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Датум: 14.08.2015.године 

Комисија за јавну набавку добара - Серверска опрема и опрема за складиштење 

података - ЈН. бр. 02/15, образована Решењем број 404-167/2015/04 од 11.06.2015. 

године о образовању комисије за јавну набавку ЈН. бр. 02/15, у року предвиђеном 

чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15), 

припремила је дана 14.08.2015. године 

ИЗМЕНE И ДОПУНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 

СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА - ЈН бр. 02/15 

 

Мења се и допуњује конкурсна документација за јавну набавку добара - Серверска 
опрема и опрема за складиштење података - ЈН. бр. 02/15, и то: 

1. На страни 23. и 24. Конкурсне документације у  Табели у тачки 4.1.1 

Конкурсне документације под редним бројем 11 Кадровски капацитет, 

БРИШЕ СЕ услов који је тражен у погледу радно ангажованих инжењера, 

тако што се речи речи које гласе: „инжењера из области рачунарства, 

информатике или телекомуникација“ и „инжењера“ бришу и замењују 

речима: „радно ангажована лица“. У складу са тим се прецизира наведени 

услов и појашњава услов у погледу тражених сертификата, те прецизирају  

докази који се траже у погледу додатног услова – кадровског капацитета, 

тако да се тачка 11. Кадровски капацитет мења и ГЛАСИ: 

 

 УСЛОВ ДОКАЗ 

11. Кадровски капацитет: 

Да има минимум 4 радно ангажована 

лица, од којих: 

- најмање 2 радно ангажована 
лица поседују важећи 
индустријски сертификат 
минимално средњег нивоа из 
области везаних за 
имплементацију понуђеног 
серверског решења (сертификат 
за добро под редним бројем 1 
наведено у спецификацији 
добара - тачка 3.2 у конкурсној 
документацији), и 

- најмање 2 радно ангажована 

- Изјава о броју радно ангажованих лица – 
изјава понуђача (потписан и оверен 
печатом понуђача дата под пуном 
моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу) - Образац број 14. 

- фотокопија уговора о радном ангажовању 
лица (уговор из радног односа или ван 
радног односа) као доказ о радном 
ангажовању. 

- Фотокопије индустријских сертификата 
минимално средњег нивоа из области 
везаних за имплементацију понуђеног 
серверског решења који су издати од 
стране произвођача понуђеног добра 
(сертификат за добро под редним бројем 1 
наведено у спецификацији добара - тачка 
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лица поседују важећи 
индустријски сертификат 
минимално средњег нивоа из 
области везаних за 
имплементацију и управљање 
понуђеним системом за 
складиштење података 
(сертификат за добро под редним 
бројем 2 наведено у 
спецификацији добара - тачка 3.2 
у конкурсној документацији), и  

- најмање 2 радно ангажована 
лица поседују важећи 
индустријски сертификат 
највишег нивоа из области 
везаних за понуђено решење за 
виртуелизацију (сертификат за 
добро под редним бројем 3 
наведено у спецификацији 
добара - тачка 3.2 у конкурсној 
документацији).  

Сваки појединачни сертификат за 

понуђено серверско решење, 

понуђени систем за складиштење и 

понуђено решење за виртуелизацију 

мора бити издат од стране 

произвођача добара које је понуђено 

и односити се на решење које је 

понуђено. Прихватиће се  сeрвeрско 

решење, систeм зa склaдиштeњe 

података и рeшeње зa 

виртуeлизaциjу било ког произвођача, 

уколико наведена добра испуњавају 

све захтеве из техничке 

спецификације, при чему 

сертификати за серверско решење, 

понуђени систем за складиштење и 

понуђено решење за виртуелизацију 

морају бити издати од произвођача 

чије се сeрвeрско решење, систeм зa 

склaдиштeњe података и рeшeње зa 

виртуeлизaциjу нуди.  Неће се 

прихватити да имплементацију 

понуђеног решења врши радно 

ангажовано лице код понуђача које 

има индустријски сертификат неког 

другог произвођача, а не оног 

произвођача чије је решење 

понуђено. Обуку за добра под редним 

3.2 у конкурсној документацији), и 
индустријских сертификата минимално 
средњег нивоа из области везаних за 
имплементацију и управљање понуђеним 
системом за складиштење података који су 
издати од стране произвођача понуђеног 
добра (сертификат за добро под редним 
бројем 2 наведено у спецификацији добара 
- тачка 3.2 у конкурсној документацији) и 
индустријских сертификата највишег нивоа 
из области везаних за понуђено решење за 
виртуелизацију који су издати од стране 
произвођача понуђеног добра (сертификат 
за добро под редним бројем 3 наведено у 
спецификацији добара - тачка 3.2 у 
конкурсној документацији). 

