
На основу члана 44. Статута Удружења „МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСНА АСОЦИЈАЦИЈА“ -
„INTERNATIONAL SECURITY ASSOCIATION“ скраћено „ISA“,  на заседању Управног одбора
дана 01.08.2016. године доноси: 

ПРАВИЛНИК

(за добијање донација, помоћи и других средстава)

Члан 1.

МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСНА АСОЦИЈАЦИЈА, Удружење Србије,  формирано у складу са
Статутом, може за своје активности прикупљати материјална средства у складу са одредбама
овог правилника.

Члан 2.

Свако прикупљање средстава од стране Удружења, мора бити транспарентно и јавно. Мора се
сачинити посебна докуметација, (захтев, допис, одлуку о донацији, службену забелешку итд.),
где се види ко донира средства,  за које намене (ако донатор то тражи), начине плаћања или
могућност уплате по приспећу рачуна, као и до када се средства прикупљају. 

Документација  мора  бити  заведена  у  евиденцији  МЕЂУНАРОДНЕ  БЕЗБЕДНОСНЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ, са датумом, печатом и потписом од стране Председника и Потпредседника
Удружења или другог за заступање овлашћеног лица. 

Извод  из  докумената  потписник  шаље  у  једном  примерку  благајнику  -  особи  задуженој  за
финансије Удружења на евидентирање.

Члан 3.

Од свих средстава која су прикупљена, осим ако Управни одбор не одлучи другачије, Удружење
и  њени  унутрашњи  организациони  облици  који  су  у  надлежности  Управног  одбора,  мора
одвојити 5% од прибављених средстава у фонд социјалне помоћи.

Од средстава, која су прикупљена наменски, предвиђени поступак Члана 3., става 1 (један) се не
примењује.

Члан 4.

Сви облици прикупљања средстава морају бити у складу са Статутом и постојећим Законима
Републике  Србије  и   не  смеју  на  било  који  начин  штетити  угледу  МЕЂУНАРОДНЕ
БЕЗБЕДНОСНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ.

Члан 5.

Контролу и надзор на начин прикупљања средстава врши Надзорни одбор у скаду са одлуком
Скупштине Удружења.



Члан 6.

Уколико се приликом прикупљања средстава  утврде било какве  неправилности које су биле
познате у моменту одлуке о донацији,  или захтева за помоћ, иста не би била прихваћена,  а
подносилац захтева мора одмах обавестити Надзорни одбор Удружења и председник Удружења.

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу са даном усвајања на седници Управног одбора.

У Београду, дана 01.08.2016. године                                                  

Председник Управног одбора

______________________________

                                                                                                          Александар Манић
 м.п. 


