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На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС”
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и чл. 54. став 1. тачка 1 Статута (дел.бр. 351 од 09. 03.
2010. год. са изменама и допунама), а у вези са чланом 22. став 2. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", број 124/12) и члана 8, 87. став 2 и 92 Закона о изменама и допунама
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 68/15), Правилником о садржини акта
којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", бр.
106/13),.Школски одбор Медицинске школе ''Др Андра Јовановић'' Шабац, у проширеном
сазиву, на седници одржаној 01. 10. 2015. године, већином гласова/једногласно, (од укупно 11
чланова, седници присуствовало 7 чланова ''за'' је гласало 7 присутних чланова) донео је
следећи:
О Д Л У К А
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О НАБАВКАМА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДР АНДРА ЈОВАНОВИЋ'' ШАБАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
2.Дефиниције

Члан 1.
У Правилнику о набавкама Медицинске школе ''Др Андра Јовановић'' Шабац дел. бр.
383 од 28. 02. 2014. год. у члану 2. у ставу 1. тачка 4. мења се и гласи:
"2) јавна набавка мале вредности је набавка чија процењена вредност није већа од
вредности одређене Законом о јавним набавкама, при чему ни укупна процењена
вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од вредности одређене
овим законом;".
У члану 2. у ставу 1. тачка 6. мења се и гласи:
"6) 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;".
У члану 2. у ставу 1. тачка 12. после речи: "руководилац наручиоца" додају се речи:
"коме су поверени послови јавних набавки".
У члану 2. у ставу 1. после тачке 17. додаје се тачка 18. и гласи:
"18) Оквирни споразум је споразум између једног или више наручилаца и једног
или више добављача, чија је сврха утврђивање услова уговора који ће се додељивати
током одређеног периода, а који се односе на цене и, где је то прикладно, на
количине".
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IV НАЧИН ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ
Члан 2.
Члану 8. мења се и гласи:
''План набавки доноси орган управљања наручиоца (Школски одбор), поштујући
правила о његовом сачињавању и достављању која су прописана Законом и подзаконским
актом.
Наручилац је дужан да донесе годишњи план јавних набавки који садржи следеће
податке:
1) редни број јавне набавке;
2) предмет јавне набавке;
3) процењену вредност јавне набавке;
4) врсту поступка јавне набавке;
5) оквирни датум покретања поступка;
6) оквирни датум закључења уговора;
7) оквирни рок трајања уговора.
Наручилац у плану јавних набавки из става 1. овог члана наводи уколико набавку
спроводи преко тела за централизоване набавке.
План јавних набавки, измене и допуне плана наручилац објављује на Порталу
јавних набавки у року од десет дана од дана доношења.
Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у погледу повећања
процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне набавке,
односно планирање нове јавне набавке.
Ако поједини подаци из плана јавних набавки представљају пословну тајну у
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне
податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из плана се
неће објавити.
У случају из става 5. овог члана план јавних набавки се у изворном облику
доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Форму плана јавних набавки као и начин објављивања на Порталу јавних набавки,
ближе уређује Управа за јавне набавке.
Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у
годишњем плану јавних набавки.
У изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће унапред планирати или
из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и ако
набавка није предвиђена у плану јавних набавки.
Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци морају бити уговорене
у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање
финансијским средствима.".

7. Одређивање одговарајуће врсте поступка и
утврђивање истоврсности добара, услуга и радова
Члан 3.
У члану 17. става 3. мења се и гласи:
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"Наручилац не може одређивати процењену вредност јавне набавке, нити може
делити истоврсну јавну набавку на више набавки с намером избегавања примене
Закона о јавним набавкама или правила oдређивања врсте поступка у односу на
процењену вредност јавне набавке. Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту
или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу на природу делатности коју
обављају могу да је испуне.".

