На основу члана 32. Закона о јавним набавкама (« Сл. гласник РС», број 124/12 и
68/15), а у складу са садржином акта који ближе уређује поступак јавне набавке у
унутар наручиоца (“Сл.гласник РС”, број 106/13), Школски одбор Књажевачке
гимназије на седници од 27.01.2016. године донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ
УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 1.
Овим Правилником веше се измене и допуне Правилника о ближем уређивању
поступка јавне набаке у Књажевачкој гимназији, број 01-48/4-2 од 15.03.2015. године.

Члан 2.
У члану 3. став 1. Правилника, мења се и гласи:
“Јавном набавком сматра се прибављање истоврсних добара или услуга или уступање
извођења истоветних радова, у складу са прописима којим се уређују јавне набавке и
овим Правилником”.
У истом члану, у ставу 4. бришу се речи:
“и план набавке на који с езкон не односи”.

Члан 3.
У члану 6. Правилника у ставу 1. бришу се речи:”и план набавке, на који се
Закон не примењује”.
У истом члану, у ставу 3. бреишу се речи: ”и финансијски план школе”.
У истом члану, у ставу 4. бришу се речи: ” 31.јануар за текућу годину”.

Члан 4.
У члану 16а. Правилника, у ставу 3. бришу се речи: “31. јануар године за коју се
План доноси”.
У истом члану, став 4. мења се и гласи:
“План набавке правна служба објављује на Порталу јавне набавке у року од 10
дана од дана давања сагласности на исти од стране Школског одбора”.

Члан 5.
У члану 17. у ставу 2. Правилника, речи:” доставља у електронској форми
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији”, замењују се речима:
“објављује на Порталу јавне набавке”.

Члан 6.

У члану 30. Правилника, став 2. мења се и гласи:
“Извештај из става 1. овог члана мора да садржи податке прописане Законом”.

Члан 7.
У члану 31. став 3. мења се и гласи:
“Потписана одлука одјављује се на Порталу јавних набавки и интернет сајту школе”.

Члан 8.
У члану 39. после става3. додаје се став 4. који гласи:
“ Набавка добара, радова и услуга из става 2. овог члана, примењиваће се за набавку
добара, радова и услуга чија је процењена вредност већа од 1/3 од доњег лимита
прописаног за јавне набавке мале вредности, као и за јавне набавке мање од 1/3 доњег
лимита за јавне набавке мале вредности коју се обухваћене интерним Планом за ову
врсту набавке, кога доноси директор школе”.

Члан 9.
У члану 54. Правилника, у ставу 3. бришу се речи: “ и доставља извештај Управи
за јавне набавке и Државној ревизорској институцији”.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана давања сагласности на исти од
стране Школског одбора.
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