ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КМСЗТС У ПЕРИОДУ ОД МАЈА ДО ДЕЦЕМБРА МЕСЕЦА 2009.
ГОД.

Надзорни одбор КМСЗТС је у овом периоду обавио своје послове у складу са усвојеним
Планом рада НО КМСЗТС за 2009. годину и одржао је два радна састанка НО КМСЗТС и четири
надзора- контроле пословања Огранака Коморе.
У плану је одржавање још једног радног састанка НО 05.12.2009. године и контрола
пословања Централе Коморе у првој половини децембра месеца 2009. г. и Огранка КиМ у јануару
месецу 2010. г.
XIII састанак НО КМСЗТС одржан је дана 05.08.2009. године у службеним
просторијама КМСЗТС, у Београду, са усвојеним дневним редом.
XIV састанак НО КМСЗТС одржан је дана 09.09.2009. године у службеним
просторијама КМСЗТС, у Београду, на којем је извршен увид у шестомесечно финансијско
пословање КМСЗТС и констатовано је да се трошкови КМСЗТС крећу у оквиру усвојеног
финансијског плана КМСЗТС за 2009. г. НО КМСЗТС је утврдио План рада даљег вршења
контроле и надзора над радом Огранака и Централе Коморе.
Председник НО КМСЗТС је присуствовала на два састанка ИО Огранка Београд.
Дана 12.06.2009. године извршен је надзор над радом и финансијским пословањем
Огранка КМСЗТС Војводина. У Именик чланова Огранка Војводина уписано је 16.662 чланова
КМСЗТС из овог Огранка на дан 12.06.2009. године. Огранак Војводина је до тада поделио 9.000
лиценци члановима КМСЗТС. У току је поступак дистрибуције још 2.875 лиценци, а до
30.06.2009. године, у складу са Планом и динамиком издавања лиценци, планирано је да буде
издато укупно 15.725 лиценци члановима Коморе са Огранка Војводина. НО КМСЗТС је
констатовао да се са текућег рачуна Огранка Војводина се редовно уплаћује на рачун Централе
Коморе законских 30%, од укупно уплаћених чланарина чланова Коморе из ОВО. НО КМСЗТС је
извршио увид у деловодне књиге, Именике чланова Коморе и целокупну службену
документацију Огранка и констатовао је да се иста правилно води, у складу са позитивни
законским прописима. Увидом у документацију о економско – финансијском пословање у
Огранка Војводина констатовано је да је Огранак Војводина у периоду од јануара до маја 2009.
године остварио приход у износу од 6.837.000,00 динара, тј. 100% остварења у односу на
усвојени финансијски план овог Огранка. Расходи које је овај Огранак имао у истом временском
периоду износе 6.058.000,00 динара, што у односу на усвојени финансијски план износи 74%. На
основу наведеног, изводи се закључак да је Огранак Војводина учинио уштеде у укупним
трошковима. Увидом у службену документацију Огранка Војводина констатовано је да се
Огранак пословао у складу са нормативним и законским актима, као и у набавкама и у
потрошњи. Констатовано је да су расходи у складу са планираним буџетом Огранка Војводина.
