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ПРЕДМЕТ: 
I Измена позива за подношење понуда  
II Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

у предмету јавне набавке мале вредности услуге - годишња надзорна провера 
система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008, за потребе Управе Градске 
општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број предмета VII-404-
1/2013-83 од 30.09.2013. године 
 

I Измена позива за подношење понуда 
 
1. У Обрасцу број 4 „УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“ мења се став II 
тако да гласи:  
„II Понуђач мора да испуни додатне услове из члана 76. Закона о јавним 
набавкама  у погледу: 

1. неопходног финансијског и пословног капацитета, и то: 
- да је у 2012. години остварио укупан промет услуга која је предмет јавне 

набавке у износу од 500.000,00 динара; 
2. довољног техничког и кадровског капацитета, и то: 

- да је акредитован код Акредитационог тела Србије  
- да је у последњих 5 година сертификовао или је у поступку сертификације 

најмање три организације које су корисници буџетских средстава“.  
 

2. У обрасцу број 6 „ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА“ 
мењају се 4 алинеје тако да гласе: 

„- да је у 2012. години остварио укупан промет услуга која је предмет јавне 
набавке у износу од 500.000,00 динара; 
- да је акредитован код Акредитационог тела Србије;  
- да је у последњих 5 година сертификовао или је у поступку сертификације 
најмање три организације које су корисници буџетских средстава“.  

 
 
 
 



II Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – измена времена 
отварања понуда 
 

Како би сви понуђачи правовремено видели ову измену, наручилац 
продужава рок за подношење понуда и обавештава да је рок за доставу понуда 
петак 18.10.2013. године до 11,00 часова. 
 Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 18.10.2013. године у 12,00 
часова у сали 3 зграде ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 167.  
 
 

Ове измене представљају саставни део Позива за подношење понуда. 
 
 

Измена позива за подношење понуда и обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и веб сајту 
Градске општине Нови Београд 11.10.2013. године. 
 
 
 

Градска општина Нови Београд 
Одсек за послове јавних набавки 