 

Напомена: Сертификати морају бити важећи. 

Уколико се из копије сертификата не може 

утврдити да ли је сертификат важећи, 

потребно је уз копије сертификата 

доставити на меморандуму понуђача посебан 

линк на Веб сајт за проверу важности 

сертификата преко Интернета. Уколико не 

постоји могућност провере важности 
сертификата преко Интернета, понуђач 

мора доставити додатни доказ о важењу 
сертификата, а из кога се недвосмислено 

може утврдити период важења приложеног 

сертификата (нпр. други сертификати 

којима се ресертификује потребни 

сертификат). Пожељно је доставити и линк 

ка Веб сајту произвођача на коме се може 

пронаћи опис модела сертификације 

произвођача због лакшег утврђивања нивоа 

сертификата. Ови докази се могу доставити 

на српском или на енглеском језику. 
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бројем 2 и 3 у Табели 1 тачке 3 

Конкурсне документације мора да 

врши радно ангажовано лице код 

понуђача које поседује индустријске 

сертификате за понуђено решење, 

односно који има одговарајући 

сертификат тог произвођача чији је 

производ понуђен, а не сертификат 

неког другог решења и другог 

произвођача које није ни понуђен.  

Напомена: Једно радно ангажовано 

лице може имати тражене 

индустријске сертификате из више 

различитих технологија (сервер, 

систем за складиштење и 

виртуелизација).  

Уколико произвођачи издају 

сертификате у више од два нивоа, а 

уколико није јасно назначено да се 

ради о „најнижем“, „средњем“ или 

„највишем“ нивоу, ниво сертификата 

ће се утврђивати из описа модела 

сертификације произвођача, односно 

на основу модела сертификације 

произвођача понуђеног добра. На 

пример, уколико модел 

сертификације произвођача 

понуђеног добра има 5 нивоа 

сертификације за понуђено решење, 

сматраће се да је први (почетни) ниво 

најнижи, пети ниво је највиши док су 

сви остали (други, трећи и четврти) 

средњи нивои.   

Уколико произвођачи не издају 

сертификате у више од два нивоа (не 

постоји најнижи, средњи и највиши 

ниво), понуђач може доставити 

сертификат којим се потврђује да је 

радно ангажовано лице обучено да 

ради и на понуђеном решењу и на 

понуђеној опреми. 

Напомена: Лице/а које ће вршити 

обуку мора имати тражене 

индустријске сертификате , при чему 

не мора бити сертификовани 
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предавач нити експерт. 

Напомена: Под радно ангажованим 

лицем сматра се свако лице које 

понуђач ангажује по основу уговора о 

раду (на неодређено или одређено 

време) или по другом правном основу 

(уговор о делу или други правни 

основ), а у складу са Законом о раду 

и другим прописима који регулишу 

ову област. 

 

2. На страни 73. и 74. Конкурсне документације, МЕЊА се образац 14. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О БРОЈУ РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА, тако да се 

усаглашава са изменом која је учињена у погледу кадровског капацитета, те 

се из те изјаве речи које гласе: „инжењера из области рачунарства, 

информатике или телекомуникација“ и „инжењера“ бришу и замењују 

речима: „радно ангажована лица“.  

Наведена измена је сачињена у складу са Одговором број 404-360/2015/02 од 

13.08.2015. године и Одговором број 404-361/2015/02 од 13.08.2015. године који је дат 

у предметној јавној набавци. 

Имајући у виду да је измена и допуна Конкурсне документације сачињена четири дана 

пре истека рока за подношење понуда, то је у складу са чланом 63. Закона било 

неопходно продужити рок за подношење понуда. С тим у вези рок за подношење 

понуда се продужава, тако да уместо првобитно одређеног датума 17.08.2015. године 

одређује нови датум те је крајњи рок за подношење понуда 02.09.2015. године до 

14:30 часова, о чему ће се објавити обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда. 

У преосталом делу текст Конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје 

неизмењен. Сва појашњења конкурсне документације која су дата до ових измена и 

допуна и даље важе. 

