
Скупштина града Београда на седници одржаној 24. ап-
рила 2014. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-

не града Београда, пре истека времена на које су изабрани, 
због поднете писане оставке, и то:

– проф. др Зоране Михајловић – Милановић, са изборне 
листе Александар Вучић – Будућност у коју верујемо (Срп-
ска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије, 
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста);

– др Небојше Стефановића, са изборне листе Александар 
Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна стран-
ка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Срп-
ски покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Николе Селаковића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, 
Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Александра Вулина, са изборне листе Александар Ву-
чић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, 
Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Вање Удовичића, са изборне листе Александар Вучић 
– Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, 
Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста).

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-9/14-С, 24. априла 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 24. ап-
рила 2014. године, на основу члана 23. став 5. и члана 25. 
став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 

града Београда, и то:
– др Синише Малог, са изборне листе Александар Ву-

чић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, 

Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста), избором за градоначе-
лника града Београда;

– Андреје Младеновића, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница, избором за замени-
ка градоначелника града Београда;

– Мирјане Милутиновић, са изборне листе Александар 
Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна стран-
ка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Срп-
ски покрет обнове, Покрет социјалиста), избором за члана 
Градског већа града Београда;

– Александра Марковића, са изборне листе Александар 
Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна стран-
ка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Срп-
ски покрет обнове, Покрет социјалиста), избором за члана 
Градског већа града Београда;

– Тање Поповић, са изборне листе Александар Вучић 
– Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, 
Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Срп-
ски покрет обнове, Покрет социјалиста), избором за члана 
Градског већа града Београда;

– Раденка Дурковића, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница, избором за члана 
Градског већа града Београда;

– Горана Алексића, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) – Милан 
Кркобабић, избором за члана Градског већа града Београда.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-12/14-С, 24. априла 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 24. ап-
рила 2014. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, број 129/07, 34/10 – од-
лука УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града 

Београда изабраним на изборима, одржаним 16. марта 2014. 
године, и то:

– Драгану Петронијевићу, са изборне листе Александар 
Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна стран-
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ка, Социјалдемократска партија Србије; Нова Србија, Срп-
ски покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Дејану Вујсићу, са изборне листе Александар Вучић – 
Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, Со-
цијалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Милици Бахунек, са изборне листе Александар Ву-
чић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, 
Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Вују Грујићу, са изборне листе Александар Вучић – 
Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, Со-
цијалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста);

– др Владиславу Павловићу, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна 
странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, 
Српски покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Милици Милановић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, 
Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Србиславу Филиповићу, са изборне листе Александар 
Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна стран-
ка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Срп-
ски покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Слободану Дуњићу, са изборне листе Александар Ву-
чић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, 
Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста).

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 02-13/14-С, 24. априла 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 24. ап-
рила 2014. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, број 129/07, 34/10-одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града 
Београда изабраним на изборима, одржаним 16. марта 2014. 
године, и то:

– Драгану Милошевићу, са изборне листе Александар 
Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна стран-
ка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Срп-
ски покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Невени Шпановић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, 
Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Миловану Стојаковићу, са изборне листе Александар 
Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна стран-
ка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Срп-
ски покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Рајки Велага, са изборне листе Александар Вучић – 
Будућност у коју верујемо (Српска напредна странка, Со-
цијалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски 
покрет обнове, Покрет социјалиста);

– Слободану Иванчајићу, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница;

– Душку Милошевићу, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница;

– Мирјани Шашић, са изборне листе Ивица Дачић – Со-
цијалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) – Ми-
лан Кркобабић.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 02-17/14-С, 24. априла 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 24. ап-
рила 2014. године, на основу члана 23. став 1. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 51. 
став 1. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Бира се за градоначелника града Београда, на време од 
четири године, др Синиша Мали.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-14/14-С, 24. априла 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 24. ап-
рила 2014. године, на основу члана 23. ст. 2. и 4. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 51. ст. 2. и 4. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

БЕОГРАДА

1. Бира се за заменика градоначелника града Београда, 
на време од четири године, Андреја Младеновић, дипломи-
рани интернационални менаџер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-15/14-С, 24. априла 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 24. ап-
рила 2014. године, на основу члана 25. став 6. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 53. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕО-

ГРАДА

1. Бирају се за чланове Градског већа града Београда, на 
време од четири године,

