
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ                     

Број:    2362/3a 

Датум: 31.01.2020. год. 

 
На основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („Сл. лист СРЈ“ бр. 53/01, 61/01-

испр. и 36/02 и „Сл. гласник РС“ бр. 101/05-др. закон), чл. 2 став 1. тачка 45. Закона о буџетском 

систему (,,Сл. гласник РС“ 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и 

члана 27. а у вези са чланом 53. став 2. Статута Клиничког центра Ниш, Управни одбор Клиничког 

центра Ниш, на седници одржаној 31.01.2020. године, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ДОНАЦИЈАМА, ПОКЛОНИМА, ЛЕГАТИМА И МЕДИЦИНСКОЈ ОПРЕМИ 

КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА РАДИ КОРИШЋЕЊА 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се ближе уређује начин и поступак примања донација, поклона, легата 

и медицинске опреме која се преузима ради коришћења у Клиничком центру Ниш (у даљем тексту 

Клинички центар). 

 

Члан 2. 

Клинички центар може примати донације. 

Донатор је правно или физичко лице или удружење које бесплатно и добровољно уступа 

имовинску корист односно предмет донације у циљу помоћи за обављање основне делатности 

Клиничког центра. 

Донације могу бити у: роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и 

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

врше се уступањем без накнаде, а у циљу помоћи за обављање делатности Клиничког центра. 

Легат је поклон у новцу, покретним добрима, уметничким, културним, историјским 

вредностима или некретнинама. Поклонодавац легата може наложити или прописати начин 

располагања или управљања легатом посебним правним актом. 

 

Члан 3. 

Основна начела којих се Клинички центар придржава приликом прихватања донације 

односно закључења уговора о истом су: 

-начело економичности; 

-начело сврсисходности; 

-начело најповољније понуде. 

 

Члан 4. 

Роба у смислу овог Правилника се може примити као предмет донације ако испуњава 

услове прописане за стављање у промет односно за употребу на домаћем тржишту. 

 

Члан 5. 

Медицинска опрема може бити донирана или дата на коришћење. 

Медицинска опрема која се предлаже да буде преузета ради коришћења у Клиничком 

центру или донирана као и лекови и остала медицинска средства, мора да будe регистрованa у 

Републици Србији од стране Агенције за лекове и медицинска средства и мора бити набављена – 

купљена у установи која има дозволу да се бави прометом лекова и медицинских средстава. 

Донатор има обавезу да уз лек или медицинско средство достави пратећу документацију.  

О донацијама у лековима и медицинским средствима води се посебна евиденција. Лекови и 

медицинска средства која немају доказе о регистрацији, а подлежу регистрацији не могу да буду 

предмет донације. 

Уколико се ради о донацији опреме и медицинских средстава из иностраства, донатор се 

обавезује да о свом трошку обезбеди сву неопходну документацију везано за царињење робе као и 

документацију за добијање свих прописаних сагласности, за стављање робе у употребу на домаћем 

тржишту ( Агенције за лекове и медицинска средства). 



Члан 6. 

Сви предмети донације, могу бити наменски опредељени некој од организационих јединица 

Клиничког центра. Одлуку о прихватању донације доноси директор Клиничког центра на основу 

мишљења Комисије. 

 

Члан 7. 

Донације у виду домаћег или страног новца могу бити наменски опредељене према некој од 

организационих јединица. 

Донације у виду домаћег или страног новца, морају бити уплаћене искључиво на наменски 

текући рачун Клиничког центра, са посебно дефинисаном наменом донације. 

Уколико Донатор уплати на наменски рачун Клиничког центра неопходно је поступити у 

складу са Законом о јавним набавкама. 

Директор Клиничког центра може донети одлуку да се одређени део наменске новчане 

донације, а највише до 30%, употреби за потребе развоја или побољшање услова рада других 

служби Клиничког центра. 

Пре доношења одлуке о употреби наменске новчане донације за потребе развоја или 

побољшања рада других служби Клиничког центра, директор Клиничког центра може затражити и 

мишљење Стручног савета Клиничког центра. 

 

Члан 8. 

Услуге у смислу овог Правилника могу бити предмет донације уколико су исте у скалду са 

домаћим прописима и међународним уговорима. 

 

Члан 9. 

Предлог за донацију медицинске опреме (писмо о намерама) Клиничком центру може 

поднети: запослени у Клиничком центру, дистрибутер или произвођач медицинске опреме преко 

свог представника у Србији, удружења као и физичка лица. Предлог за донацију медицинске 

опреме подноси се директору Клиничког центра. 

Директор ће на основу предлога за донацију именовати Комисију из области предмета 

донације која ће испитати оправданост-корисност донације.  

Уколико је предмет донације медицинска опрема која изискује набавку било ког потрошног 

материјала пре реализације такве донације Комисија ће испитати тржиште у сарадњи са стручним 

службама. 

Комисија ће сачинити упит о цени појединачних анализа, потрошног материјала, начину 

обезбеђења сервиса, техничким карактеристикама и технолошким предностима и контактирати и 

друге учеснике који врше донацију оваквих или сличних апарата, како би се између свих 

понуђених апарата извршио избор према најповољнијој понуди узимајући у обзир сврху, намену и 

вредност предмета донације руководећи се начелом најбољи квалитет за најнижу цену.  

