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Na temelju članka 62. Statuta Hrvatskog orijentacijskog saveza (HOS) od 26. rujna 2015.
godine, Nadzorni odbor HOS-a podnosi

IZVJEŠTAJ
o radu Nadzornog odbora u 2019. godini

Nadzorni odbor prvi puta sastao se 23. svibnja 2016. godine na svojoj prvoj sjednici u sastavu
Franjo Budi, Iva Kružić i Dora Težak. Na sjednici za predsjednika Nadzornog odbora
jednoglasno je izabran Franjo Budi.
U cilju praćenja zakonitosti rada i ocjene provedbe zaključaka Skupštine i njezinih tijela, izvršio
se uvid u zapisnik 22. redovne sjednice Skupštine Hrvatskog orijentacijskog saveza od 29.
prosinca 2018. godine, zapisnike od 77. do 83. sjednice Izvršnog odbora koje su održane u
2019. godini, te izvještaje voditelja reprezentacija, financijske planove i financijske izvještaje.
Uvidom u gore navedenu dokumentaciju dostupnu na mrežnim stranicama HOS-a i
dokumentaciju dostavljenu putem elektroničke pošte utvrđeno je da se Izvršni odbor tijekom
2019. godine sastao sedam puta, te da se na sjednicama Izvršnog odbora raspravljalo o
problematici orijentacijskih natjecanja, registraciji natjecatelja, nastupima reprezentacija,
financijskim planovima, izmjenama pravilnika i žalbama po pojedinim pitanjima.
Za 2019. godinu registracije je vodio Lino Legac i svi su natjecatelji uredno registrirani.
Rezultate natjecanja je obradio Lino Legac i oni su dostupni na mrežnoj stranici:
www.oeventmanager.com te ujedno i na mrežnim stranicama Saveza. Voditelji reprezentacija
Matija Razum (WOC, WC i pripreme seniora), Damir Gobec (juniori), Tomislav Kaniški (AAC) i
Tomislav Varnica (natjecatelji iz precizne orijentacije) podnijeli su izvještaje o nastupima
reprezentacija u 2019. godini te prateće financijske izvještaje koji su jednoglasno usvojeni. Za
sljedeću (2020.) godinu izrađen je financijski plan. U Pravilnik za orijentacijska natjecanja
unesene su određene izmjene koje će vrijediti s objavom pravilnika za orijentacijska natjecanja
za 2020. godinu odnosno njegovim stupanjem na snagu. Žalbe pristigle na razmatranje IO-u
razriješene su u skladu s odgovarajućim pravilnicima za pojedina pitanja.
Hrvatski orijentacijski Savez nema blagajnu, već cijelo financijsko poslovanje radi isključivo
preko računa. Na uvid je dan izvadak PROMETA PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU na dan 21.
prosinca 2019.
Zaključak: Izvršni odbor u 2019. godini radio je u skladu sa Statutom i svim pravilnicima
Saveza, a sredstva predviđena financijskim planom za 2019. godinu su trošena namjenski.
Sud časti se nije sastao niti jednom u 2019. godini jer nije bilo pitanja o kojima je to tijelo trebalo
odlučivati.

Općeniti zaključak: Nadzorni odbor nije utvrdio nepravilnosti u radu i poslovanju Hrvatskog
orijentacijskog saveza za 2019. godinu te jednoglasno konstatira da su sve utvrđene obveze
Saveza izvršene u skladu sa Statutom i zakonom.
Nadzorni odbor je u 2019. godini održao sjednicu 21. prosinca na kojoj je usvojen ovaj izvještaj.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Franjo Budi