– Стево Таталовић, електротехничар,
– Марко Зељуг, апсолвент на Факултету ветеринарске 

медицине Универзитета у Београду,
– Весна Ивић, дипломирани правник,
– Стево Марушић, економиста,
– Јасмина Милошевић, дипломирани инжењер саобраћаја,
– Мирјана Милутиновић, дипломирани инжењер пољо-

привреде,
– Драгомир Петронијевић, дипломирани менаџер,
– Александар Марковић, дипломирани економиста,
– Тања Поповић, дипломирани новинар,
– Горан Алексић, дипломирани математичар, 
– Слободан Шолевић, дипломирани инжењер техничких 

наука,
– Ацо Петровић, грађевински техничар,
– Раденко Дурковић, дипломирани економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-16/14-С, 24. априла 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржа-
ној 24. априла 2014. године, на основу члана 14. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комиси-
ји, и то:

– Зоран Лукић, председник,
– Биљана Живковић, заменик председника,
– Станија Вишекруна, члан,
– Ненад Прелић, заменик члана,
– Иван Шебек, члан,
– Биљана Милосављевић, заменик члана,
– Горан Јовичић, члан,
– Маја Васић, заменик члана,
– Ирена Љубомировић Иванковић, члан,
– Милош Тодоровић, заменик члана,
– Александра Гојковић, члан,
– Марко Косановић, заменик члана,
– Владимир Димитријевић, члан,
– Гаврило Ковачевић, заменик члана,
– Јана Љубичић, члан,
– Соња Подунавац, заменик члана,

– Наташа Ђукић, члан,
– Гордана Добросављевић, заменик члана,
– Никола Ковачевић, члан,
– Слободан Томић, заменик члана,
– Вукица Лончар, члан,
– Никола Црногорац, заменик члана,
– Марко Денчић, члан,
– Војкан Томић, заменик члана,
– Мирјана Лазаревић, члан,
– Миодраг Грдинић, заменик члана,
– Младен Младеновић, члан,
– Срђан Зораја, заменик члана,
– Бошко Војводић, члан.
– Јована Ђукић, заменик члана,
– Сандра Пантелић, секретар,
– Милан Бркљач, заменик секретара.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-10/14-С, 24. априла 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 24. ап-
рилa 2014. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Градску изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и 14 чланова. Председник и чланови комисије 
имају заменике.

2. Градска изборна комисија има секретара који има за-
меника.

3. Именују се у Градску изборну комисију, и то: 
за председника
– Зоран Лукић, дипл. правник, на предлог Српске на-

предне странке,
за заменика председника
– Биљана Живковић, дипл. правник, на предлог Српске 

напредне странке,
за члана
– Владимир Димитријевић, на предлог Српске напредне 

странке,
за заменика члана
– Бојана Видаковић, на предлог Српске напредне странке,
за члана
– Јана Љубичић, на предлог Српске напредне странке,
за заменика члана
– Катарина Кушаковић, на предлог Српске напредне 

странке,
за члана
– Наташа Ђукић, на предлог Српске напредне странке,
за заменика члана
– Александар Ђуричић, на предлог Српске напредне 

странке,
за члана
– Гаврило Ковачевић, на предлог Српске напредне 

странке,
за заменика члана
– Дејан Алексић, на предлог Српске напредне странке,
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за члана
– Никола Ковачевић, на предлог Српске напредне странке,
за заменика члана
– Далибор Матијашевић, на предлог Српске напредне 

странке,
за члана
– Нада Ковачевић, на предлог Српске напредне странке,
за заменика члана
– Десанка Покрајац, на предлог Српске напредне странке,
за члана
– Иван Шебек, на предлог Демократске странке,
за заменика члана
– Маја Васић, на предлог Демократске странке,
за члана
– Александра Гојковић, на предлог Демократске странке,
за заменика члана
– Биљана Милосављевић, на предлог Демократске 

странке,
за члана
– Ђорђе Кривокапић, на предлог Демократске странке,
за заменика члана
– Ирена Љубомировић Иванковић, на предлог Демо-

кратске странке,

за члана
– Вукица Лончар, на предлог Демократске странке Ср-

бије,
за заменика члана
– Никола Црногорац, на предлог Демократске странке 

Србије,
за члана
– Марко Денчић, на предлог Демократске странке Србије,
за заменика члана
– Војкан Томић, на предлог Демократске странке Србије,
за члана
– Младен Младеновић, на предлог Социјалистичке пар-