У складу са сачињеним изменама у прилогу Вам достављамо пречишћен текст табеле 

из тачке 4.1.1 Конкурсне документације - Обавезни и додатни услови из члана 75. и 76. 

Закона, као и измењен Образац 14.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О БРОЈУ РАДНО 

АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА  који понуђачи потписану и оверену печатом понуђача обавезно 

достављају уз понуду. 

Понуде понуђача које нису сачињене у складу са овим Изменама и допунама Конкурсне 

документације– БИЋЕ ОЦЕЊЕНЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВЕ. 
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ПРИЛОГ ИЗМЕЊЕНИ ОБРАСЦИ: 

4.1.1.  ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и додатне услове 

дефинисане чл. 76 Закона, достављањем доказа дефинисаних у чл. 77. Закона и то: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

Р.бр. УСЛОВ ДОКАЗ 

1. Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона) 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

- Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,односно извод (решење) из 
регистра надлежног Привредног суда;  

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

- Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре. 

Напомена:  

- У случају да понуду подноси група 
понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе понуђача 

- У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

2. Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 

тач. 2) Закона) 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  

- За кривична дела организованог криминала 
– УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ 
СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, 
којим се потврђује да понуђач није 
осуђиван за неко од кривичних дела 
организованог криминала;  

- За кривична дела против привреде, против 
животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре – 
УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које 
обухвата и податке из казнене евиденције 
за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда) 
на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да понуђач није 
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осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре.  

Посебна напомена: Уколико уверење 

основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која 

су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује 

да понуђач (правно лице) није осуђиван за 

кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита. 

Напомена:  

- У случају да понуду подноси група 
понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе понуђача 

- У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ 

ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

- Уверење из казнене евиденције, односно 
надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА (према месту рођења или месту 
пребивалишта) да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре.  

Напомена: Ако је више законских заступника 

за сваког се доставља уверење из казнене 

евиденције.  

Докази не могу бити старији од 2 месеца пре 

отварања понуда. 

3. Да му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  
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снази у време објављивања позива 

за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. 

тач. 3) Закона) 

- Потврда Привредног и Прекршајног суда да 
понуђачу није изречена мера забране 
обављања делатности, 

или 

- Потврда Агенције за привредне регистре да 
код овог органа није регистровано, да му је 
као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности, а која је на 
снази у време објављивања позива на 
Порталу јавних набавки (15. јул 2015. 
године);  

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

- Потврда Прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања 
делатности која је на снази у време 
објављивања позива за подношење 
понуда, 

 или  

- Потврда Агенције за привредне регистре да 
код овог органа није регистровано, да му је 
као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности која је на 
снази у време објављивања позива за 
подношење понуда 

 ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

- Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања 
одређених послова.  

Важно: у вези са овим доказом није довољно 

да Понуђач достави доказ да му није изречена 

мера забране обављања делатности која се 

односи на одређени период, нпр 3 године од 

дана издавања доказа/потврде, јер се на 

основу овог доказа не може утврдити да ли је 

у тренутку објављивања позива евентуално 

на снази мера чије је изрицање претходило 

броју година којим је дефинисан период у 

достављеном доказу/потврди (нпр. у 

претходних 4, 5 или више година а у трајању 

од 5, 6 или више година). Такође, није 

допуштено да се овај доказ/потврда 

ограничава на меру забране обављања једино 

оне делатности која је предмет јавне 

набавке. Понуђач у време објављивања позива 
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не сме имати на снази ниједну меру забране 

обављања делатности (ни ону која је 

предмет набавке, нити било коју другу 

делатност) .  

Напомена: 

- У случају да понуду подноси група 
понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе понуђача 

- У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има, ове доказе доставити 
и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

Потврде морају бити издате након 

објављивања Позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки и не могу бити 

старије од два месеца пре отварања понуда. 

4. Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) Закона) 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И 

ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

- Уверење Пореске управе Министарства 
финансија Републике Србије (за порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине)  

и  

- Уверење надлежне локалне самоуправе – 
града/општине (за изворне локалне јавне 
приходе),  

 Напомена:  

- Уколико је понуђач у поступку 
приватизације, уместо два горе наведена 
доказа треба доставити уверење 
Агенције за приватизацију да се налази у 
поступку приватизације 

- У случају да понуду подноси група 
понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе понуђача 

- У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

- Ови докази не могу бити старији од 2 
месеца пре отварања понуда. 

