Број: 404-8070/15-Г
Градoначелник града Београда, дана 20. новембра 2015. године, на основу
члана 24. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14) и члана 52. став 1. тачка 6. Статута града Београда („Сл. лист
града Београда“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези са чланом 48. став 5. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем
тексту: Закон), донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ОД СТРАНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
И УТВРЂИВАЊУ СПИСКА ПРЕДМЕТА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину спровођења поступка централизованих
јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу
набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки
(„Службени лист града Београда“, бр. 91/14 и 59/15), у члану 2. став 1. тачка 2)
брише се.
Досадашња тачка 3) постаје тачка 2).
Члан 2.
У члану 3. став 2. речи: „у року од 7 дана од дана пријема захтева“,
замењују се речима: „у року који одреди Служба“.
Члан 3.
Члан 4. став 4. мења се и гласи:
„У року од десет дана од давања сагласности Градоначелника, Служба
објављује План централизованих јавних набавки на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.“.
Члан 4.
Члан 8. став 1. мења се и гласи:
„Служба спроводи све поступке прописане чланом 31. Закона и дужна је да
јавне набавке обликује по партијама увек када је то могуће.“.
У истом члану, став 2. брише се.

Члан 5.
Члан 10. став 1. мења се и гласи:
„На основу оквирног споразума који је закључен са једним добављачем,
наручиоци закључују уговор на основу услова предвиђених оквирним споразумом и
понуде достављене у поступку јавне набавке за закључење оквирног споразума.
Ако је оквирни споразум закључен са више добављача, уговор о јавној набавци на
основу оквирног споразума може се закључити према условима прописаним
чланом 40а Закона.“.
Члан 6.
Члан 11. брише се.
Досадашњи чл. 12, 13 и 14, постају чл. 11, 12, 13.
Члан 7.
Досадашњи члан 12. који постаје члан 11. мења се и гласи:
„Предмети јавних набавки које спроводи Служба су:
(1) колонијална роба;
(2) млеко и млечни производи;
(3) свеже месо;
(4) месне прерађевине и сухомеснати производи;
(5) смрзнуто воће и смрзнуто поврће;
(6) смрзнута риба;
(7) канцеларијски материјал;
(8) средства за одржавање хигијене;
(9) прибор за одржавање хигијене;
(10) папирна галантерија за одржавање личне хигијене;
(11) рачунари;
(12) Microsoft лиценце;
(13) услуга мобилне телефоније;
(14) путничка возила;
(15) санитетска возила;
(16) погонска горива за моторна возила (изузев набавки које се спроводе
према члану 122. Закона о јавним набавкама);
(17) енергенти - уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел (изузев
набавки које се спроводе према члану 122. Закона о јавним набавкама);
(18) електрична енергија.“
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
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