Дана 19.06.2009. године НО КМСЗТС је извршио надзор над радом и финансијским
пословањем Огранка КМСЗТС Косово и Метохија извршена је прва редовна контрола над
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досадашњим радом и финансијским пословањем Огранка Косово и Метохија, за период од
01.01.2009. г. до 19.06.2009. г. У Именик чланова КМСЗТС Огранка КиМ уписано је 3320
чланова. У Огранку КиМ има 364 члана са непотпуном документацијом. У Именик чланова
Огранка КиМ уписано је 104 чланова као добровољни чланови Коморе. У Огранку КиМ има
укупно 56 лабораторијских техничара природно техничке струке. У Именик чланова ОКиМ је
уписано 255 чланова који још увек нису поднели захтев за издавање лиценце. До сада је у
Огранку Косово и Метохија подељено 2541 лиценца члановима Коморе из овог Огранка. Постоји
проблем у транспорту и дистрибуцији издатих лиценци, из разлога што предузеће ''City Express''
не покрива територију Косова и Метохије, те се у ту сврху често користи службено возило Хитне
помоћи. Огранак Косово и Метохија има проблем наплате чланарине чланова Коморе из већег
броја здравствених центара, као што су КБЦ Приштина, ЗЦ Пећ, ЗЦ Призрен, због великог броја
расељених лица. Огранак КиМ се сусреће са још једним проблемом, а то је што је велики број
чланова Коморе из овог Огранка нема потпуну документацију и што су отежани услови за
набавку преписа и копија истих, што успорава и издавање лиценци. Увидом у документацију о
економско – финансијском пословање у Огранка КиМ констатовано је да је овај Огранак за
првих 6 месеци 2009. год, одн., у периоду од 01.01. до 12.06.2009. г. остварио укупан прилив
новчаних средстава у износу од 1.770.000,00 динара, а у истом периоду Огранак је имао расхода
у износу од 1.689.000,00 динара. Констатовано је да су остварени приходи у складу са усвојеним
финансијским планом Огранка Косово и Метохија, а да су расходи, које је Огранак имао, нешто
нижи од планираних за око 5%. Увидом у службену документацију Огранка Косово и Метохија
констатовано је да се Огранак пословао у складу са нормативним и законским актима, као и у
набавкама и у потрошњи. Констатовано је да су расходи у складу са планираним буџетом овог
Огранка.
Дана 28.09.2009. године НО КМСЗТС је извршио надзор над радом и финансијским
пословањем Огранка Ниш - извршена је друга редовна контрола над досадашњим радом и
финансијским пословањем огранка Ниш у 2009. години, за период од марта месеца 2009. год. до
28.09.2009. г. У Именик чланова Огранка Ниш уписано је око 12.400 чланова КМСЗТС са ОНИ.
Издато је 11.346 лиценци за рад члановима из овог Огранка. Огранку је предато 1054
документације која није потпуна, у складу са законским прописима. Огранак Ниш је од већих
издатака у контролисаном периоду пословања имао издатке за путне трошкове, трошкове
смештаја и едукације чланова Комисије за посредовање, Судова части и заменика дисциплинског
тужиоца са овог Огранка, као и за организацију обележавања славе Коморе, у јуну месецу ове
године. Огранак Ниш је учествовао у суфинансирању куповине службеног возила КМСЗТС.
Новчана средства за набавку фасцикли за лиценце се одвајају из наменских средстава, односно
од уписнине, процентуално броју уписаних чланова. Увидом у економско финансијску
документацију Огранка Ниш констатовано да је стање на текућем рачуну на дан 20.03.2009.
г.(датум претходне контроле и надзора) је 2.430.000,00 динара, а стање на текућем рачуну на дан
28.09.2009. г. је 2.010.000,00 динара. Увидом у регистратор путних налога констатовано је су се
путни трошкови кретали у складу са одлукама ИО ОНИ, уз оверу овлашћеног лица и у складу са
Упутством УО КМСЗТС бр. 1555/08, од 21.10.2008. г. Такође је констатовано је да је за тај
контролисани период исти уредно и правилно вођена уз правилно попуњене путне налоге.
Огранак има проблем око наплате чланарине, тако да има мањи прилив од чланарина за око 1015% месечно. Увидом у службену документацију Огранка Ниш констатовано је да се Огранак
пословао у складу са нормативним и законским актима, као и у набавкама и у потрошњи.
Констатовано је да су расходи у складу са планираним буџетом овог Огранка.
