На основу чл. 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/2011,55/2013, 35/2015 и 68/2015) и члана 40. Статута, Школски
одбор Гимназије у Смедереву, на седници одржаној 31.10.2015. године донео је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 1.
Члан 3. мења се и гласи:
'' Јавном набавком сматра се прибављање добара или услуга или уступање извођења радова, у
складу са прописима којима се уређују јавне набавке и овим Правилником.
Набавка која је изузета од примене Закона је набавка предмета набавке, који је такође потребан за
обављање делатности Гимназије, а на коју се не примењују одредбе Закона.
Послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке
укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; израда конкурсне
документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора о јавној набавци; праћење
извршења јавне набавке; сви други послови који су повезани са поступком јавне набавке.
План набавки је годишњи план набавки наручиоца, који се састоји од плана јавних набавки .
Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или извођење
радова.
Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између
једног или више понуђача и једног или више наручилаца, који за предмет има набавку добара, пружање
услуга или извођење радова.
Јавна набавка мале вредности је набавка чија процењена вредност није већа од вредности
одређене овим законом, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем
нивоу није већа од вредности одређене Законом о јавним набавкама.
Уговор о јавној набавци (у даљем тексту: уговор) се закључује након спроведеног отвореног и
рестриктивног поступка, а може да се закључи и након спроведеног квалификационог поступка,
преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда, преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, конкурентног дијалога, конкурса за нацрте и поступка јавне
набавке мале вредности, ако су за то испуњени Законом прописани услови. Поступак јавне набавке
спроводи се у складу с начелима Закона. ''
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
'' План јавних набавки садржи обавезне елементе одређене Законом и подзаконским актом и мора
бити усаглашен са буџетом Републике Србије, локалне самоуправе или финансијским планом
наручиоца.
План јавних набавки доноси надлежни орган наручиоца, поштујући правила о његовом
сачињавању и достављању која су прописана Законом и подзаконским актом.'
Члан 3 .
Члан 18. мења се и гласи:
'' Школски одбор доноси План набавки после усвајања буџета локалне самоуправе.''

Члан 4 .
Члан 22. брише се.

Члан 5 .
Члан 37. мења се и гласи:
'' У складу са Извештајем о стручној оцени понуда, комисија за јавну набавку припрема предлог
одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о обустави
поступка јавне набавке, односно предлог одлуке о признавању квалификације.
Предлог одлуке из става 1. овог члана доставља се одговорном лицу на потписивање. Наручилац
је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у
року од три дана од дана доношења.''
Члан 6 .
Члан 41. мења се и гласи:
'' Начин обезбеђивања конкуренције
Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са Законом, уз обавезу
примене начела транспарентности поступка јавне набавке.
У поступку јавне набавке неопходно је одредити услове за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуме за доделу уговора на начин који обезбеђује учешће што већег броја
понуђача и подносиоца пријава и који не ствара дискриминацију међу понуђачима.
У циљу обезбеђивања конкуренције, наручилац у поступку јавне набавке мале вредности може
да позове најмање три лица, која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, да
поднесу понуде и истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда позив се упућује, увек
ако је то могуће, на адресе најмање три лица која обављају делатност која је предмет јавне набавке и
која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег
броја лица.
До сазнања о потенцијалним понуђачима који могу да изврше предмет јавне набавке, долази се
истраживањем тржишта на начин одређен у делу планирања набавки. ''
Члан 7 .
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Председник
Школског одбора
___________________
Весна Симоновић
Правилник је донет 31.10. 2015. године
Правилник је објављен на
огласној табли школе 31.10.2015. године
Правилник је ступио на снагу 08.11. 2015. године

