На основу Члана10., а у вези са Чланом 11. и 12. Статута СКЦ ‘’Стеван Сремац’’ Сента, Управни
одбор СКЦ, на седници одржаној дана 18.02.2017.године доноси

П Р А В И Л Н И К О ДАВАЊУ ПОКЛОНА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се врсте и начин давања поклона у име Српског културног центра
''Стеван Сремац'' Сента (у даљем тексту СКЦ), а о трошку буџета СКЦ.
Члан 2.
Поклоном се сматра пригодна покретна ствар домаће производње чија појединачна вредност
не прелази 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.
Члан 3.
Поклони се могу давати под условом да су средства за давање поклона планирана у буџету СКЦ.
Члан 4.
У име СКЦ, поклони се могу давати поводом државних и верских празника, дана града Сенте,
других јубилеја и прослава, књижевних вечери у организацији СКЦ, посета граду од стране
представника државних органа и органа локалне самоуправе или других домаћих и страних
гостију града и његових органа, одласка у протоколарне посете и у другим сличним ситуацијама
у складу са обичајима и пословним протоколом.
Члан 5.
Право на давање поклона има управник СКЦ или лице које он овласти.
Члан 6.
Поклони се могу давати и запосленим лицима, члановима Управног одбора и Надзорног
одбора, а ускладу са законом и овим Правилником.
Одлуку о давању поклона лицима из става 1. овог члана доносе:
- Посебно оформљена комисија или
- Управник СКЦ
Члан 7.
Одлуку о врсти поклона доноси лице из члана 5. овог Правилника у зависности од повода
давања поклона.
Пригодни поклони по правилу треба да садрже обележја СКЦ.
Члан 8.
Поклони се не могу давати у новцу.
Члан 9.
Поклони учињени СКЦ-у су његова својина.
Поклони учињени СКЦ-у се чувају на пригодан начин у просторијама СКЦ.

О датим поклонима у име СКЦ и примљеним поклонима учињеним СКЦ води се евиденција у
складу са законом и овим Правилником.
Члан 10.
Евиденција о поклонима чува се у складу са прописима о роковима чувања.
Члан 11.
Поклони учињени лицу из члана 6. овог Правилника су његова својина.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу одмах након доношења.
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