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ПРАВИЛНИК 
О РАДУ ХУМАНИТАРНОГ ФОНДА „ПЛАВО СРЦЕ“ 

 

I.-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се начин рада  Хуманитарног фонда „Плаво срце“ (у даљем тексту: Фонд). 

Члан 2. 

Хуманитарни фонд „Плаво срце“ делује у оквиру Независног полицијског синдиката Србије са посебним 

динарским и девизним рачуном. 

Фонд ради у складу са правним обавезама и одговорностима у складу са законима, општим актима и Статутом 

НПСС. 

 

Члан 3. 

Поред начина рада, Правилником о раду фонда утврђују се и: 

- Ближи начин остваривања циљева фонда, 

- Орган, односно лице које представља и заступа фонд, 

- Начин одлучивања органа фонда, 

- Надзор над пословањем фонда, 

- Начин обезбеђивања средстава за рад и деловање фонда, 

- Начин расподеле средстава са рачуна фонда и 

- Друга питања од значаја за реализацију циљева и рад фонда. 

II. БЛИЖИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА ФОНДА 

Члан 4. 

Сагласно одлуци о формирању фонда, основни циљеви и делатности фонда су: 

- Пружање финансијке и материјалне помоћи појединцима, члановима НПСС и њиховим породицама, чије су 

основне егзистенцијалне потребе угрожене, 

- Пружање и организовање психосоцијалне и здравствене помоћи угроженим лицима, 

- Пружање новчане и материјалне помоћи у поступцима обезбеђивања правне заштите, финансијске помоћи за 

куповину лекова и помагала, трошкове лечења и рехабилитације. 

За остваривање права из овог члана, члан НПСС подноси писмени захтев Хуманитарном фонду са пратећом 

документацијом, извештајем надлежних установа и потврду да лекови или помагала за која подноси захтев нису на 

позитивној листи РФЗО. 

III.ОРГАН ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА И ЗАСТУПА ФОНД 

 

Члан 5. 

Фонд заступа и представља Председник НПСС или лице које он овласти. 

 

IV.НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА ОРГАНА ФОНДА 

 

Члан 6. 

Органи фонда су: 

 Главни одбор НПСС 

 Председник фонда 

 Надзорни одбор 

Мандат Председника фонда и именованих чланова свих органа траје док траје и мандат изабраних лица у органе 

НПСС. 

Мандат именованих чланова у органе фонда престаје са престанком мандата у НПСС или на лични захтев. 

Одлуку о разрешењу органа фонда доноси главни одбор НПСС. 
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Члан 7. 

Органи фонда одлучују већином гласова од укупног броја чланова тих органа. 

 

Члан 8. 

Фонд има секретара који је по функцији и секретар НПСС. 

Секретар фонда стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница органа фонда 

и руководи административним пословима везаним за њихов рад. 

 

Члан 9. 

Рад свих органа фонда је добровољан и бесплатан. 

 

 

Члан 10. 

Члан органа фонда може бити разрешен од органа фонда који га је именовао ако своју функцију врши супротно 

програму фонда или органа који га је именовао, а на предлог органа фонда или Надзорног одбора. 

 

Члан 11. 

За потребе обављања својих задатака фонд може ангажовати и друга правна или физичка лица која могу 

допринети успешном раду фонда. 

 

Члан 12. 

У циљу остваривања својих задатака и циљева фонд остварује сарадњу са надлежним органима, МУП, другим 

организацијама, предузећима, установама, верским заједницама, политичким странкама, синдикалним организацијама 

и удружењима грађана као и појединцима  како из земље тако и из иностранства. 

 

 

 

 

V.НАДЗОР НАД ПОСЛОВАЊЕМ ФОНДА 

 

Члан 13. 

Надзорни одбор фонда је орган који врши надзор и контролу над материјалним и финансијким пословањем 

фонда. 

Члан 14. 

Средства и имовина којима располаже фонд искључиво су у функцији обављања циљева фонда. 

 

VI.НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД И ДЕЛОВАЊЕ ФОНДА 

 

Члан 15. 

Средства за рад и деловање фонда обезбеђују се од: 

 - чланарине, 

 - донација физичких и правних лица 

 - из других извора 

Члан 16. 

О приходима фонда води се посебна евиденција која садржи: 

 - Датум прилива средстава, 

 - Име, презиме или назив лица које пружа донацију, 

 - Износ донације или друга материјална средства која су приход фонду. 
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Члан 17. 

Евиденцију прихода фонду води Генерални секретар уз редовно обавештавање органа фонда. 

 

VII. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА ФОНДА 

 

Члан 18. 

Органи фонда доносе одлуку о условима и начину коришћења средстава фонда. 

 

Члан 19. 

Приходи и расходи фонда утврђују се финансијким планом фонда. 

 

 

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

Материјално-финансијко-рачуноводствене послове за потребе фонда обавља агенција за књиговодствене услуге 

која ради за потребе НПСС. 

 

 

Члан 21. 

Рад фонда је доступан јавности. 

 

 

У Београду, 

14.12.2010.године   


