
 

 
Република Србија 
Медицинска школа 
„Др Миша Пантић“ Ваљево, Карађорђева 118 
Бр.754/1 од  05.10.2015.г. 
 
      На основу чл. 53.став 1. и чл.57.Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гл.РС“бр.72/09,  52/11 и 55/13), чл.31. и 113. Статута школе,  а у вези са чланом  87.Закона о 
изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС“бр. 68/15),  Школски одбор Медицинске 
школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву дана 05.10.2015.г. доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ  
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ  „Др МИША ПАНТИЋ“ У ВАЉЕВУ 
 
 

Члан 1. 
      У Правилнику ближем уређивању поступка јавне набавке у Медицинској школи „Др Миша Пантић“ 
у Ваљеву  дел.бр.122/1-4 од 26.02.2015.године у  члану 2.став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

 „4) 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 истим 
Законом.“ 
Тачка 6) истог става 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." 

Члан 2. 
Члан 8. мења се и гласи:  
„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, односно планирање нове јавне набавке. 
     Ако поједини подаци из плана јавних набавки представљају пословну тајну 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.“ 
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Члан 3. 
У члану 26. после става 3. додају се нови став 4. и 5. који гласе: 
   „ 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..“  
 

Члан 4. 
       У члану 31.после става 1.додаје се нови став 2.3. и 4.који гласе: 
    „ Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене и допуне објави на Порталу јавних набавки и 
својој интернет страници. 
       Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на  
евентуално уочене недостатке и неправилности  у конкурсној документацији, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуде. 
      У случају из става 3.овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и  на својој интернет страници.“ 
 

Члан 5. 
     У члану 32.после става 8.додаје се нови став 9. који гласи: 
     „Ако је поднета неблаговемена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

Члан 6. 
    У члану  33. став 2.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.“ 

Став 3. истог члана брише се, а став 4.постаје став 3. 
 

Члан 7. 
      Члан 34.мења се и гласи: 
      „На основу  извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели 
уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. 
       Рок из става 1.овог члана не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим 
у случајевима прописаним Законом.   
       У поступку јавне набавке мале вредности рок из става 1.овог члана не може бити 
дужи од десет дана. 
       Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке 
из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству. 
      Одлуку о додели уговора наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана доношења.“ 
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Члан 8. 

         После члана 52.додаје се нови члан 52/а који гласи: 
                      „На сва питања која нису регулисана  овим Правилником непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“бр.124/12, 14/15 и 68/15) и одредбе подзаконских 
аката   донетих у складу са одредбама истог закона. „ 

 
               Члан 9. 

            После члана 54.додаје се нови члан 55.који гласи: 
       „Овај Правилник биће објављен на интернет страници наручиоца у року прописаном 
Законом.“ 
 

Члан 10. 
           Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 
 
Ваљево, 05.10.2015.г. 
                                                            ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
                                                                                     
                                                                                            Владан Илић 
 
 
Истакнуто на огласној табли школе: 05.10.2015.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


