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ПРЕДЛОГ

На основу члана 63. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18
– др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др. закони) и члана 17. Статута Електронског факултета у
Нишу, Савет Факултета, на седници одржаној 17.02.2021. године, усвојио је
ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И
НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Члан 1.
У Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних
набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, бр. 01/01-009/20 од
20.10.2020. године, у члану 71. после става 4. додаје се нови став који гласи:
„За набавке чија је процењена вредност испод прагова прописаних чланом 27. Закона,
а чија је процењена вредност испод 400.000,00 динара, стручни сарадник за јавне набавке,
односно комисија, сачињава позив за подношење понуда.
Позив за подношење понуда, са обрасцем понуде, шаље се на адресе најмање три
привредна субјекта, која су према сазнањима Факултета способна да изврше набавку. Позив
за подношење понуда, образац понуде, односно конкурсна документација садрже све
неопходне податке и захтеве за спровођење и извршење набавке.
Понуде се подносе на начин одређен у позиву за подношење понуда, електронским
путем или преко писарнице Факултета.
За набавке чија је процењена вредност испод прагова прописаних чланом 27. Закона, а
чија је процењена вредност изнад 400.000,00 динара, укључујући и 400.000,00 динара, позив
за подношење понуда се објављује на интернет страници Факултета и упућује непосредно
најмање на адресе три привредна субјекта, која су према сазнањима Факултета способна да
изврше набавку, осим у случају закључења уговора о делу чија је процењена вредност до
999.999,00 динара када се Факултет директно обраћа одеђеном лицу ради закључења уговора.
Факултет по спроведеном поступку набавке чија је процењена вредност испод прагова
прописаних чланом 27. Закона може закључити уговор или оквирни споразум са изабраним
понуђачем или издати наруџбеницу.“
Члан 2.
Члан 72. мења се и сада гласи:
“За набавке које су изузете од примене Закона на основу чланова 11-15. Закона, а чија
је процењена вредност изнад 1.000.000,00 динара, укључујући и 1.000.000,00 динара, стручни
сарадник за јавне набавке, односно комисија, сачињава конкурсну документацију која

садржи све неопходне податке и захтеве за спровођење и извршење набавке, у складу са
прописима, а зависно од предмета набавке.
У случају потребе за набавкама из става 1. овог члана, које су изузете од примене
Закона на основу чланова 11-15. Закона, позив за подношење понуда и конкурсна
документација објављују се на интернет страници Факултета, осим у случају примене члана
12. став 1. тачка 11), члана 12. став 1. тачка 4) и члана 12. став 1. тачка 8) Закона, када се
Факултет без обзира на процењену вредност набавке директно обраћа носиоцу искључивог
права ради закључења уговора. Позив за подношење понуда и конкурсну документацију
Факултет може да упути и на адресе привредних субјеката за које има сазнања да су
способни да изврше набавку.
За набавке чија је процењена вредност испод износа од 1.000.000,00 динара, стручни
сарадник за јавне набавке, односно комисија, сачињава позив за подношење понуда и
образац понуде који садржи све неопходне податке за спровођење набавке и упућује га на
адресе привредних субјеката који су према сазнањима Факултета способни да изврше
набавку.
Понуде се подносе на начин одређен у позиву за подношење понуда и конкурсној
документацији, електронским путем или преко писарнице Факултета.
Факултет по спроведеном поступку набавке која је изузета од примене Закона на
основу чланова 11-15. Закона, зависно од вредности набавке, природе и сврхе предмета
набавке, може закључити уговор или оквирни споразум са изабраним понуђачем или издати
наруџбеницу.
У складу са чланом 109. став 5. Закона, Факултет може да објави обавештење за
добровољну претходну транспаретност, за набавке спроведене на основу чланова 11-15.
Закона.”
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет страни
Факултета, у одељку: Јавне набавке.
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