Веће Градске општине Земун на 24. седници одржаној 15. децембра 2016.
године, на основу члана 42. Статута Градске општине Земун („Службени лист
града Београда“ бр. 43/13 - пречишћен текст), члана 22. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), а у складу са
Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке
унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15), донело је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Члан 1.
У Правилнику о поступку јавних набавки број 1067/2015-II/21 од 15. октобра
2015. године члан 23. брише се.
Члан 2.
У члану 32. став 3. мења се и гласи:
“Према важећим одредбама Закона, службеник за јавне набавке је члан
комисије за јавну набавку добара, услуга и радова, уколико је процењена вредност
већа од 15.000.000 динара“.
Члан 3.
У члану 41. став 5. мења се и гласи:
„Техничку спецификацију предмета јавне набавке одређује организациона
јединица Управе Градске општине Земун (друга одељења и службе). У зависности
од специфичности предмета набавке, одговорна је за исту“.
Члан 4.
У члану 42. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„За обезбеђивање конкуренције у складу са Законом, одговорни су Комисија
за јавне набавке и Одсек за јавне набавке“.
Члан 5.
У члану 46. додаје се став 2. који гласи:
„Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама, односно
приликом чије реализације се не спроводи поступак јавне набавке под условима
прописаним Законом о јавним набавкама, су и набавке регулисане чл. 7. и 7а Закона
о јавним набавкама“.

Члан 6.
У члану 47. став 1. мења се и гласи:
„ Набавку из члана 46. овог правилника спроводи Одсек за јавне набавке на
основу налога одговорног лица за спровођење набавке “.
Члан 7.
У члану 51. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:
„друге организационе јединице у оквиру чије надлежности је предмет јавне
набавке“.
Члан 8.
Члан 55. Правилника брише се.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли.
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