
 

 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   
 

Београд  31.01.2019. године 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем 
тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 
 

Објављује 

ИЗМЕНУ  И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Предмет јавне набавке: Техничка подршка за Microsoft производе, ЈН 105/2019 

 

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге Техничка подршка за Microsoft производе, ЈН 

105/2019 врши се измена и допуна у следећем обрасцу: 

- Образац III-1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА – мења се тачка 5. Да располаже довољним кадровским капацитетом, на 

страни 9: 

„Да понуђач има најмање 6 (шест) запослених или радно ангажованих лица по било ком основу у складу са 

Законом о раду са следећим сертификатима: 

Microsoft сeртификaти/специјализације кojи мoрajу бити пoкривeни, oд најмање jeднoг или вишe eкспeрaтa су: 
- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator 

Associate; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Аssociate SQL Server; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert SharePoint; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert Server 
Infrastructure или Microsoft Certified Solutions Associate – Windows Server 2016; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert Productivity; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Developer. 

 

 

тако да сада гласи: „Да понуђач има најмање 6 (шест) запослених или радно ангажованих лица по било 

ком основу у складу са Законом о раду са следећим сертификатима: 

Microsoft сeртификaти/специјализације кojи мoрajу бити пoкривeни, oд најмање jeднoг или вишe eкспeрaтa су: 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator 

Associate; 
- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Аssociate SQL Server; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert  
SharePoint или један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified 

Solutions Expert Productivity; 

 

Доказ: 

 

 

A) Понуђач је дужан да достави копију одговарајућих М образаца (пријава на обавезно пензијско и 

инвалидско осигурање), и копије уговора о радном ангажовању.  

 

Б) Копија важећег сертификата за ангажована лица;  

Једно лице може поседовати више наведених сертификата“ 



 

 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert Server 

Infrastructure или Microsoft Certified Solutions Associate – Windows Server 2016; 
- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert Productivity; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Developer. 
 

 

Измењени образац: Образац бр. III-1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, дат је у прилогу ове измене и допуне конкурсне 
документације. Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењен наведени образац. У осталом делу конкурсна 

документација остаје непромењена 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку Техничка подршка за Microsoft производе, ЈН 105/2019 
која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.pio.rs, 

дана 17.01.2019. године, извршена је измена као у диспозитиву како би дефинисали све потребне услове за 

учествовање у поступку јавне набавке, а имајући у виду предмет јавне набавке, тако да је наведену измену било 
неопходно извршити. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 
Наручилац, извршио је измену наведене конкурсне документације. 

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs. 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    
 

                                                                                                                    
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Доказ: 

 

 

A) Понуђач је дужан да достави копију одговарајућих М образаца (пријава на обавезно пензијско и 

инвалидско осигурање), и копије уговора о радном ангажовању.  

 

Б) Копија важећег сертификата за ангажована лица” 

 

http://www.pio.rs/
http://www.pio.rs/


 

  

 

III-1  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА. 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
5. Да располаже довољним кадровским капацитетом: 

 

- Да понуђач има најмање 6 (шест) запослених или радно ангажованих лица по било ком основу у складу са 

Законом о раду са следећим сертификатима: 

Microsoft сeртификaти/специјализације кojи мoрajу бити пoкривeни, oд најмање jeднoг или вишe eкспeрaтa су: 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator 

Associate; 
- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Аssociate SQL Server; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert  SharePoint или 
један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert Productivity; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert Server 

Infrastructure или Microsoft Certified Solutions Associate – Windows Server 2016; 
- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Expert Productivity; 

- један извршилац са сертификатом или транскриптом - Microsoft Certified Solutions Developer. 

 

 

 

 
6. Да располаже довољним техничким капацитетом: 

- Да понуђач поседује систем за корисничку подршку, где је захтеве за подршку могуће поднети преко: 

телефона, електронске поште или веб портала који укључује тикетинг систем који обезбеђује праћење решавања 
поднетих захтева за техничком подршком. 

 

 

7. Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом:    

  - Да понуђач има уговорен статус пословања Microsoft Premier Support for Partners.      

 

 

 

Доказ: 
 

 

A) Понуђач је дужан да достави копију одговарајућих М образаца (пријава на обавезно пензијско и 

инвалидско осигурање), и копије уговора о радном ангажовању.  

Б) Копија важећег сертификата за ангажована лица. 

 

Доказ: 
 

 

Изјава о поседовању система за корисничку подршку - Изјаву потписује овлашћено лице понуђача - 

Образац XI. 

 

Доказ: 

 

 

Фотокопија документа из кога се може недвосмислено закључити уговорени статус пословања 

Microsoft Premier Support for Partners између понуђача и компаније Microsoft. 



 

 

 

- Потребно је да понуђач поседује Competency Partner статус и да има следеће компетенције: Collaboration 

and Content, Application Integration, Data Center, Messaging и Communications. 

 

- Да поседује важеће сертификате ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 

Доказ: 
Доказује се достављањем фотокопија важећих сертификата ISO 9001 и ISO/IEC 27001 издатих од 

стране акредитованог сертификационог тела. 

 

- Да је у претходне 3 (три) године успешно реализовао најмање један пројекат из области: 

- Sharepoint Services (инсталација, конфигурација Sharepoint Portal-а са испоруком „backup“ и „recovery“ 

процедура). 

Доказ: 
Потребно је доставити референцу о успешно реализованом послу за наведену област (Образац X - 

Потврда о реализованим пројектима). 

 

 

 
 

 
 

 

 

Доказ: 

 
 

Потврда o Microsoft партнерском статусу и компетенцијама.  


