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НАДЗОРНИ ОДБОР 
Број: службено/19 
Датум:06.12.2019. године 
 
 На основу члана 23. Статута Удружења геодетских и грађевинских школа Србије 
дана  06.12.2019. године, одржана је конститутивна седница Надзорног одбора Удружења 
геодетскихи грађевинских школа Србије, у Политехничкој школи у Суботици. Седница је 
одржана са почетком у 1330. сати.  
 Седници Управног одбора Удружења присуствују: 

1. Ненадић Данијела, Техничка школа „ Радоје Љубичић“ Ужице 
2. Зорић Зоран, Прва техничка школа Крагујевац 

Седници присуствује и Николов Васко - секретар Удружења,  
 

За седницу је предложен следећи: 
 

Д Н Е В Н И          Р Е Д 
 

1. Избор председника, заменика и записничара; 
2. Усвајање Пословника о раду Надзорног одбора; 
3. Извештај о финансијском пословању; 
4. Разно; 

 
 

Након што је констатовао да су присутни чланови Надзорног одбора, а да члан 
Надзорног одбора Ђорђевић Миливоје није присутан  (није најавио одсуство-уредно 
позван) секретар Удружења је по овлашћењу председника Удружења предложио дневни 
ред који је једногласно усвојен. 
 
АД 1.   

Након дискусије за председника Надзорног одбора изабрана је Данијела Ненадић,  а 
за заменика председника Зоран Зорић. 
 
АД 2. 
 Након краће  расправе чланови Надзорног одбора усвојили су Пословник о раду 
Надзорног одбора.  
 
АД 3. 
 Данијела Ненадић, председник Надзорног одбора,  је предложила  да се извештај о 
финансијском пословању усвоји и да се што пре уради и усвоји Правилник о коришћења 
средстава Удружења, као и да  се уради предлог финансијског плана за наредну годину 
који треба да усвоји Управни одбор Удружења. У дискусији су оквирно наведене ставке 
које би се финансирале из средстава Удружења. Након дискусије чланови Надзорног 
одбора су усвојили финансијски извештај. 
  

улица:        Максима Горког 38,  24000 Суботица 
тел/факс:   024/ 663 – 100; 
е-маил:      udruzenje.gradj@gmail.com 
ПИБ: 107261273;            МАТИЧНИ БРОЈ: 28061480 
Текући рачун: 325-9500600025520-23  Војвођанска банка-ОТП 
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АД 4.   

Договорено је да записник са конститутивне седнице уради секретар Удружења, а у 
договору са члановима Управног одбора и предлог Правилника о коришћењу средстава 
Удружења. 

 
 Након што је дневни ред исцрпљен седница је завршена у 1415. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                          Надзорног одбора Удружења            Данијела Ненадић, с..р. 
 
 
 

 