5. . Да је поштовао обавезе које ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И 



 

Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга - Услуга подршке раду корисницима АМРЕС и подршке 

развоја сервиса и услуга АМРЕС за регион Београда (сервисни 

центар у Београду) – ЈН бр. 05/15 

Страна 9 од укупно 17 

 

Информационо-комуникациона установа 
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“ 

Булевар Краља Александра 84, Београд  

тел. 011/7158-942, факс. 011/3370-288 

 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине 

(чл. 75. ст. 2. Закона) 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

- Попуњена, потписана и оверена Изјава да 
је поштовао обавезе које произилазе из 
члана 75 ст. 2 Закона која је саставни део 
ове конкурсне документације – Образац 10. 
у Конкурсној документацији. 

Напомена: Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом. 

   

Додатни услови 

Р.бр. УСЛОВ ДОКАЗ 

6. . Финансијски капацитет: 

Да је понуђач збирно у претходне три 

обрачунске године – 2012, 2013. и 

2014. години остварио укупан 

пословни приход најмање у 

вредности 20.000.000,00 динара без 

ПДВ-а 

 

ПРАВНА ЛИЦА: 

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-
ЈН Агенције за привредне регистре, 
Регистар финансијских извештаја и 
података о бонитету правних лица и 
предузетника, који садржи сажети биланс 
стања и успеха, показатеље за оцену 
бонитета за 2012, 2013. и 2014. годину.  

Напомена: 

- У случају да Извештај о бонитету за 
јавне набавке БОН-ЈН, који је издат након 
дана објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки не 
садржи релевантне податке за 2014. 
годину, понуђач може овај податак 
навести у својој Изјави под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, 
која је потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача. Наручилац задржава право 
провере овог податка. Давање нетачног 
овог или другог податка у понуди је основ 
за прекршајну одговорност понуђача, 
сходно члану 170. став 1. тачка 3) Закона 
и основ за Негативну референцу сходно 
члану 82. став 1. тачка 3) Закона. Такође, 
понуду која садржи нетачне податке о 
испуњености услова за учешће у поступку 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву.  

- Понуђач може да достави и Извештај о 
бонитету за јавне набавке БОН-ЈН од 
Агенције за привредне регистре који је 
издат пре објављивања Позива за 
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подношење понуда на Порталу јавних 
набавки а који садржи релевантне 
податке за претходне три обрачунске 
године (2012, 2013. и 2014. године) 

- У случају да понуду подноси група 
понуђача овај услов група понуђача 
испуњава заједно, те је потребно 
доставити тражене доказе за чланове 
групе који испуњавају неки од ових услова 
заједно. Довољно је да један од чланова 
групе понуђача испуни овај услов и 
достави доказ. 

- У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има, овај доказ не треба 
доставити за подизвођача. Понуђач мора 
самостално да испуни овај услов. 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

- Потврда о промету код пословне/их банке 
за 2012, 2013. и 2014. годину. 

Напомена: Предузетник и физичко лице су 

у обавези да доставе потврду сваке банке 

код које имају отворен рачун 

7. Да у последњих шест месеци (јануар, 

фебруар, март, април, мај и јун 2015. 

године) који претходе објављивању 

Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки није био 

неликвидан ни један дан. 

 

ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 

Потврда Народне банке Србије да понуђач у 

последњих шест месеци који претходе 

објављивању позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки није био неликвидан 

ниједан дан. 

Напомена:  

- Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН 

садржи податке о броју дана неликвидности 

за последњих 6 месеци који претходе 

објављивању позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, није неопходно 

достављати посебан доказ о броју дана 

неликвидности који издаје НБС  

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 

- Потврда банке код које има отворен 

рачун/е  

Напомена: Физичко лице је у обавези да 

достави потврду сваке банке код које има 

отворен рачун 
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8. Пословни капацитет: 

Да над понуђачем није покренут 

поступак стечаја или ликвидације, 

односно претходни стечајни поступак. 

- Потврда Агенције за привредне регистре да 
није регистрован поступак ликвидације или 
стечаја 

или 

- Потврда Привредног суда да над субјектом 
уписа није отворен поступак стечаја и 
ликвидације 

9. Пословни капацитет: 

Да је понуђач овлашћени продавац 

/дистрибутер/партнер произвођача 

чију опрему нуди, осим за добро под 

редним бројем 6 у Табели 1 тачке 3. 