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Дана 16.10.2009. године НО КМСЗТС је извршио надзор над радом и финансијским
пословањем Огранка Ужице - извршена је друга редовна контрола над досадашњим радом и
финансијским пословањем огранка у 2009. години, за период од 24.04.2009. г. до 16.10.2009. г. У
Именик чланова Огранка Ужице уписано је 7960 чланова КМСЗТС са Огранка Ужице. Увидом у
економско – финансијско пословање Огранка Ужице за наведени период констатовано да се
остварени трошкови Огранка крећу у складу са усвојеним Финансијским планом ОУЕ за 2009.
годину. Евидентиране су и уштеде на појединим позицијама трошкова. Констатовано је да
планирани буџет није пробијен. Стање на текућем рачуну Огранка Ужице на дан 15.10.2009.
године износи 1.300.000,00 динара. Исплате трошкова службених путовања се врши у складу са
одлукама ИО ОУЕ и Упутством Управног одбора КМСЗТС о начину финансирања накнада за
рад и материјалних трошкова члановима Органа КМСЗТС бр. 1555, од 21.10.2008. год. које је
ступило на снагу 30.10.2008. г., као и у складу са интерним упутством ИО ОУЕ о критеријумима
исплата коришћења сопственог возила у службене сврхе. Трошкови репрезентација су у складу
са планираним трошковима, а констатована је и уштеда у овим трошковима. Увидом у
финансијску документацију констатовано је да се економско–финансијско документација уредно
води. Финансијско пословање Огранка Ужице за период од 24.04.2009. г. до 16.10.2009. г. је
исправно прокњижено и да су биланси стања, пословања и успеха урађени у складу са
позитивним прописима.
Дана 03.11.2009. године НО КМСЗТС је извршио надзор над радом и финансијским
пословањем Огранка Војводина - извршена је друга редовна контрола над досадашњим радом
и финансијским пословањем огранка у 2009. год. за период од 12.06.2009. г. до 03.11.2009. г. У
Именик чланова Огранка Војводина уписано је 17.111 чланова КМСЗТС из овог Огранка. ОВО је
до сада поделио 16.191 лиценци члановима Коморе. Има око 200 чланова са овог Огранка са
непотпуном документацијом. Увидом у документацију о економско – финансијском пословање
у Огранка Војводина констатовано је да је стање на текућем рачуну ОВО на дан 12.06.2009. г.
било 12.040.000,00 дин., а стање на текућем рачуну ОВО на дан 03.11.09. г. износи 14.000.000,00
динара. Огранак Војводина је за период од 10 месеци 2009. г. остварио приход у износу од
14.000.000,00 динара, тј. 110% остварења у односу на усвојени финансијски план овог Огранка.
Расходи, које је овај Огранак имао за исти временски период, износе 9.790.000,00 динара, што у
односу на усвојени финансијски план износи 70%. Аналитички посматрано на свим трошковним
позицијама евидентне су уштеде у односу на планирано, приближно сагласно проценту укупно
остварених расхода у односу на планирано. У анализираном периоду НО КМСЗТС је констатовао
да је Огранак Војводина остварио вишак прихода над расходима у износу од 4.127.000,00 динара.
Од већих трошкова у конторлисаном периоду ОВО је имао трошкове едукације чланова Судова
части, Комисије за посредовање и заменика дисциплинског тужиоца са овог Огранка, као и
трошкове смештаја и путне трошкове наведених чланова везано за одржавање едукације, у
Београду, у Хотелу ''М''. Огранак Војводина је финансирао трошкове организације излета
делегацији ФЕПИ-а на Фрушку гору, обилазак манастира и Сремских Карловаца, у октобру
месецу 2009. г. Од већих трошкова у конторлисаном периоду ОВО је имао трошкове едукације
чланова Судова части, Комисије за посредовање и заменика дисциплинског тужиоца са овог
Огранка, као и трошкове смештаја и путне трошкове наведених чланова везано за одржавање
едукације, у Београду, у Хотелу ''М''. Огранак Војводина је у контролисаном периоду, од већих
набавки, имао набавку регистратора и пластичних фолија, до потребног броја, потребних за
одлагање и архивирање лиценцне грађе чланова Коморе из овог Огранка. Увидом у службену
документацију Огранка Војводина констатовано је да се Огранак пословао у складу са
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нормативним и законским актима, као и у набавкама и у потрошњи. Констатовано је да су
расходи у складу са планираним буџетом Огранка Војводина.