тије Србије – Јединствене Србије,
за заменика члана
– Срђан Зораја, на предлог Социјалистичке партије Ср-

бије – Јединствене Србије,
за члана
– Бошко Војводић, на предлог Социјалистичке партије 

Србије – Јединствене Србије,
за заменика члана
– Јована Ђукић, на предлог Социјалистичке партије Ср-

бије – Јединствене Србије,
за члана
– ________________, на предлог Партије уједињених 

пензионера Србије,
за заменика члана
– _________________, на предлог Партије уједињених 

пензионера Србије,
за секретара
– Сандра Пантелић, дипл. правник, на предлог Српске 

напредне странке,
за заменика секретара
– Милан Бркљач, дипл. правник, на предлог Соција-

листичке партије Србије – Јединствене Србије.
4. Стручне и административне послове за Градску из-

борну комисију врши Секретаријат за управу Градске упра-
ве града Београда.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-11/14-С, 24. априла 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
17. априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 52. став 1. тачка 6) Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези 
са чланом 48. став 5. Закона о јавним набавкама („Службе-
ни гласник РС”, број 124/12), донео је 

ПРА ВИЛНИК *

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД СТРАНЕ 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ ЈАВ-
НИХ НАБАВКИ И УТВРЂИВАЊУ СПИСКА ПРЕДМЕ-

ТА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови и начин 

спровођења поступка централизованих јавних набавки од 
стране Агенције за јавне набавке и контролу јавних набав-
ки (у даљем тексту: Агенција) и утврђује списак предмета 
централизованих јавних набавки које спроводи Агенција.

II. УСЛОВИ

Члан 2.

Агенција може да покрене поступак централизоване 
јавне набавке ако су испуњени следећи услови:

1) да је набавка предвиђена у плану централизованих 
јавних набавки за текућу годину; 

2) да су за ту набавку предвиђена средства у буџету гра-
да Београда и у финансијском плану наручиоца, односно у 
програму пословања наручиоца и

3) да су наручиоци, за чије потребе Агенција спроводи 
поступак централизоване јавне набавке, одређени у списку 
наручилаца, који доноси градоначелник града Београда (у 
даљем тексту: наручиоци). 

Члан 3.
План централизованих јавних набавки припрема Аген-

ција на основу планова набавки свих наручилаца.
План централизованих јавних набавки садржи све на-

бавке за које је у плановима наручилаца наведено да се 
спроводе преко тела за централизоване набавке. Наручи-
оци су дужни да планове набавки доставе у електронском 
облику Агенцији најкасније до 31. јануара, односно привре-
мене планове најкасније пет дана од дана доношења.

Агенција, најкасније до 15. фебруара, односно 10 дана од 
дана достављања привремених планова, доставља градона-
челнику на сагласност Предлог плана централизованих јав-
них набавки.

У року од десет дана од давања сагласности градоначе-
лника, Агенција доставља план централизованих јавних 
набавки, у електронском облику, Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији. Агенција објављује на 
интернет-страници града Београда извод из плана центра-
лизованих јавних набавки, који обухвата предмет јавне на-
бавке и оквирни датум покретања поступка.

Планом централизованих јавних набавки изузетно за 
одређену годину за коју се план доноси може бити обух-
ваћен мањи обим добара, услуга или радова који се у тој 
* Управа за јавне набавке дала је сагласност број 011-00-377/14 дана 24. априла 

2014. године. 
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години могу сроводити као централизоване јавне набавке, 
ако на то упућују оправдани разлози на које Агенција није 
могла да утиче.

У случају из става 5. овог члана Агенција ће у предлогу 
плана централизованих јавних набавки дати посебно об-
разложење о оправданим разлозима.

Члан 4.
Ако одређена јавна набавка коју је наручилац плани-

рао као централизовану јавну набавку не буде обухваћена 
планом централизованих јавних набавки, наручилац ће 
ту јавну набавку да спроведе самостално у одговарајућем 
поступку или заједнички са другим наручиоцима, у складу 
са законом.

III. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА

Члан 5.
Агенција спроводи искључиво отворени и рестриктив-

ни поступак и дужна је да јавне набавке обликује по пар-
тијама када су предмет набавке истоврсна добра, услуге или 
радови, чији предмет може бити обликован у више посеб-
них истоврсних целина.

