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На основу члана 54. став 12. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку чији је
предмет набавка добара - Израда, имплементација и одржавање информационог
система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава са пратећом
рачунарском опремом и лиценцама (Регистар запослених), ЈН 6/2019, врши измену
Конкурсне документације.
У оквиру поглавља II Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњенист тих услова, врши се измена
како следи:
- на страни 18. Конкурсне документације, тачка 3. Услов да понуђач
испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у поступку предметне
јавне набавке, мења се и гласи: „Понуђач мора да поседује, у радном или уговорном
односу, (по основу уговора о раду на недређено или одређено време, уговора о
привременим или повременим пословима, уговора о делу) најмање 12 запослених или
радно ангажованих лица, који ће учествовати у реализацији уговора о јавној
набавци и то:
• Вођа пројекта
Минимум 1 запослено или радно ангажовано лице које мора имати минимум 10
година радног искуства на овој позицији и да поседује сертификат Project
Management Professional (Project Management Professional (PMP) od PMI (Project
Management Institute) или PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) од AXELOS
Ltd или сертификат ИПМА (International Project Management Association) и које
течно говори српски језик.
• Руководилац функционалног тима
Минимум 1 запослено или радно ангажовано лице које мора имати минимум 10
година радног искуства у улози функционалног консултанта за модул/област
управљања људским ресурсима, која поседују важећи сертификат произвођача
софтвера који нуди за област управљања људским ресурсима и које течно говори
српски језик;
• Функционални тим
Минимум 5 запослених или радно ангажованих лица у улози функционалног
консултанта за модул/област управљања људским ресурсима, која поседују важећи
сертификат произвођача софтвера који нуди за област управљања људским
ресурсима и која течно говоре српски језик;
 Технички тим за развој софтвера
Минимум 2 запослена или радно ангажована лица са најмање 10 година искуства у
улози техничког консултанта за софтверски развој у програмском окружењу

софтверских решења произвођача који нуди и која поседују важећи сертификат
произвођача софтвера који нуди за ту област и која течно говоре српски језик;
• Технички консултант за системску администрацију софтвера
Минимум 1 запослено или радно ангажовано лице са најмање 10 година искуства у
улози техничког консултанта за системску администрацију софтверских решења
произвођача који нуди, које поседује важећи сертификат произвођача софтвера који
нуди за системску администрацију софтверских решења (укључивши и понуђену
базу података) и које течно говори српски језик.
• Консултант за управљање променама
Минимум 1 запослено или радно ангажовано лице са најмање 10 година искуства у
пројектима трансформације државне управе, од чега најмање 5 година искуства у
пројектима везаним за трансформацију управљања кадровима, које течно говори
српски језик.
 Стручњак за интерну контролу квалитета
Минимум 1 запослено или радно ангажовано лице у улози консултанта за интерну
контролу квалитета имплементације информационих система и испуњености
стандарда приликом имплементације које поседује најмање 10 година
професионалног искуства у сектору информационо комуникационих технологија у
јавној управи до дана достављања понуде, да је реализовао најмање 10 налаза и
мишљења о информационим системима и софтверима компанија и организација у
облику ревизија информационих система до дана достављања понуде, да поседује
сертификате издат од акредитоване организације за водећег ревизора међународног
стандарда ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management Systems), и за
водећег ревизора ISO/IEC 20000:2011 - Services Management Systems или
сертификат за ниво ITIL V3 Foundation for IT Service Management), и које течно
говори српски језик.
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:
- копија образаца М-3а, или М, или други одговарајући образац из којих се види да
су наведена лица запослена, или радно ангажована, пријављена на пензијско
осигурање;
- уговора о радном ангажовању;
- радних биографија из којих се једнозначно доказује тражено радно искуство (CV);
- копија важећих сертификата (за позиције где је тражено).
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају
задати услов о кадровском капацитету, а уколико понуђач наступа са подизвођачem,
дужан је да сам испуни задати услов о кадровском капацитету.“
- на страни 19. Конкурсне документације тачка 5. мења се и гласи:
„4. Услов да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у
поступку предметне јавне набавке, односно да :
- има успостављен систем управљања квалитетом организације – ISO 9001;
- има успостављен систем управљања ИТ услугама - ISO 20000;
- има успостављен систем менаџмента заштите и безбедности информација - ISO
27001/27002.“
Напомена:
Остали делови конкурсне документације остају непромењени.
Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације
за јавну набавку у отвореном поступку добара – Израда, имплементација и одржавање

информационог система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних
средстава са пратећом рачунарском опремом и лиценцама (Регистар запослених), ЈН
6/2019.
Ова измена конкурсне документације, објављена је на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана 20. маја 2019. године.
Комисија за јавну набавку ЈН 6/2019