Комисија ће послати упите потенцијалним донаторима путем поште, лично преко 

писарнице Клиничког центра или електронском поштом и оставити примерен рок за одговор. 

Комисија ће сацинити образложени извештај са предлогом одлуке о и избору најповољније 

донације. 

 

Члан 10. 

Предлог за преузимање медицинске опреме на коришћење (писмо о намерама) Клиничком 

центру може поднети: дистрибутер или произвођач медицинске опреме преко свог представника у 

Републици Србији. 

За медицинску опрему која се преузима ради коришћења, а која није власништво 

Клиничког центра не постоји обавеза куповине или откупа након истека  периода коришћења. 

Предлог за преузимање медицинске опреме на коришћење подноси се директору 

Клиничког центра. 

Директор ће на основу предлога именовати Комисију из стручне области која ће испитати 

оправданост- корисност преузмања апарата на коришћење. 

Уколико је предмет медицинска опрема која изискује набавку било ког потрошног 

материјала пре реализације таквог предлога Комисија ће испитати тржиште у сарадњи са стручним 

службама.  



Комисија ће сачинити упит о цени појединачних анализа, потрошног материјала, начину 

обезбеђења сервиса који за време трајања уговора мора бити обезбеђен од стране даваоца опреме 

на коришћење, техничким карактеристикама и технолошким предностима, контактирати и друге 

учеснике који врше уступање оваквих или сличних апарата, како би се између свих понуђених 

апарата извршио избор према најповољнијој понуди узимајући у обзир сврху, намену и вредност 

предмета који се преузима ради коришћења. Комисија ће послати упите потенцијалним 

донаторима путем електронске поште и оставити примерен рок за одговор. 

Извештај се подноси директору Клиничког центра који доноси одлуку о прихватању 

преузимања опреме на коришћење о чему се обавештавају учесници у поступку истраживања 

тржишта. 

У случају да медицинска опрема која се преузима на коришћење користи потрошни 

материјал набављен претходно путем отвореног постука јавне набавке у складу са Законом о 

јавним набавкама не примењују се одредбе овог члана.   

Уколико Клинички центар већ поседује одређени тип апарата као и спроведен поступак 

јавне набавке потрошног материјала Клинички центар може преузети на коришћење један или 

више идентичних апарата уколико исти повећавају ефикасност рада установе. 

 

Члан 11. 

Одлуку о коришћењу донације која није наменски додељена некој од организационих 

јединица Клиничког центра доноси директор Клиничког центра. 

 

Члан 12. 

Уговором о донацији се регулишу и уређују међусобна права и обавезе донатора и 

Клиничког центра. 

Уговор о донацији садржи: 

податке о уговорним странама; 

предмет донације; 

намену донације; 

име предлагача донације; 

начин и рок извршења донације; 

услове за измену или раскид уговора о донацији; 

одредбе о решавању спорова. 

 

Члан 13. 

Уговором о уступању медицинске опреме на коришћење уређују се међусобни односи 

уступаоца медицинске опреме и Клиничког центра. 

Уговор о уступању медицинске опреме на коришћење садржи: 

податке о уговорним странама; 

предмет уговора о уступању медицинске опреме на коришћење; 

место инсталације медицинске опреме која се уступа на коришћење; 

време за које се медицинска опрема уступању на коришћење; 

услове уступаоца који се односе на рад опреме која се уступа на коришћење; 

обавезу уступаоца опреме, да за време коришћења опреме, бесплатно сервисира, уграђује 

неопходне резервне делове и одржава опрему у исправном стању; 

обавезу уступаоца опреме да уколико није у могућности да отклони квар на опреми, да 

испоручи нову истоветну опрему, која ће се користити до истека уговора; 

евентуалне трошкове рада опреме и начин обезбеђивања средстава за рад за време 

коришћења; 

услове за измену или раскид уговора о преузимању опреме на тестирање; 

друге елементе који су од значаја за предмет уговора. 

 

Члан 14. 

Клинички центар је дужан да са предметом донације поступа наменски, у складу са 

Уговором о донацији и законским одредбама којима се регулише ова материја. 

 

 

 



Члан 15. 

У случају да је предмет донације роба која се налази на листи стратегијских робних 

резерви, Клинички центар ће пре прихватања донације прибавити сагласност Министарства 

надлежног за послове трговине. 

 

Члан 16. 

Донације, поклони и легати уписују се у посебан регистар који се води у архиви Клиничког 

центра и представља јавну исправу са којом се поступа у складу са законом. 

 

Члан 17. 

Свако ненаменско поступање са предметом донације или медицинске опреме преузете на 

коришћење подлеже дисциплинској одговорности. 

 

Члан 18. 

Надзор над спровођењем овог Правилника обавља директор Клиничког центра. 

 

Члан 19. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о донацијама, 

поколнима, легатима и медицинској опреми која се преузима ради тестирања бр. 26553/5-14 од 

17.09.2014. године. 

 

Члан 20. 

Непоштовање одредби овог Правилника повлачи кривичну, материјалну и дисциплинску 

одговорност. 

 

Члан 21. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА, 

 

 

Милан Петровић, адвокат 

 

 

 