Агенција може спровести преговарачки поступак ако у 
отвореном или рестриктивном добије све неприхватљиве 
понуде, под условом да се првобитно одређени услови за 
учешће у поступку, техничке спецификације и критерију-
ми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да 
у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који 
су учествовали у отвореном или рестриктивном поступку 
да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, 
није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена 
цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од 
понуђене цене у отвореном, или рестриктивном поступку.

Члан 6.
Уколико су средства за централизовану јавну набавку 

предвиђена у буџету града Београда и у финансијском пла-
ну наручиоца, односно у програму пословања наручиоца, 
Агенција, у складу са чланом 40. Закона о јавним набавка-
ма, може након спроведеног отвореног или рестриктивног 
поступка закључити оквирни споразум. 

Члан 7.
На основу оквирног споразума наручиоци ће под усло-

вима и у границама прописаним оквирним споразумом, 
закључити уговоре са најповољнијим добављачем или поз-
вати добављаче да доставе понуде, поступајући у свему као 
у другој фази рестриктивног поступка. 

Наручиоци су дужни да прате извршење сваког уговора 
закљученог на основу оквирног споразума. Један примерак 
уговора, закљученог на основу оквирног споразума, нару-
чиоци су дужни да доставе Агенцији, ради праћења извр-
шења оквирних споразума, као и вођења јединствене елек-
тронске евиденције добављача.

Члан 8.
Агенција ће примењивати систем динамичне набавке 

и електронску лицитацију, када је то могуће, по успоста-
вљању информационог система Агенције.
IV. СПИСАК ПРЕДМЕТА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ 

НАБАВКИ КОЈЕ СПРОВОДИ АГЕНЦИЈА

Члан 9.
Предмет јавних набавки које спроводи Агенција су сле-

дећа добра и услуге: 
1) добра:
(1) канцеларијски материјал;
(2) средства и прибор за одржавање хигијене и папирна 

галантерија;

(3) намирнице (колонијална роба, месне прерађевине и 
сухомеснати производи, смрзнуто воће и поврће и смрзну-
та риба);

(4) возила;
(5) енергенти;
(6) рачунари и рачунарска опрема;
(7) намештај.
2) услуге:
(1) услуге чишћења објеката;
(2) услуге физичко-техничког обезбеђења;
(3) услуге одржавања и поправке рачунара и рачунарске 

опреме;
(4) услуге штампања материјала;
(5) услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда

Број 404-2544/14-С-20, 17. априла 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
17. априла 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 52. став 1. тачка 6) Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези 
са чланом 48. став 5. Закона о јавним набавкама („Службе-
ни гласник РС”, број 124/12), донео је 

РЕШЕЊЕ *

О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА НАРУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ 
ПОТРЕБЕ АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВАКЕ И КОН-
ТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ СПРОВОДИ ЦЕНТРАЛИ-

ЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Утврђује се Списак наручилаца за чије потребе Аген-
ција за јавне набавке и контролу јавних набавки спроводи 
централизоване јавне набавке.

2. Списак из тачке 1. овог решења је одштампан уз ово 
решење и чини његов саставни део.

3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 404-2545/14-С-20, 17. априла 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

СПИСAК

НАРУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ 
НАБАВАКЕ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ СПРОВО-

ДИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Агенција за јавне набавке и контролу јавних набав-
ки спроводи централизоване јавне набавке за следеће ко-
риснике буџетских средстава:

I. Скупштину града Београда
II. Градоначелника града Београда

* Управа за јавне набавке дала је сагласност број 011-00-377/14 24. априла 2014. 
године.
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III. Градско веће града Београда
IV. Градску управу града Београда – организационе једи-

