На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени Гласник
РС'', бр. 124/12,14/2015 и 68/2015- даље: Закон), и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени Гласник РС'', бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 55/15), Школски одбор ОШ ''2. октобар'' Зрењанин, на седници
одржаној дана 10.2.2016. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОШ ''2.oктобар“ Зрењанин
члан 1
У Прaвилнику о поступку јавних набавки број 460/6 од 15.9.2014.г. мењају се
следеће одредбе:
„члан 12. став 5 мења се и гласи:
Усвојени план набавки израђује се у електронској форми коришћењем апликативног
софтвера и информатичар, правник и шеф рачуноводства у међусобној сарадњи га
објављују на Порталу јавних набавки у року од 10 (десет) дана од дана доношења.“
члан 2
„члан 18. став 4 мења се и гласи:
Измене плана набавки, информатичар, правник и шеф рачуноводства у међусобној
сарадњи, електронским путем објављују на Порталу јавних набавки у року од 10
(десет) дана од дана доношења.“
члан 3
„члан 19 став 4 се допуњује иза речи: „мале вредности“ са текстом: “члан 39
став 5 Закона о јавним набавкама“.
Члан 4
„члан 33 став 2 се мења и гласи:а
отварање понуда је јавно и могу присуствовати заинтересована лица, уколико
докажу да имају интереса за присуствовање што ће ценити комисија за јавне
набавке на лице места, а активно могу да учествују само овлашћени представници
понуђача који имају и право да приликом отварања понуда изврше увид у понуду,
односно законски заступници понуђача, што се све констатује у записнику о
отварању понуда.“
члан 5
„члан 36 став 3 се мења и гласи:
Одлука о додели уговора се објављује на интернет страници наручиоца и Порталу
јавних набавки у законском року.
Став 4 се брише.
члан 6
„члан 48 став 4 се брише.“
члан 7
Остале одредбе Правилника о јавним набавкам остају неизмењене.
За све потребне радње које се примењују у поступцима јавних набавки, а што
није регулисано Правилником о јавним набавкама и Правилником о изменама и
допунама правилника о јавним набавкама, примењиваће се Закон о јавним
набавкама и остали подзаконски актуелни акти који се односе на јавне набавке.

члан 8
Овај Правилник о изменама и допунама правилника о јавним набавкама ступа
на снагу даном доношења одлуке од стране Школсог одбора.

У Зрењанину, 10.2.2016.г.
Број: 76/4
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