
 

Извештај Надзорног одбора 
На основу чл. 10. Статута Националног комитета ICOM Србија (у даљем тексту: ICOM Србија), 
а у циљу вршења контроле над радом Скупштине, њених органа и тела, Надзорни одбор ICOM 
Србија (у даљем тексту: Надзорни одбор) је разматрао и контролисао исправност коришћења 
материјалних и финансијских средстава ICOM Србија у пословној 2019. години, на основу чега 
Скупштини ICOM Србија подноси 

 

Извештај о контроли материјално-финансијског пословања 
ICOM Србија за 2019. годину 

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

• увид у фотокопију Финансијског извештаја ICOM Србија за 2019. годину (Биланс стања, 
Биланс успеха, Статистички извештај), који је благовремено достављен Агенцији за привредне 
регистре; 

• преглед прихода и расхода ICOM Србија са стањем на дан 31.12.2019. године, који је доставила 
Књиговодствена агенција Лила д.о.о; 

• претходне усмене консултације о финансијском пословању са председником ICOM Србија, 
господином Николом Крстовићем. 

 

На основу наведеног, Надзорни одбор доноси следеће закључке: 

• материјално-финансијско пословање ICOM Србија у 2019. години, извршавано је у складу са 
Статутом и усвојеним програмом ICOM Србија за 2019. годину; 

• финансијски извештај ICOM Србија за 2019. годину је у складу са прописима у законском року 
достављен Агенцији за привредне регистре; 

• ICOM Србија јe у 2019. години пословао позитивно, са оствареним вишком прихода над 
расходима у износу од РСД 181.703,26, и нема терет преноса дуговања правним и физичким 
лицима у 2019. годину.  

Имајући у виду наведено, Надзорни одбор предлаже Скупштини ICOM Србија да донесе 

 
Одлуку о усвајању 

Извештаја о контроли материјално-финансијског пословања 
ICOM Србија за 2019. годину 

  
 

НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Филип Брусић-Renaud                                   Срећко Савић                                          Јасна Јованов 



 

 

Број 14/2020                                                                                                                                                                                 
Београд, 31.03.2020. године 

На основу члана 22. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС”, бр.51/2009, 99/2011 - 
др.закони и 44/2018 – др. закон) и члана 8. Статута, Скупштина удружења Национални 
комитет ICOM Србија доноси следећу 

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег финансијског извештаја за пословну 2019. годину 

1. Усваја се годишњи Финансијски извештај Националног комитета ICOM Србија  за 
пословну 2019. годину. 

2. Према пословним резултатима удружење је пословало са позитивним резултатом и 
остварило вишак прихода над расходима у износу од  РСД 181.703,26, при чему су укупни 
приходи износили РСД 2.464.694,24, а укупни расходи РСД  2.282.990,98. 

3. Остварен вишак прихода биће распоређен у складу сa одлуком Скупштине Националног 
комитета ICOM Србија. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 
Председник Скупштине 

 
 

 
Никола Крстовић 

 

 



 

 

 

Број 13/2020            

Београд, 31.03.2020. године 

 

На основу члана 22. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС”, бр.51/2009, 99/2011 - 
др.закони и 44/2018 – др. закон) и члана 8. Статута, Скупштина удружења Национални 
комитет ICOM Србија доноси следећу 

 

О Д Л У К У 

o расподели вишка прихода над расходима  према финансијскoм извештају  

за пословну 2019. годину 

 

1. Удружење Национални комитет ICOM Србија по усвојеном финансијском извештају за 
пословну 2019. годину, утврђени вишак прихода над расходима у износу од РСД 
181.703,26 оставља кao нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Председник Скупштине 
 
 

 
Никола Крстовић 
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