
 
НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТ ICOM-А СРБИЈЕ 

 
Извештај Надзорног одбора 

 
 На основу чл. 50. до 53. Статута Националног комитета ICOM-а Србије (даље: НК 
ICOM), а у циљу вршења контроле над радом Скупштине, њених органа и тела, 
Надзорни одбор НК ICOM (даље: Надзорни одбор) је разматрао и контролисао 
исправност коришћења материјалних и финансијских средстава НК ICOM у пословној 
2014. години, на основу чега  подноси 
 

Извештај о контроли материјално-финансијског пословања 
НК ICOM за 2014. годину 

 
У складу са одговорностима и овлашћењима, а ради припреме овог извештаја, Надзорни 
одбор је: 
 

- Извршио увид у фотокопију Финансијског извештаја НК ICOM за 2014. годину 
(Биланс стања, Биланс успеха, Статистички анекс), кога је Књиговодствена 
агенција LILA d.o.o. доставила Агенцији за привредне регистре, као и увид у 
описни "Финанансијски извештај Националног комитета ICOM -а Србије за 
период 01.01.2014. - 31.12.2014.", који је Надзорном одбору достављен 17.04.2014. 
године; 
  
- Извршио претходне усмене консултације о финансијском пословању са 
председником НК ICOM, господином Славком Спасић, као и накнадне усмене 
консултације са госпођом Јеленом Савић, секретаром НК ICOM; 
 

- Напомињемо да је у делу претходне пословне године, на иницијативу 
претходног председника и уз сагласност извршног одбора НК ICOM, председник 
Надзорног одбора често био (пре обављања пословних трансакција) усмено 
консултован у вези са обезбеђењем законитог пословања, односно плаћања преко 
рачуна НК ICOM. 

 
На основу наведеног, Надзорни одбор доноси следеће закључке: 
 - целокупно материјално-финансијско пословање НК ICOM у 2014. години, 
извршавало се у складу са Статутом и усвојеним програмом НК ICOM за 2014. годину;   

           -  сва плаћања преко текућег рачуна и благајне НК ICOM током 2014. године, 
вршена су у складу са позитивним законским прописима; 
 

 - финансијски извештај НК ICOM за 2014. годину је урађен у складу са 
прописима и достављен у законском року Агенцији за привредне регистре; 
 

 - НК ICOM је у 2014. години пословао позитивно, са оствареним вишком прихода 
над расходима у износу од 41.403,75 динара, и нема терет преноса дуговања правним и 
физичким лицима у 2015. годину.  
 



С обзиром на све наведено, Надзорни одбор предлаже Скупштини НК ICOM да 
донесе 
 

Одлуку о усвајању 
 

"Извештаја о финанансијском пословању Националног комитета ICOM -а Србије у 
периоду 01.01.2014. - 31.12.2014." 
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