Дана 20.11.2009. године НО КМСЗТС је извршио надзор над радом и финансијским
пословањем Огранка Крагујевац - извршена је друга редовна контрола над досадашњим радом
и финансијским пословањем огранка у 2009. год. за период од 11.05.2009. г. до 20.11.2009. г. У
Именик чланова Огранка Крагујевца уписано је 10.926 чланова КМСЗТС са Огранка Крагујевца.
Огранак је до сада поделио 10.900 лиценци члановима Коморе, од чега има око 50 лиценци за
исправку техничких грешака. Председница ИО Огранка Крагујевац је изјавила обрачунске
службе здравствених установа шаљу месечне листинге са евиденцијом уплаћених чланарина
чланова Коморе са територије Огранка. Огранак Крагујевац поседује програм за праћење
евиденције уписаних чланова Коморе са овог Огранка. Огранак Крагујевац је, у контролисаном
периоду, од већих трошкова имао трошкове за едукацију чланова Судова части, Комисије за
посредовање и заменика дисциплинског тужиоца, као и путне трошкове и трошкове смештаја
приликом одржавања едукације чланова ових органа у Београду, у Хотелу ''М''. Увидом у
економско – финансијско пословање Огранка Крагујевац - спецификацију прихода и расхода
констатовано је да је стање на текућем рачуну Огранка на дан 11.05.09. г. је било 4.200.000,00
динара, а на дан 11.11.2009. г. износи 3.400.000,00 динара. Остварени приходи у анализираном
периоду износе 6.700.000,00 динара, расходи су остварени на приближно истом нивоу.
Констатује се да су у контролисаном периоду приходима покривени расходи, односно да се
остварење трошкова креће у оквиру планираног буџета. Посматрајући укупне трошкове за
коришћење сопственог возила у службене сврхе, констатује се да су они повећани у
контролисаном периоду у односу на прву половину текуће године, из разлога што су се главне
активности у Комори одвијале у другој половини пословне 2009. године, а у првој половине
текуће године те активности су биле незнатне. Даље, увидом у службену документацију Огранка
Крагујевац констатовано је да се Огранак пословао у складу са нормативним и законским актима,
како у набавкама, тако и у потрошњи. Констатовано је да су расходи у складу са планираним
буџетом Огранка Крагујевац. Такође је констатовано да у контролисаном периоду планирани
трошкови нису пробијени.
Дана 26.11.2009. године НО КМСЗТС је извршио надзор над радом и финансијским
пословањем Огранка Београд - извршена је друга редовна контрола над досадашњим радом и
финансијским пословањем огранка у 2009. год., за период од 15.05.2009. г. до 26.11.2009. г. У
Именик чланова Огранка Београд до сада је уписано 21.102 чланова КМСЗТС из Огранка
Београд. Огранак Београд је до сада поделио 19.494 лиценци члановима КМСЗТС. У Огранку
Београд је 1.611 лица која нису добила лиценцу из различитих разлога: незапослена лица, лица
која нису запослена у струци, пензионери, лица са неадекватном стручном спремом, непотпуна
документација, итд. Огранак Београд редовно прати прилив средстава од чланарина на текући
рачун Огранка. Све здравствене установе из Огранка редовно измирују обавезу уплате чланарина
Комори осим ВМА, која не уплаћује редовно чланарине Комори и да висина овог дуга износи
око 2.000.000,00 динара.. Огранак Београд је упутио допис овој здравственој установи којим су
обавештени о дужности редовног измирења материјалних обавеза чланова Коморе према
Комори. Увидом у економско–финансијско пословање Огранка Београд за период од 01.01.
