
Na temelju dlanka 45., 46., i 47 ., Statuta Zagrebadkog saveza sportske rekreacije ,,Sport za
sve" od29.03.2017. Nadzorni odbor je na svojoj sjednici dana 26. olujka2019. donio

IZVJESCE NADZORNOG ODBORA ZAGREBAdKoG SAvEZA SPoRTSKE
REKREACIJE,,SPORT ZA SVE" ZA20lg. GODINU

Izvje5ie obuhvaiarazdoblje od l. sijednj a2018. do 31. prosinca 2018.
U naprijed navedenom razdoblju Nadzorni odbor je djelovao u sastavu: Petar Bedalov

(predsjednik), Margareta Cindrid Neuhold (dlan), Stipe Kraljevii (dlan).
Nadzorni odbor Zagrebadkog saveza sportske lekreacije ,,Sport za sve" (u daljnjem

tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovla5tenjima utvrdenim Zakonom o udrugama i Statutom
Zagrebadkog saveza sportske rekreacije ,,Sport za sve", kontinuirano je nadzirao rad i
poslovanje Saveza, prisustvujudi sjednicama Upravnog odbora i SkupStini Saveza te putem
dobivenih akata i podrobnih informacija od Upravnog odbora i tajnika Saveza.

Tijekom 2018. Nadzorni odbor je redovito i pravovremeno primao na znanje pisane
izvje5taje o poslovanju, kao i druge izvjestaje i prijedloge, te odluke Upravnog odbora i
Skup5tine Saveza. U 2018. odrlano je ukupno 8 sjednica Upravnog odbora Saveza i dvije
redovne sjednice Skup5tine Saveza. Tijekom svog nadzora nisu uodene nepravilnosti u radu
tijela Saveza.

Nadzorni odbor obavio je pregled radunovodstveno-knjigovodstvenih evidencija te su
provjerene sve stavke temeljem kojih su sastavljena financijska izvjesca. MiSljenje je
Nadzornog odbora kako financijska izvjeSia realno i objektivno prikazuju financijsko
poslovanje Zagrebadkog saveza sportske rekreacije ,,Sport za sve". Financijsko izvje5de
zasnovano je na godi5njem obradunu poslovanja prema vaLecim propisima te je temeljeno na
poslovnim knjigama i vjerodostojnoj financijskoj dokumentaciji. Izvje5ie o izvr5enoj kontroli
financijskog poslovanja sastavni je dio Izvjesia o nadzoru rada i poslovanja Saveza.

Clanovi Nadzornos odbora:

1. Petar Bedalov, predsjednik ''

2. Margareta Cindrii Neuhold, dlan

3. Stipe Kraljevii, dlan
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U Zagrebu, 26.03.2019.
NADZORNI ObnOn ZSSR ,,Sport z^ sve"

Izvje56e o izvr5enoj kontroli financijskog poslovanja saveza u 2018.

Upravnom odboru ZSSR ,rSport za sve"

Skup5tini ZSSR ,,Sport za sve65

Na temelju dlanka45.46.i 47. StatutaZagrebadkog saveza sportske rekreacije ,,Sport zasve",

Nadzorni odbor je 26. oZujka 2019. izvr5io pregled financijskog poslovanj aSavezau2}l8. te

podnosi izvje56e.

Nadzorni odbor radio je .t sastavu : Petar Bedalov, predsjednik , Margareta Cindrii Neuhold i

Stipe Kraljevii, dlanovi.

Uvidom u financijsko poslovanje Saveza 2a2018., utvrdili smo slijedeie:

1. PRIHOD 2.096.854
2. RASHOD 2.037.185
3. Vi5ak prihoda za 2018. 59.669

4. Vi5ak prihoda - preneseni 99.856

J. Vi5ak prihoda raspoloZiv za slijedede razdoblje
(kn)

159.525

Iz pregleda financijske dokumentacije za 2018. godinu, koju za potrebe Saveza vodi tvrtka
FINSPORT d.o.o. uoditi smo, da su pladeni raduni uredno ovjereni Ligom i potpisom ovla5tenih
osoba.

Clanovi Nadzornos odbora :

1. Petar Bedalov, predsjednik

2. Margareta Cindrii Neuhold,

3. Stipe Kraljevi6, dlan

dlan


