ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ЂЕРДАП“, ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА ДОНАТОРСТВА, СПОНЗОРСТВА И ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ

Доњи Милановац април 2015. године

На основу члана 14. Статута Јавног предузећа НП „Ђердап“ и Закона о донацијама и
хуманитарној помоћи ("Сл. Лист СРЈ", бр. 3/2001, 1/2001 -испр. и 36/2002 и "Сл. Гласник РС", бр.
101/2005 -др. закон), Надзорни одбор на својој седамнаестој редовној седници одржаној дана
29.04.2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ЂЕРДАП“, ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА ДОНАТОРСТВА, СПОНЗОРСТВА И ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ
Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником утврђују се: општи критеријуми за одобравање новчаних средстава,
максимални износ новчаних средстава по појединачним захтевима, начин одлучивања и процедура за
подношење захтева, као и регистар активности за које се издвајају новчана средства.
Члан 2.
Донацијама и спонзорствима Јавно предузеће НП „Ђердап“ подржава здравствене, социјалне,
хуманитарне, културне, научне, образовне и спортске активности за које постоји друштвени интерес,
а које најчешће не могу да се финансирају из комерцијалних садржаја.
Члан 3.
Донације представљају бесповратна средства која имају за циљ пружање помоћи и подршке
физичким и правним лицима у области здравства, културе, науке, образовања и спорта, те се тиме
показује одговорност за унапређење квалитета живота и позитиван став према друштвено корисним
активностима од значаја за друштво у целини.
Члан 4.
Спонзорства су, такође, бесповратна средства која, поред циљева које се остварују донацијом,
за циљ имају и унапређење угледа Јавног предузећа НП „Ђердап“, као и промовисање у јавности,
кроз представљање Јавног предузећа НП „Ђердап“ од стране корисника додељених средстава
спонзорства.
Члан 5.
Под хуманитарном помоћи се подразумева бесповратна новчана помоћ физичким или
правним лицима за санирање штете изазване елементарним непогодама, вишом силом, тежим
болестима и сл.
Општи критеријуми и висина одобрених средстава
Члан 6.
При доношењу предлога за одобравање средстава полази се од:
Стања расположивих средстава
Процене оправданости и друштвеног значаја
Висине тражене помоћи, донације и сл.
Валидности поднете документације (доказа).

•
•
•
•
•

Члан 7.
Захтеви и предлози за донацијом, спонзорством и хуманитарном помоћи до износа од
50.000,00 (педесетхиљададинара) решавају се у складу са овим чланом, а захтеви и предлози од
50.000,00 (педесетхиљададинара) до 100.000,00 (стохиљададинара), као и захтеви запослених у Јавном
предузећу НП „Ђердап“, без обзира на висину потраживања и без обзира на намену, упућују се
Надзорном одбору Јавног предузећа НП „Ђердап“ на одлучивање.
Члан 8.
Буџет предвиђен за донације, спонзорства и хуманитарну помоћ Јавног предузећа НП
„Ђердап“ одређује се на годишњем нивоу, за сваку пословну годину, а према годишњем Плану и
програму пословања Јавног предузећа НП „Ђердап“.
Члан 9.
У циљу што масовнијег одзива, Јавно предузеће НП „Ђердап“, захтеве за донаторством и
спонзорством средстава, по правилу, одобрава истом подносиоцу само једанпут у току текуће
календарске године, са намером да се са што мање средстава изађе у сусрет што већем броју захтева.
Члан 10.
За сваку одобрену донацију или спонзорство закључује се одговарајући уговор, којим се поред
осталог дефинише обавеза примаоца донације или спонзорства да извести донатора о успешности
конкретне акције и реализацији одређеног пројекта за одобрена финансијска средства у износу од
50.000 РСД и више.
Примаоци истих дужни су да доставе даваоцу изјаву о утрошку добијених финансијских
средстава.
Изјава Примаоца представља саставни део уговора који се закључује са примаоцем средстава.
Образац Изјаве Примаоца је саставни део овог правилника.
Начин одлучивања
Члан 11.
У поступку одлучивања о додели средстава за донације, спонзорства и хуманитарну помоћ
учествују Директор Јавног предузећа НП „Ђердап“ и Комисија за давање предлога за закључивање
уговора о донаторствима, спонзорству и хуманитарној помоћи, коју именује директор.
Комисија за давање предлога за закључивање уговора о донаторствима, спонзорству и
хуманитарној помоћи треба да броји 3 (три) члана.
Члан 12.
Сви пристигли захтеви за донације, спонзорства и хуманитарну помоћ упућују се на увид
председнику комисије који евидентира и систематизује у табеларном прегледу све пристигле захтеве
и доставља их свим члановима Комисије.
Члан 13.
Комисија за давање предлога за закључивање уговора о донаторствима, спонзорству и
хуманитарној помоћи састаје се по правилу тромесечно, а по потреби и чешће, разматра пристигле
захтеве, врши категорисање захтева према критеријумима за донаторства, спонзорства и хуманитарну
помоћ и предлаже решење директору.
Члан 14.
Комисија рангира захтеве и предлаже директору листу спонзорства, донација и хуманитарне
помоћи које би Јавно предузеће НП „Ђердап“ требало да подржи.
Члан 15.
Комисија има обавезу да након сваког састанка сачини извештај о раду и извештај о
реализованим средствима донација, спонзорствима и хуманитарним помоћима, које доставља
директору Јавног предузећа НП „Ђердап“.

(на Меморандуму Примаоца)

И3ЈАВА ПРИМАОЦА

У вези са доделом финансијских средстава од стране ЈП НП „Ђердап“ на име донација,
снонзорства или хуманитарне помоћи за
(уписати сврху доделе финансијских средстава)
под пуном моралном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо добијена средства
утрошили за следеће намене:

Прилог: Документа којима се потврђује веродостојност напред наведеног исказа.

Место и датум

ПРИМАЛАЦ
М.П.
Потпис
Име и презиме, функција

