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На основу члана 8. Закона о јавним службама (Службени гласник РС, бр. 42/1991, 71/1994, 

79/2005, 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 11) Статута Института БиоСенс, у вези са 

применом Закона о донацијама и хуманитарној помоћи (Службени лист СРЈ, бр. 53/2001, 

61/2001, 36/2002, Службени гласник РС, бр. 101/2005), директор Института доноси  

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УПРАВЉАЊА ДОНИРАНИМ СРЕДСТВИМА И СРЕДСТВИМА 

НАМЕЊЕНИМ ЗА ДАВАЊЕ ДОНАЦИЈА  

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Предмет правилника  

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се начин, поступак и контрола пријема и реализације донација 

чији је прималац Институт БиоСенс, односно давање донација у случају када је Институт 

давалац донације.  

 

Примена правилника  

Члан 2. 

Донација у смислу овог Правилника је бесповратан приход у случају примања, односно 

расход у случају давања средстава од стране Института, који се остварује на основу одлуке 

Управног одбора Института и писаног уговора између даваоца и примаоца донације.  

Израз „донације“ у смислу овог Правилника обухвата донације у складу са законом који 

уређује донације и хуманитарну помоћ и поклоне, односно у смислу закона којим се уређују 

порези на имовину.  

Овај Правилник се не односи на условљене донације које се у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардом евидентирају на контима 495- Одложени приходи и примљене 

донације, односно на донације примљене по основу ратификованих међународних уговора, 

међународних уговора који се финансирају средствима Европске Уније, међународних 

уговора везаних за пројектно финансирање, уговора о бесповратном финансирању пројеката 

закључених са Републиком Србијом, Аутономном Покрајином Војводине, јединицом локалне 

самоуправе и њихових надлежних министарстава и органа управљања и др. 

Предмет донације  

Члан 3. 

Предмет донације могу бити роба, услуге, новац, хартије од вредности, имовинска и друга 

права.  

Предмет донације мора испуњавати услове прописане за стављање у промет и употребу на 

тржишту Републике Србије, у складу са домаћим прописима и међународним уговорима.  



Ако је предмет донације роба, она мора испуњавати све услове у погледу здравствене, 

еколошке или друге врсте контроле, као и контроле квалитета, у складу са прописима 

Републике Србије.  

Предмет донације не може бити роба чији су промет и употреба забрањени у Републици 

Србији.  

 

Вредност предмета донације  

Члан 4. 

Вредност предмета донације мора бити процењива и мора бити тачно исказана у уговору о 

донацији.  

 

Намена донације  

Члан 5. 

Намена донације мора бити у складу са важећим законима и другим прописима и општим 

актима Института.  

Ако намена примљене донације није унапред одређена, предлог о намени доноси директор 

Института (у даљем тексту: директор) а Одлуку Управни одбор, ако прописима који уређују 

рад Института није другачије предвиђено.  

 

ПРИЈЕМ ДОНАЦИЈА  

Давалац донације Институту 

Члан 6. 

Давалац донације Институту може бити домаће или страно физичко или правно лице које 

даје донацију Институту.  

Давалац донације Институту не може бити физичко или правно лице:  

1) над којим Институт врши контролу или надзор,  

2) које представља повезано лице са јавним функционером у Институту или њеном оснивачу, 

у смислу прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних 

функција.  

 

Предлог за давање донације  

Члан 7. 

Лице које жели да дâ донацију Институту, доставља директору Института писани предлог за 

давање донације.  



На основу предлога за давање донације, директор Института процењује оправданост и 

исплативост предложене донације, у складу са члановима 8. и 9. овог Правилника.  

 

Оправданост и исплативост донације Институту 

Члан 8. 

Донација је оправдана ако њена намена, односно начин трошења и коришћења одговарају 

потребама Института као примаоца донације.  

Донација није исплатива ако су процењени трошкови одржавања и коришћења у наредне три 

године од пријема донације већи од њене вредности наведене у уговору о донацији.  

 

Процена оправданости и исплативости донације  

Члан 9. 

Директор по пријему предлога за донацију Институту образује решењем комисију за процену 

оправданости и исплативости предложене донације (у даљем тексту: Комисија).  

Комисија има најмање три члана из реда запослених на Институту, стручних за процену 

оправданости и исплативости у зависности од предмета донације.  

Комисија доставља директору образложену анализу оправданости и исплативости донације 

са мишљењем у року одређеном решењем о њеном образовању, која обавезно садржи:  

1) процену постојања потребе за предметом предложене донације, и  

2) процену трошкова коришћења и одржавања предмета предложене донације, 

укључујући и евентуалне прикривене трошкове.  

