
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на 

захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде  у 

поступку јавне набавке мале вредности чији предмет су консултантске услуге за 

подизање система информационе безбедности у складу са стандардом 27001, редни 

број јавне набавке ЈН МВ 8/2019. 

 

Питање: 
Poštovani, 

Za JN MV 8/2019 “Konsultantske usluge za podizanje Sistema informacione bezbednosti u skladu sa 

standardom ISO/IEC 27001:2013” na strani 8, u okviru tacke “kadrovski kapacitet” zahtevate da 

Izvrsilac (Ponudjac) ima Tim sa najmanje 6 zaposlenih i/ili radno angazovanih sa konkretno 

navedenim kvalifikacijama (sertifikatima). 

Nase pitanje je: Da li je moguce da sve nabrojane sertifikate posjeduje veci broj kvalifikovanih 

zaposlenih i/ili radno angazovanih na strani Izvrsioca ? 

Odnosno, da li je moguce da Izvrsilac konsultantskih usluga (Ponudjac) ima 6 ili vise zaposlenih i/ili 

radno angazovanih od kojih npr 5 ili 7 clanova Tima posjeduje zahtevane sertifikate, drugacije 

rasporedjene nego sto Vi navodite u Konkursnoj dokumentaciji ? 

Одговор на питање: 

Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке услуга, Консултантске 

услуге за подизање система информационе безбедности у складу са стандардом 27001, 

у делу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова, одређени су додатни услови за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, дефинисани у члану 76. Закона.  

У табеларном приказу услова под редним бројем 2 – Кадровски капацитет, 

одређено је да понуђач мора да располаже довољним кадровским капацитетом за 

извршење предметне набавке, под којим се подразумева да има најмање шест 

запослених и/или радно ангажованих  лица, односно тим стручњака који ће непосредно 

учествовати у извршењу предметне набавке. Даље, захтевано је да свако од тих шест 

лица, између осталог, има одговарајући сертификат, уз ограничење да једно лице може 

бити носилац само једног сертификата. 

Овај одговор представљају саставни део Конкурсне документације. 

 Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

Комисија за јавну набавку ЈН МВ 8/2019 

 
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

08 Број: 404-02-218/3-1/2019 

Датум: 23. мај 2019. године 

Кнеза Милоша 20 

Београд 


