Председник Извршног одбора CIGRA
Србија
Г‐дин Гојко Дотлић

Предмет: Извештај Надзорног одбора у вези пословања CIGRA Србија у 2015. години

Поштовани Председниче,
Надзорном одбору је 04. фебруара 2016. године достављен материјал о коме ће се
расправљати на следећој седници Извршног одбора CIGRA Србија.
Материјал садржи:
1. Извештај о финансијском пословању за 2015.годину (Известилац: Р. Непричић –
Агенција „Један“)
2. Извештај о реализацији плана пословања у 2015. години, са коригованим Извештајем о
приходима и расходима CIGRE Србија за 32. Саветовање CIGRE Србија 2015
(Известилац: Ј. Стевић)
Анализом ова два извештаја, који на различите начине приказују пословање CIGRA Србија у
2015.години, долази се, између осталог, до следећих показатеља:
1.
2.
3.
4.

Укупни приходи Удружења остварени су 79,62% у односу на планиране
Укупни расходи Удружења остварени су 92,69% у односу на планиране
Укупна добит за 2015.годину остварена је 69,24% у односу на планирану
Од укупно остварених прихода, приходи по основу донација, одосно колективне
чланарине од ЈП ЕМС и ЈП ЕПС остварени су 100% од планираних
5. Приходи по основу 32. Саветовања остварени су 67,28% од планираних
6. Од укупно реализованих расхода, на бруто зараду запосленог и трошкове за услуге
књиговодственој агенцији односи се 39,94%, на активости међународно плану ,
односи се 28,52%, а на остале активности се односи 31,53%.
Сагласност/сугестије Надзорног одбора:
На Извештај о финансијском пословању за 2015.годину дајемо сагласност Надзорног одбора.
Сугеришемо да Секретаријат CIGRЕ Србија направи анализу/образложења остварених
прихода и расхода у односу на планиране.

Остали предлози и констатације Надзорног одбора:

Према Статуту српског националног комитета , члан 29, Надзорни одбор CIGRA Србија врши
надзор над финансијским и материјалним пословањем у складу са законом и актима CIGRA
Србија.
Да би Надзорни одбор вршио своју функцију у складу са Статутом, мора да има континуирани
увид у пословање удружења, због чега предлажемо:
1. Рачуноводствена агенција треба да даје периодичне извештаје у складу са важећим
контним оквиром, а прилог извештајима треба да буду закључни листови по
кварталима;
2. Секретаријат CIGRE Србија треба да доставља извештаје у виду табеларног приказа
планираних и остварених прихода и расхода као и њиховог процентуалног учешћа;
3. У удружењу треба да се редовно прате законска и подзаконска акта које се односе на
материјално‐финансијско пословање удружења, те врши ажурирање интерних аката у
складу са законским прописима и о томе обавештава Надзорни одбор.
Надзорни одбор је током 2015. године вршио и саветодавну функцију код ажурирања
интерних аката а у циљу подизања стандарда пословања удружења.

С поштовањем,
Председник Надзорног одбора:
Миливој Кричка, дипл.ел.инж.

У Београду, 09.02.2016.године