Приликом процене трошкова коришћења и одржавања предмета предложене донације, 

Комисија сходно примењује одредбе закона који уређује јавне набавке о критеријуму 

економски најповољније понуде  

На основу анализе, Комисија даје мишљење у коме утврђује:  

- да је предложена донација оправдана и исплатива,  

- да предложена донација није оправдана,  

- да предложена донација није исплатива,  

- да предложена донација није нити оправдана, нити исплатива.  

 

Одлука о предлогу донације и закључивање уговора  

Члан 10. 

Директор Института на основу анализе и мишљења Комисије подноси предлог одлуке о 

примању донације Управном одбору на одлучивање.  



Ако Управни одбор прихвати предлог и донесе одлуку да Институт треба да прихвати 

донацију, закључује се уговор о донацији, у складу са прописима који уређују донације и рад 

Института.  

Ако Управни одбор одлучи да не прихвати донацију, Институт о тој одлуци без одлагања 

обавештава лице које је дало предлог донације Институту.  

 

Уговор о донацији  

Члан 11. 

Уговор о донацији закључује се у писаној форми и садржи податке о: уговорним странама, 

предмету и вредности донације, намени донације, начину и року извршења донације, 

извештавању даваоца донације о реализацији донације, условима за измену или раскид 

уговора о донацији и одредбе о решавању спорова. 

 

ДАВАЊЕ ДОНАЦИЈА  

Циљ давања донација 

Члан 14. 

Давањем донација Институт може да пружи подршку хуманитарним, социјалним, научним, 

културним, образовним, спортским или другим активностима од ширег друштвеног интереса 

које су од значаја за добробит заједнице и њихов развој. 

 

Средства за давање донација 

Члан 15. 

Укупан новчани износ средстава предвиђених за давање донација се одређује у 

Финансијском плану Института у складу са прописима. 

 

Одлучивање о захтеву за донацију и закључивање уговора 

Члан 16. 

На основу појединачног захтева, предлога или молбе (у даљем тексту: захтев за донацију) 

потенцијалног примаоца за давање донације од стране Института, директор Института 

предложиће Управном одбору разматрање Одлуке о давању донације посебно водећи 

рачуна о намени донације у складу са чланом 5. овог Правилника и највишег новчаног износа 

предвиђеног Финансијским планом Института. 

 

 

 



Захтев за донацију 

Члан 17. 

Потенцијални прималац донације Института подноси захтев за донацију у ком је неопходно 

да буду наведени најмање:  

- назив подносиоца захтева,  

- статус подносиоца захтева (државни орган, јединица локалне самоуправе, јавно 

предузеће, јавна установа, друга организација или заједница која не остварује добит, 

хуманитарна организација и др. законом прописани могући прималац донација),  

- име и презиме законског заступника подносиоца,  

- адреса седишта подносиоца 

- матични подаци: ПИБ, МБ или други јединствени идентификатор 

- намена тражене донације 

- место где ће се донација реализовати 

- износ тражених средстава у новцу или натуралне количине у случају донације у 

стварима 

Уколико захтев за донацију не садржи све потребне елементе за одлучивање о давању 

донације из претходног става, односно уколико није могуће са сигурношћу их утврдити, 

подносилац се без одлагања позива да свој захтев за донацију уреди у складу са претходним 

ставом овог члана. 

Члан 18. 

По добијању уредног захтева за донацију, директор упућује захтев стручним службама 

Института ради провере могућности за давање донације у складу са расположивим 

финансијским средствима и провере оправданости у односу на намену која мора бити у 

складу са критеријумима и условима из овог Правилника.  

Уколико за захтевану донацију нема довољно расположивих средстава, директор о томе без 

одлагања обавештава подносиоца захтева, као и у случају да је провером утврђено да захтев 

не испуњава критеријуме и услове за давање донације у складу са законским прописима и 

овим Правилником. 

Уколико су испуњени услови и критеријуми за давање донације по поднетом захтеву и постоји 

довољно расположивих средстава у Финансијском плану Института, директор подноси 

предлог за давање донације Управном одбору на одлучивање.  

На основу одлуке Управног одбора којом се прихвата предлог директора за давање донације, 

закључује се уговор о донацији у складу са чланом 11. овог Правилника. 

 

 

Члан 19. 

На основу закљученог уговора о донацији, Институт уплаћује новчана средства на рачун 

примаоца донације ако је у питању давање донације у новцу, односно спроводи поступак 

набавке у складу са прописима и интерним актима Института којим се регулише поступак 