до 31.10.2009. године констатовано је да је у наведеном периоду, на текућем рачуну Огранка
Београд, остварен укупан приход у износу од 19.540.000,00 динара, а расходи у истом периоду
износе 16.904.000,00 динара. Остварена добит у истом периоду износи 3.636.000,00 динара.
Стање на текућем рачуну Огранка Београд на дан 25.11.2009. год. 14.985.429,09 динара, а стање
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на текућем рачуну ОБГ на дан 14.05.2009. г. је 13.138.614,00 динара. Прегледом пословних
књига констатовано је да се Огранак Београд у делу расхода, односно трошкова кретао у оквиру
планираног буџета. Такође је констатовано да у контролисаном периоду планирани трошкови
нису пробијени. У периоду од 15.05.2009. г. до 26.11.2009. г. Огранак Београд је, од већих
набавки, имао израду плакара за персоналне досијее. Све набавке које је Огранак Београд вршио
покривене су претходно донетим Одлукама ИО Огранка Београд. Увидом у службену
документацију Огранка Београд констатовано је да се Огранак пословао у складу са
нормативним и законским актима, као и у набавкама и у потрошњи. Констатовано је да су
расходи у складу са планираним буџетом Огранка Београд.
ЗАКЉУЧАК НО КМСЗТС
Надзорни одбор је у 2009. год. остварио свој усвојени План рада за текућу пословну
годину. Поред једног броја радних састанака НО је извршио и надзор над радом и финансијским
пословањем наведених Огранака КМСЗТС.
Извештај о извршеном надзору над радом и пословањем Огранка КиМ и Централе
КМСЗТС ће бити накнадно достављен на самој седници Скупштине КМСЗТС.
Увидом у пословање Огранака КМСЗТС НО је констатовао да су Огранци завршили
поделу лиценци својим члановима, осим незнатном броју чланства (од око 100 до 300 чланова),
који су Огранцима доставили непотпуну документацију за издавање лиценци. У ОБГ има око
1611 чланова са непотпуном документацијом, ау ОНИ тај број се креће око 1054 чланова.
Сви Огранци КМСЗТС су авансно учествовали у финансирању набавке службеног возила
КМСЗТС, а сходно броју уписаних чланова Коморе и финансијским могућностима Огранака.
Огранци КМСЗТС су, од већих издатака, имали трошкове едукације чланова Судова
части, Комисије за посредовање и дисциплинског тужиоца и његових заменика, као и путне
трошкове и трошкове смештаја приликом организовања поменуте едукације.
Обзиром да је КМСЗТС примљена у чланство ФЕПИ-а, има обавезу да присуствује на
међународним скуповима и састанцима, као и да организује пријем страних делегација у нашу
Комору. ФЕПИ је доставио Комори оперативни и финансијски план за 2010. годину.
Надзорни одбор КМСЗТС има предлог да Комора пажљиво планира израду Финансијског
плана КМСЗТС за 2010. год. и узети у обзир све релевантне чињенице које утичу на финансијске
могућности Коморе, обзиром на све већи број активности наше Коморе у земљи и иностранству,
како на учешће на стручним скуповима, тако и на пријем органа и тела из земље и иностранства
што се од Коморе очекује у наредној пословној години као нормалан развој.
Надзорни одбор КМСЗТС је остварио добру сарадњу са свим органима КМСЗТС,
председницима ИО Огранака Коморе. Напомињем да су сви надзори вршени уз стручну помоћ
Стручне службе Коморе, као и свих чланова Надзорног одбора, према усвојеном Плану и
програму НО КМСЗТС за 2009. год.

У Београду, дана 02.12.2009.г.
Председница НО КМСЗТС
Катица Јовановић с. р.
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