
ЈЕДРИЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Надзорни одбор 
бр. 1/2022 

 
ЗАПИСНИК 

 
са редовне седнице Надзорног одбора ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

(даље: ЈСС) 
 
одржане дана 13.3.2022. године, електронским путем, тако што су сви чланови 
Надзорног одбора примили материјал и документацију и у року се на исти 
изјаснили- гласали.Гласање се врши на следећи начин: „ЗА“, „ПРОТИВ“, 
„УЗДРЖАН“. 
 
Присутни чланови Надзорног одбора ЈСС: 

1. Дејан Закић, члан и председник Надзорног одбора, гласао е- путем 
2. Оливер Радосављевић, члан Надзорног одбора, гласао е- путем 
3. Воjислав Ивић, члан Надзорног одбора, гласао е- путем 

Напомена: нема одсутних чланова 
 
Редовна седница Надзорног одбора ЈСС-а је заказана, сазвана и одржана 
електронским путем (путем е-маил-а) где је позив, материјали упућен 
благовремено, од стране канцеларије ЈСС свим члановима Надзорног одбора 
ЈСС (одн дана 1.3.2022. године). 
 
Сходно члану 40 Статута ЈСС, на основу Одлуке о избору председника 
Надзорног одбора ЈСС, а у складу са чланом 3 (Припремање седница),  чланом 
5 став 2, члана 6, члана 7, члана 8 и 9 (Одржавање, ток рада и одлучивање на 
седници), члана 11 (Записник са седнице) сви чланови из Пословника о раду 
Надзорног одбора ЈСС, 
 

 редовна- 1. седница актуелног сазива Надзорног одбора ЈСС је одржана 
електронским путем, преко емаил-а; 

 председник Надзорног одбора је благовремено констатовао пријем и 
садржај порука послатих преко електронске тако да нема препрека да се, 
једногласно и електронским путем одржи седница и сачини овај 
Записник са редовне седнице Надзорног одбора ЈСС-а; и 

 сви чланови Надзорног одбора ЈСС су гласали „ЗА“ тачке дневног реда и 
одобрили документацију и материјале. 

Саставни део Записника чине материјал, послат приликом сазивања и 
позивања чланова Надзорног одбора, који су они прегледали, изјаснили се и 
гласали „ЗА“ једногласно гласајући за следећи предложени дневни ред- тачке 
дневног реда редовне седнице Скупштине ЈСС: 
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ДНЕВНИ РЕД 

 

1_2022 - Позив 

дневни ред Скупштина.pdf
 

 
Дневни ред је једногласно усвојен, гласајући „ЗА“ електронским путем-за тачке 
дневног реда, горе.  
 
На почетку редовне седнице Надзорног одбора ЈСС, председник Надзора 
одбора је потврдио пријем материјала и констатовао да су исти одобрени, да 
нема коментара и даљих сугестија, те да нема препрека да се одржи редовна 
седница Скупштине ЈСС, у складу са Статутом ЈСС као и Пословником о раду 
Надзорног одбора ЈСС. 
 
Усвајају се свака и све тачке дневног реда, тако што су чланови Надзорног 
одбора ЈСС гласали „ЗА“ сваку тачку на основу достављеног материјала.  
 
стога, ОДЛУКЕ које потврђују ДНЕВНИ РЕД су усвојене те: 
 

 да је годишњи програм рада са финансијским планом ЈСС за 2021 
годину реализован са планираним активностима са прихватљивим 
изменама неких програмских задатака ЈСС. Такође је и планирани 
прилив финансијских средстава ЈСС за 2021 реализован у целости; 

 увидом у књиге прихода и расхода ЈСС 2021 , средства 2021 су трошена 
у складу са Законом и наменом плана за 2021 годину што је и 
ревизорска кућа потврдила; 

 Годишњи извештај ЈСС 2021- биланс стања и биланс успеха, и 
статистички анекс на дан 31.12.2021.-се усвајају; 

 Попис инвентара и опреме ЈСС од стране комисије за попис урађен у 
року и усаглашен са књиговођственим стањем ЈСС. 

 
* * 
* 
 

 
Делови записника могу самостално чинити посебне одлуке за сврху 
објављивања и регистрације пред надлежним органима, телима и органима. 
 
Потписани примерак записника се доставља администрације ЈСС-а 
 

председник Надзорног одбора 
 

Дејан Закић 
 
 
 


