На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19 –
даље: Закон) и члана 169. став 7. тачка 19. Статута Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија,
Школски одбор Техничке школе „Михајло Пупин“ у Инђији, на седници одржаној дана
22.10.2020.године доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Члан 1.
У Правилнику о јавним набавкама дел. бр. 1012.од 17.09.2020.године у члан 93. ставу 3. се
брише те нови гласи:
Након утврђивања листе потенцијалних понуђача, лице из става 2. доставља путем електронске поште, факса или писаним путем захтев за достављање понуда са спецификацијом предмета набавке уз захтев да у одређеном року доставе цене и остале услове набавке: рок плаћања,
рок испоруке, период гаранције, средства финансијског обезбеђења и слично, који су од значаја за
економичност набавке. Захтев за достављање понуда са спецификацијом објављује се на интернет
станици школе.
У ставу 6. истог члана иза речи Уговора брише се реч наруџбеница.
Члан 2.
У Правилнику о јавним набавкама дел. бр. 1012. од 17.09.2020.године у члану 94. након
става 2. додаје се став 3 који гласи:
Директор доноси одлуку о додели (закључењу)Уговора о чему се обавештају понуђачи.
Одлука директора о додели (закључењу) уговора је коначна даном доношења. Одлука директора
објављује се на интернет страници школе.
Члан 3.
У Правилнику о јавним набавкама дел. бр. 1012. од 17.09.2020.године члан 95.се брише те
нови гласи::
Набавке чија процењена вредност на годишњем нивоу износи 100.000, 00 динара се
набављају директно од привредног субјекта на основу понуде а плаћање се врши на основу
испостављеног рачуна.
Истраживање тржишта, у случају из става 1. овог члана може се спроводити позивањем
потенцијалних добављача, претраживањем специјализованих огласа или интернет страница и
слично.
Наручилац у случају из става 1 овог члана нема обавезу закључивања уговора.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.
Након ступања на снагу објављује се на интернет страници школе.
У Инђији 22.10.2020.године

Председник Школског одбора
Гашић Бојана

