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Производња сретстава за одржавање чистоће 

Ул.Бошка Бухе 14 , 22320 ИНЂИЈА ,   Контакт : Тел/Фах : 022/558-652 ; 558-167    , www.hero.co.rs 

  

 
У оквиру друштвено одговорног пословања фиме ХЕРО са циљем одржавања и проширења традиције 

хуманитарног рада а у складу са Законом о донацијама и хуманитарној помоћи  ( „ Службени лист СРЈ“ бр. 

36/2002 и позитивним законским прописима доносим :  

 

ХЕРО ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈАМА И  

ХУМАНИТАРНОЈ ПОМОЋИ   

 

Члан 1. 

Хуманитарна ( од лат. Humanitas- човечност, људскост ) помоћ је краткорочна материјална или логистичка помоћ 

обично као одговор на хуманитарне кризе, укључујући природне катастофе и људски изазване катастрофе. 

Примарни циљ хуманитарне помоћи је да се спасе људски живот, ублаже патње, обезбеде основне људске 

потребе и одржи људско достојанство.  

 

Члан 2. 

Донација представља конкретно давање помоћи у роби  ( осим дувана дуванских прерађевина, алкохолних пића и 

путничких аутомобила ), услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима, без 

условљавања да се по истом давању изврши било каква врста услуге донатору. 

 

Члан 3. 

Прималац Херо помоћи и донације може бити државни орган, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, 

јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, домаће и стране хуманитарне 

организације регистрован у Србији.  

Прималац Херо помоћи и донације не може бити политичка странка. 

Херо неће помагати и донирати особе као појединце нити појединачне догађаје као на пример округле столове, 

годишњице, излете, путовања, концерте, конференције, анкетирање, објављивање књига, брошура, часошписа, 

искључиве трошкове смештаја и хране уколику нису део ширих пројеката хуманитарне помоћи  ( акције ) или 

организованог пројекта донације. 

  



Страна 2 oд 5 

 

Херо неће донирати  било коју организацију или институцију која примењује или подржава 

било коју врсту дискриминације ( полна, расна, брачна, политичка, професионална, верска и сл.), насиље и 

нетолерантност. 

Херо неће прихватати захтеве за помоћ и донацију упућене условљавањем наставка пословне сарадње или 

отпочињањем нове, учињене принудом или било којим другим начином притиска ради реализације и о томе ће 

извештавати надлежне органе. 

 

Члан 4. 

За давање хуманитарне помоћи или донације није неопходан захтев потенцијалног промаоца јер је то добровољан 

чин даваоца помоћи и донације. 

 

Члан 5. 

За Херо давање хуманитарне помоћи и донације потписује се уговор о донацији дат у прилогу  1. у коме се 

посебно назначује: 

- тачан назив примаоца донације, седиште, порески идентификациони број или/и матични број и    

             овлашћено лице које прима донацију са адресом боравка и бр. личне карте, 

- у случају да је новчана донација тачан износ донације, 

- у случају да је донација у роби таксативно се наводи врста робе, приказује јединична цена, укупан збир и  

             укупан обрачун пореза на додату вредност, 

- исказују се додатни трошкови за реализацију донације ако их има 

- назначава време примања и намена ( сврха ) донације, 

- остали податци везано за идентификацију, врсту и начин реализације и примаоца донације. 

 

Члан 6. 

Критеријуми и смернице за доделу хуманитарне помоћи и донације : 

- Угроженост основних људских права изазваних елементарном непогодом, природном или људски    

             изазваном катастрофом ( право на живот, храну, становање, породицу, лекарску помоћ, образовање и сл), 

- угроженост основних хигијенских и медицинских потреба, 

- заштита и брига о породици и деци као и промовисање породице, 

- заштита и очување животне средине као и промовисање свести о животном окружењу,  

- подржавање и помоћ економски угроженим установама образовања, културе и уметности. 

 

Члан 7. 

Процедура доношења одлуке о хуманитарној помоћи или донацији 

Када Херо као давалац хуманитарне помоћи и донације по сопственом сазнају уочи потенцијалне догађаје или 

субјекте који се могу подвести под критеријуме за доделу помоћи и донације, приступа процени и вредновању 

истих. 
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Менаџер ИМС-а Херо врши процену усаглашености за предвиђеним критеријумима за доделу помоћи и донације 

и доноси одлуку о додели. По потреби обраћа се потенцијалном примаоцу помоћи или донације ради 

прикупљања информација о испуњености услова, идентификовању потреба и врста донације и прибављања 

других елемената потребих за доношење одлуке. 

Одлука посебно садржи врсту помоћи или донације ( новчана, робна и сл.), висину ( сходно тренутним 

могућностима  Херо стим да се износ вредује посебно за сваки конктеран случај ) начин реализације ( директно, 

путем хуманитарних организација сл. ), време реализације.   

По доношењу одлуке приступа се изради уговора и реализацији донације. 

О склопљеним уговорима о хуманитарној помоћи и донацијама води се јединствена евиденција. 

 

Члан 8. 

На све односе из области хуманитарне помоћи и донације који нису регулисани овом правилником применјује се 

Закон о донацијама и хуманитарној помоћи и релевантни позитивни законски прописи. 

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

У  Инђији 12.01.2012. 

 

                                                                                                                                                       Директор Херо  

                                                                                                                                                      Ђурђевић Зоран 
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Прилог број 1 

У складу са Закон о донацијама и хуманитарној помоћи и Заком о облигационим односима члан  

Назив установе                                                                   ,  

Адреса ( седиште )                                                             , 

ПИБ                                     , МБР                                      , ( у даљем тексту Прималац донације ) 

 

и 

 

Херо , Бошка Бухе 14, Инђија,  ПИБ 105918516 ( Донатор )  

у оквиру друштвено одговорног понашања а са циљем хуманитарне помоћи  

дана                                  у  Инђији закључују :   

 

УГОВОР О ДОНАЦИЈИ БРОЈ ______                        

 

Члан 1. 

Овим уговором, као добровољан чин, донатор даје примаоцу донације : 

- Новчану донацију у износу од  ___________________ ( словима _________________________ ) динара, 

 

- Робну донацију :  

 

 Назив робе Количина Јединична цена Свега  ПДВ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Укупан збир донације без ПДВ  

Износ ПДВ донације   

 

Члан 2. 

Донација се врши спрам вредновања критеријума и смерницама из члана 6.  Херо правилника о хуманитарној 

помоћи и донацијама, а у сврху  _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 



Страна 5 oд 5 

 

 

Члан 3. 

Прималац донације прихвата донацију из члана 1. Уговора и обавезује се да је искористи у сврхе које је дата 

прецизирано у члану 2. а на захтев донатора о томе га писмено извести. 

 

Члан 4. 

Донатор се обавезује да : 

- Новчана средства из члана 1. уплати на текући рачун _________________________________ примаоца 

донације,  

- Робна средства из члана 1. испоручи примаоцу донације  у његовом седишту или по договору 

у року од 7 дана од закључења уговора. 

 

Члан 5. 

Уговор производи дејство даном потписивања. 

 

Члан 6.  

Сви спорови решаваће се споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у седишту примаоца донације. 

 

Члан 7.  

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка. 

 

 

 

____________    у  Инђији 

 

 

Прималац донације                                                                                                             Давалац донације 

 

__________________                                                                                                          ____________________ 


