На основу члана 9. Статута Удружења и члана 5. Правилника о материјално-финансијском
пословању ИПА Секција Србија на редовном заседању Национални Извршни савет дана 17.
05. 2008. године доноси:
На основу члана 9. Статута Удружења и члана 5. Правилника о материјално-финансијском
пословању ИПА Секција Србија на редовном заседању Национални Извршни савет дана 17.
09. 2011. године доноси:

ПРАВИЛНИК
за добијање донација, помоћи и других средстава
члан 1.
ИПА Секција Србија и Регије које су формиране у складу са чланом 20. Статута могу за своје
активности прикупљати материјална средства у складу са одредбама овог Правилника.
члан 2.
За свако прикупљање средстава Удружење или Регија мора сачинити посебну документацију
(захтев, допис, одлуку о донацији, службену забелешку итд.), где се види ко прикупља
средства, за које намене, начине плаћања или могућност уплате по приспећу рачуна, као и до
када се средства прикупљају.
Документација мора бити заведена у евиденцији, са датумом, печатом и потписом од стране
председника Удружења или Регије.
Извод из документа подписник шаље у једном примерку благајнику Удружења или Регије на
евидентирање.
члан 3.
Од свих средстава, која су прикупљена из донација и помоћи, осим ако Извршни савет не
одлучи другачије, морају, како Удружење тако и Регије, одвојити 5 % од средстава у фонд
социјалне помоћи.
Од средстава, која су прикупљена наменски за социјалну помоћ, предвиђени постотак се не
одваја.
члан 4.
Сви облици прикупљања средстава морају бити у складу са Статутом и постојећим законима
и не смеју штетити угледу ИПЕ.
члан 5.
Контролу и надзор на начин прикупљања средстава врши Надзорни одбор у складу са
одлуком Скупштине Удружења.
члан 6.
У случају, да су средства прикупљена у супротности са одредбама члана 4. овог Правилника,
средства се морају вратити, уколико то није могуће, пребацују се у пуном износу у фонд
социјалне помоћи и у надлежност социјалне комисије.

члан 7.
Уколико се приликом прикупљања средстава утврде било какве неправилности или
чињенице које да су биле познате у моменту одлуке о донацији или захтева за помоћ, иста не
би била прихваћена, подносилац захтева мора одмах обавестити Надзорни одбор Удружења
или Регије.
члан 8.
Измена и допуна Правилника донета је на седници Извршног савета дана 17. 09. 2011. године
у Малом Црнићу, и примењује се од дана 01. 10. 2011. године.
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