Галерија Матице српске
Трг галерија 1, Нови Сад

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Децембар, 2015.
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23.12.2015
1103-90/3
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12), члана 8. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне
набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15) Управница Галерије Матице
српске, дана 23.12.2015. године, доноси:

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Члан 1.
На страни 2/23 Правилника о јавним набавкама (у даљем тексту: Правилник), у одељку X
садржаја, уместо износа: ,,400.000“, уписује се износ: „500.000“.
Члан 2.
Члан 2. Правилника се мења и гласи:
Члан 2.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
План јавних набавки 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.
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
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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.
План набавки усваја Управни одбор наручиоца за текућу годину, поштујући правила о
његовом сачињавању и достављању која су прописана Законом и подзаконским актом.
Члан 3.
Члан 17. и 18. Правилника, бришу се.
Члан 4.
Члан 19. став 2. Правилника, брише се.
Члан 5.
Члана 36. став 3. мења се и гласи:
,,Потписана одлука се објављује на Порталу јавних наваки и на интернет страници Галерије
Матице српске у року од три дана од дана доношења“.
Члан 6.
У поднаслов Правилника на страни 17/23, уместо износа: ,, 400.000“, уписује се износ:
,,500.000“.
Члан 7.
У члану 44. Правилника, уместо износа: ,, 400.000“, уписује се износ: ,,500.000“.
II
Завршна одредба
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Управног одбора Галерије Матице
српске, првог дана од дана објављивања на огласној табли Галерије.

Управница Галерије Матице српске
мр Тијана Палковљевић Бугарски

Објављено на огласној табли
Галерије __. фебруара 2016. године.
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