нице
V. Установе културе 
– Југословенско драмско позориште 
– Београдско драмско позориште 
– Позориште „Атеље 212” 
– Звездара театар 
– Позориште на Теразијама 
– БИТЕФ театар 
– Мало позориште „Душко Радовић” 
– Позориште „Бошко Буха” 
– Позориште лутака „Пинокио” 
– Позориште „Пуж” 
– Омладинско позориште „Дадов” 
– Културни центар Београда
– Дом омладине Београд
– Дечји културни центар 
– Музеј града Београда 
– Музеј Николе Тесле
– Музеј афричке уметности
– Музеј аутомобила
– Педагошки музеј
– Завод за заштиту споменика културе Београда 
– Историјски архив Београда
– Продајна галерија „Београд” 
– Центар за ликовно образовање Београд 
– Библитека града Београда 
– Библиотека „Милтин Бојић” 
– Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац 
– Библиотека „Влада Аксентијевић”, Обреновац 
– Дирекција ФЕСТ-а 
– БЕЛЕФ центар
– Кућа легата 
– Центар за културу Гроцка 
– Центар за културу и образовање Раковица 
– Центар за културу Лазаревац 
– Центар за културу Младеновац 
– Центар за културу Сопот
VI. Установе за физичку културу
– Градски центар за физичку културу 
– Спортско-рекративни центар „Ташмајдан” 
– Спортско-рекративни центар „Пионирски град”
VII. Здравствене установе
– ДЗ „Др Милорад Влајковић” Барајево
– ДЗ „Вождовац”
– ДЗ „Врачар”
– ДЗ Гроцка
– ДЗ „Звездара”
– ДЗ „Земун”
– ДЗ „Др Ђорђе Ковачевић” Лазаревац 
– ДЗ Младеновац
– ДЗ „Нови Београд”
– ДЗ Обреновац
– ДЗ „Др Милутин Ивковић” – Палилула
– ДЗ Раковица
– ДЗ „Савски венац”
– ДЗ „Сопот”
– ДЗ „Стари град”
– ДЗ „Др Симо Милошевић” Чукарица
– Апотека „Београд”
– Завод за здравствену заштиту студената

– Градски завод за хитну медицинску помоћ
– Градски завод за геронтологију
– Градски завод за плућне болести и туберколозу
– Градски завод за кожно-венеричне болести
– КБЦ „Звездара”
– КБЦ „Др Драгиша Мишовић–Дедиње”
– КБЦ Земун
– КБЦ „Бежанијска Коса”
– Завод за биоциде и медицинску екологију
VIII. Установе дечије заштите
– ПУ „Полетарац” – Барајево
– ПУ „Врачар” – Врачар
– ПУ „Чика Јова Змај” – Вождовац
– ПУ „Лане” – Гроцка
– ПУ „Звездара” – Звездара
– ПУ „Др Сима Милошевић” – Земун
– ПУ „Ракила Котаров-Вука” – Лазеравац
– ПУ „Јелица Обрадовић” – Младеновац
– ПУ „11. април” – Нови Београд
– ПУ „Перка Вићентијевић” – Обреновац
– ПУ „Бошко Буха” – Палилула
– ПУ „Раковица” – Раковица
– ПУ „Савски венац” – Савски венац
– ПУ „Наша радост” – Сопот
– ПУ „Дечији дани” – Стари град
– ПУ „Сурчин” – Сурчин
– ПУ „Чукарица” – Чукарица
– Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града 

Београда
IX. Установе социјалне заштите
– Градски центар за социјални рад 
– Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине 

ометене у развоју 
– Градски центар за социјално предузетништво Београд 
X. Јавнa комунална предузећа 
– ЈКП „Београдски водовод и канализација”
– ЈКП „Београдске електране” 
– ЈКП „Градска чистоћа” 
– ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд”
– ЈКП „Зеленило Београд”
– ЈКП „Градске пијаце”
– ЈКП „Погребне услуге” 
– ЈКП „Инфостан” 
– ЈКП „Паркинг сервис”
– ЈКП „Београд-пут”
– ЈП „Градско стамбено”
– ЈКП „Јавно осветљење” 
XI. Остала предузећа и организације
– „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда” ЈП 
– „Урбанистички завод Београда” ЈП 
– Јавно радиодифузно предузеће РТВ „Студио Б”
– Туристичка организација Београда 
– ЈП „Сава центар” 
– ЈП „Ада Циганлија” 
– ЈП „Београдска тврђава” 
– „Арена Београд” д.о.о. 
– ЈП „Хиподром Београд”
– Јавно водопривредно предузеће „Београдводе” 
– Ветеринарска установа „Ветерина Београд” 
– ЈП „Зоолошки врт града Београд” 
– „Велетржница Београд” д.о.о.
– „ЕДБ изградња” д.о.о.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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