
ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА 

Македонска бр. 22 

11000 Београд  

Брoj: 03-508 

Датум: 26.10.2018. године 
 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – физичко-

техничко и противпожарно обезбеђење и противпожарна стража, за потребе Дома 
омладине Београда - Београд, ЈН 1.2.2/2018. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације у поступку јавне 
набавке услуга – физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и противпожарна 
стража, за потребе Дома омладине Београда - Београд, ЈН 1.2.2/2018. 
 
Измена конкурсне документације  је следећа: 
 

ПОГЛАВЉЕ IV, стр. 9 

 

УМЕСТО: 

 

3) Да понуђач поседује следеће важеће сертификате издате од стране овлашћених 

институција регистрованих у Републици Србији за издавање сертификата: 

 

 ISO 9001:2015; 

 ISO 14001:2005; 

 OHSAS 18001:2008; 

 ISO 22301:2004; 

 ISO/IEC 27001:2013; 

 ISO 31000:2015; 

 SRPS А.L2.002:2015 или сертификат SRPS А.L2.002:2008  

сертификован/ресертификован након 29.04.2015. године. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

3) Да понуђач поседује следеће важеће сертификате издате од стране овлашћених 

институција регистрованих у Републици Србији за издавање сертификата: 

 

 ISO 9001:2015; 

 ISO 14001:2005; 

 OHSAS 18001:2008; 

 ISO 22301:2004; 

 ISO/IEC 27001:2013; 



 SRPS А.L2.002:2015 или сертификат SRPS А.L2.002:2008  

сертификован/ресертификован након 29.04.2015. године. 

 

 
 

ПОГЛАВЉЕ IV, стр. 12 

 
 

УМЕСТО: 

 

3) Да понуђач поседује следеће важеће сертификате издате од стране 
овлашћених институција регистрованих у Републици Србији за издавање 
сертификата: 

 
 ISO 9001:2015; 

 ISO 14001:2005; 

 OHSAS 18001:2008; 

 ISO 22301:2004; 

 ISO/IEC 27001:2013; 

 ISO 31000:2015; 

 SRPS А.L2.002:2015 или сертификат SRPS А.L2.002:2008  

сертификован/ресертификован након 29.04.2015. године. 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

 
 

3) Да понуђач поседује следеће важеће сертификате издате од стране 
овлашћених институција регистрованих у Републици Србији за издавање 
сертификата: 

 
 ISO 9001:2015; 

 ISO 14001:2005; 

 OHSAS 18001:2008; 

 ISO 22301:2004; 

 ISO/IEC 27001:2013; 

 SRPS А.L2.002:2015 или сертификат SRPS А.L2.002:2008  

сертификован/ресертификован након 29.04.2015. године. 

 

 

 



ПОГЛАВЉЕ V, стр. 14 

 

 

УМЕСТО: 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
31.10.2018. године до 13.30 часова без обзира на начин на који се доставља.  
Јавно отварање понуда биће истог дана 31.10.2018. године у 14.00 часова на адреси: 
Дом омладине Београда, Македонска бр. 22, 11000 Београд. Отварање понуда је јавно 
и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници 
понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом 
овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у 
поступку отварања понуда. 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
02.11.2018. године до 08.30 часова без обзира на начин на који се доставља.  
 
Јавно отварање понуда биће истог дана 02.11.2018. године у 09.00 часова на адреси: 
Дом омладине Београда, Македонска бр. 22, 11000 Београд. Отварање понуда је јавно 
и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници 
понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом 
овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у 
поступку отварања понуда. 

 

 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
Измена конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


