насталим околностима изазваним 

кризом због пандемије болести Ковид-19 али да је тај посао Oријентиринг савеза Београда обављао 

у целости крајње одговорно и у слкаду са прописима и издатим директивама. С тим у вези, 

констатује се да нису уочене неправилности у раду Oријентиринг савеза Београда. Одлуке 

надлежних органа су поштоване и примењиване благовремено и без замерки.  

 

 

У Београду, 17. јануара 2021. године, 

за Надзорни одбор Oријентиринг савеза Београда: 

Симеон Миљуш, председник Надзорног одбора  

Бојан Комарчевић, члан Надзорног одбора   

Александар Вучетић, члан Надзорног одбора   


