
УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОДБОРБрој: службено/20Датум:18.09.2020. годинеНа основу члана 23. Статута Удружења геодетских и грађевинских школа Србиједана 18.09.2020 године у Овчар Бањи у објекту ДОМ , одржана је друга седница Надзорногодбора Удружења геодетских и грађевинских школа Србије са почетком у 1000 сати.Седници Надзорног одбора Удружења присуствују:1. Ненадић Данијела, Техничка школа „ Радоје Љубичић“ Ужице2. Зорић Зоран, Прва техничка школа Крагујевац3. Миливоје Ђорђевић, Техничка школа ВласотинцеСедници присуствују и Исо Планић. председник Удружења и Васко Николов -секретар Удружења,За седницу је предложен следећи: Д Н Е В Н И          Р Е Д1. Усвајање записника са претходне седнице – известилац Васко Николов, секретарУдружења;2. Правилник о начину коришћења средстава Удружења - известилац Васко Николов,секретар Удружења;3. Финансијски извештај за претходни период - известилац Исо Планић председникУдружења;4. Текућа питања;
Након што је констатовао да су присутни сви чланови Надзорног одбора,председник Надзорног одбора Ненадић Данијела је предложила дневни ред који јеједногласно усвојен.АД 1. Записник са конститутивне седнице Надзорног одбора је усвојен без примедби.АД 2. Члановима Надзорног одбора је уз позив за седниоцу достављен нацртПравилника о начину коришћења средстава Удружења, који је образложио секретарУдружења, а који је сачињен на основу претходне одлуке Надзорног одбора и СтатутаУдружења.Након краће расправе чланови Надзорног одбора усвојили су Пословник о радуНадзорног одбора.
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АД 3. Данијела Ненадић, председник Надзорног одбора, је потом дала реч председникуУдружења Ису Планићу, који је поднео детаљан финансијски извештај који ће бити ипредмет на седници Управног одбора. Извештај је једногласно усвојен.Надзорни одбор  је предложио Управном одбору да висина чланарине буде утврђена је на1,200.00 динара годишње по одељењу.
АД 4. Договорено је да записник са друге седнице уради секретар Удружења,.Након што је дневни ред исцрпљен седница је завршена у 10 45.
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