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1.ДЕФИНИЦИЈЕ  И СКРАЋЕНИЦЕ 

Поклон је новац, ствар, право и услуга извршена без одговарајуће накнаде и свака 

друга корист која је дата запосленом у вези са његовим радом у Институту за 

онкологију и радиологију Србије, а коју је могуће финансијски вредновати. 

Поклоном се не сматрају ствари - предмети симболичне вредности који су у вези са 

делатношћу Института за онкологију и радиологију Србије, а које, у оквиру поступка 

оглашавања лекова и медицинских средстава, представници оглашивача, који врше 

промовисање, дају здравственим радницима и здравственим сарадницима. 

Поклоном се не сматра ни спонзорисање учешћа на стручним и научним скуповима, 

семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације у којима 

учествују запослени у Институту (здравствени радници и здравствени сарадниции др.) 

Запослени су дужни да се приликом прихватања спонзорства, у свему придржавају 

ограничења која су утврђена Правилником о начину оглашавања лека односно 

медицинског средства („Службени гласник РС“, бр. 79/2010). 

Запослени у ИОРС не смеју да примају поклоне у вези са обављањем послова на које 

су распоређени. 

ИОРС- Институт за онкологију и радиологију Србије 

2. ПРЕДМЕТ 

Овом процедуром уређује се које поклоне запослени на пословима које обављају у 

Институту за онкологију и радиологију Србије могу примати, које поклоне не могу 

примати и поступак утврђивања одговорности у случају не поступања у ускаладу са 

овом процедуром. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕ 

Ова процедура се односи на све запослене у Институту, укључујући и чланове 

Управног одбора и Надзорног одбора.  

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење ове процедуре одговорани су сви запослени и директор ИОРС. 
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Пријем поклона супротно овој процедури, представља повреду радне обавезе и 

подлеже санкционисању у складу са Законом о раду. 

5. ОПИС АКТИВНОСТИ 

Забрањен је пријем поклона у новцу, свим запосленим у ИОРС. 

Поклони у новцу могу се учинити само ИОРС, као правном лицу на основу уговора о 

поклону и без икаквог условљавања. 

Уговори се објављују на wеb сајту Института. 

Предмети симболичне вредности, који могу бити поклоњени, у смислу Правилника о 

начину оглашавања лека односно медицинског средства су: оловка, нотес, календар, 

роковник и сличне ствари мање вредности. 

Молба за спонзорисање стручних скупова не сме се заснивати на тражењу нити 

обећању било каквих материјалних и нематеријалних услуга. 

Евиденција о спонзорисању запослених ради присуствовања на стручним скуповима 

води се у Служби за научноистраживачку и образовну делатност. 

Забрањен је пријем поклона и било какво друго чињење које утиче на равноправност 

понуђача у поступку јавних набавки. 

6. ДОКАЗИ 

Ова процедура има следеће доказе: 

Уговори о донацији  

РЕФЕРЕНЦЕ 

1. Правилник о начину оглашавања лека, односно медицинских средстава 

(„Службени гласник РС“, бр 79/2010) 

2. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.  

 

 