9. Израда Предлога плана набавки
Члан 4.
Члан 20. мења се и гласи:
''Предлог Плана набавки носилац планирања, директор школе, односно лице коме он
наложи у складу са општим актом о ситематизацији и организацији радних места Школе,
сачињава и доставља га органу управљања у Школи одн.Школском одбору одмах након
сачињеног предлога.
План набавки доноси Школски одбор и исти се у року од десет дана од дана усвајања
објављује на Порталу јавних набавки, у складу са Законом и подзаконским актом.''
Члан 5.
Члан 21. мења се и гласи:
''Измене и допуне плана набавки доносе се у поступку који је прописан за доношење плана
набавки, када су испуњени услови прописани Законом.
Измене и допуне плана набавки у року од десет дана од дана доношења у року од десет
дана од дана усвајања објављује на Порталу јавних набавки, у складу са Законом и
подзаконским актом.''

10. Извештај о извршењу плана набавки
Члан 6.
У члану 22. бришу се ставови 2. и 3.

VI СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 7.
У члану 26. мењају се ставови 2. и 3.и гласи:
''У поступцима јавних набавки добара, услуга или радова чија је процењена вредност већа
од износа утврђеног Законом, службеник за јавне набавке мора бити члан Комисије.
За члана комисије може бити именован службеник за јавне набавке и у поступцима јавних
набавки добара, услуга или радова чија је процењена вредност мања од вредности утврђене
ставом 3. овог члана. ''
После став 9. додаје се став 10. и гласи
"Уколико сматрају да могу бити у сукобу интереса или уколико у току поступка
јавне набавке сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије о томе без
одлагања обавештавају орган који је донео решење, а који предузима потребне мере како
не би дошло до штетних последица у даљем току поступка јавне набавке.".
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6. Објављивање у поступку јавне набавке
Члан 8.

Члан 30. мењају се и гласи:
''Оглас о јавној набавци, конкурсна документација и друга акта у поступку јавне набавке
прописана Законом о јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
План набавки се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
почев од 01. 01. 2016. год. у року од 10 дана од дана доношења од стране Школског одбора.
Интерни акт Школе везан за уређивање поступака јавних набавки објављује се на
интернет страни Школе као наручиоца у складу са Законом.
Интерни акт Школе везан за спречавање корупције у поступцима јавних набавки
објављује се на интернет страни Школе као наручиоца у складу са Закономс.''
Члан 9.
Члан 32. мења се и гласи:
"Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће податке:
1) предмет јавне набавке;
2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију;
3) основне податке о понуђачима;
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих
понуда;
5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење начин на који је утврђена та цена;
6) начин примене методологије доделе пондера;
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача.
Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену
већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене
и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности
јавне набавке.".

9.Доношење одлуке у поступку
Члан 10.
Члан 33. 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 (директору школе) на
доношење и потписивање.
Потписана одлука се објављује на Порталу јавних набавки.
Датум објаве одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки од значаја је због рачунања
рокова за подношење захтева за заштиту права.''
Члан 10.
У члану 36. у ставу четири брише се:
''а дужан је да потпише и овери сваку страницу техничких спецификација''
Зарез пре овог дела реченице постаје тачка.
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Члан 10.
У члану 37. Бришу се ставови 3. 4. и 5.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке о изменама и допунама Правилника о набавкама Медицинске
школе ''Др Андра Јовановић'' Шабац, престају да важе одредбе Правилник о набавкама
Медицинске школе ''Др Андра Јовановић'' Шабац, дел. бр. 383 од 28. 02. 2014. год. у делу који
је обухваћен изменама и допунама.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења.
Председник Школског одбора
_________________________
/Јелена Милошевић/
У Шапцу,
Дел. бр. 1898 10. 2015. год.

Одлука о изменама и допунама Правилника о набавкама Медицинске школе ''Др Андра
Јовановић'' Шабац истакнута на огласну таблу дана 01. 10. 2015. год.

Одлука о изменама и допунама Правилника о набавкама Медицинске школе ''Др Андра
Јовановић'' Шабац ступила на снагу дана 09. 10. 2015. год.
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