Конкурсне документације 

- Важећа потврда о партнерском статусу 
издата од стране компаније чији је партнер 
и чију опрему нуди или фотокопија важећег 
уговора са компанијом чији је овлашћени 
продавац или дистрибутер чију опрему 
нуди (на енглеском или српским језику) 

10. Пословни капацитет: 

Да је Понуђач збирно у претходне три 

године пре објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу 

Управе за јавне набавке успешно 

реализовао испоруку/е сервера и 

серверске опреме која је предмет 

јавне набавке, минимум у износу од 

20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Потврда референтних испорука (Образац 
број 13 у конкурсној документацији) 

- Списак референтних испорука – 
референтна листа (Образац број 12 у 
конкурсној документацији). 

11. Кадровски капацитет: 

Да има минимум 4 радно ангажована 

лица, од којих: 

- најмање 2 радно ангажована 
лица поседују важећи 
индустријски сертификат 
минимално средњег нивоа из 
области везаних за 
имплементацију понуђеног 
серверског решења (сертификат 
за добро под редним бројем 1 
наведено у спецификацији 
добара - тачка 3.2 у конкурсној 
документацији), и 

- најмање 2 радно ангажована 
лица поседују важећи 
индустријски сертификат 
минимално средњег нивоа из 
области везаних за 
имплементацију и управљање 
понуђеним системом за 
складиштење података 
(сертификат за добро под редним 

- Изјава о броју радно ангажованих лица – 
изјава понуђача (потписан и оверен 
печатом понуђача дата под пуном 
моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу) - Образац број 14. 

- фотокопија уговора о радном ангажовању 
лица (уговор из радног односа или ван 
радног односа) као доказ о радном 
ангажовању. 

- Фотокопије индустријских сертификата 
минимално средњег нивоа из области 
везаних за имплементацију понуђеног 
серверског решења који су издати од 
стране произвођача понуђеног добра 
(сертификат за добро под редним бројем 1 
наведено у спецификацији добара - тачка 
3.2 у конкурсној документацији), и 
индустријских сертификата минимално 
средњег нивоа из области везаних за 
имплементацију и управљање понуђеним 
системом за складиштење података који су 
издати од стране произвођача понуђеног 
добра (сертификат за добро под редним 
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бројем 2 наведено у 
спецификацији добара - тачка 3.2 
у конкурсној документацији), и  

- најмање 2 радно ангажована 
лица поседују важећи 
индустријски сертификат 
највишег нивоа из области 
везаних за понуђено решење за 
виртуелизацију (сертификат за 
добро под редним бројем 3 
наведено у спецификацији 
добара - тачка 3.2 у конкурсној 
документацији).  

Сваки појединачни сертификат за 

понуђено серверско решење, 

понуђени систем за складиштење и 

понуђено решење за виртуелизацију 

мора бити издат од стране 

произвођача добара које је понуђено 

и односити се на решење које је 

понуђено. Прихватиће се  сeрвeрско 

решење, систeм зa склaдиштeњe 

података и рeшeње зa 

виртуeлизaциjу било ког произвођача, 

уколико наведена добра испуњавају 

све захтеве из техничке 

спецификације, при чему 

сертификати за серверско решење, 

понуђени систем за складиштење и 

понуђено решење за виртуелизацију 

морају бити издати од произвођача 

чије се сeрвeрско решење, систeм зa 

склaдиштeњe података и рeшeње зa 

виртуeлизaциjу нуди.  Неће се 

прихватити да имплементацију 

понуђеног решења врши радно 

ангажовано лице код понуђача које 

има индустријски сертификат неког 

другог произвођача, а не оног 

произвођача чије је решење 

понуђено. Обуку за добра под редним 

бројем 2 и 3 у Табели 1 тачке 3 

Конкурсне документације мора да 

врши радно ангажовано лице код 

понуђача које поседује индустријске 

сертификате за понуђено решење, 

односно који има одговарајући 

сертификат тог произвођача чији је 

бројем 2 наведено у спецификацији добара 
- тачка 3.2 у конкурсној документацији) и 
индустријских сертификата највишег нивоа 
из области везаних за понуђено решење за 
виртуелизацију који су издати од стране 
произвођача понуђеног добра (сертификат 
за добро под редним бројем 3 наведено у 
спецификацији добара - тачка 3.2 у 
конкурсној документацији). 

 

Напомена: Сертификати морају бити важећи. 

Уколико се из копије сертификата не може 

утврдити да ли је сертификат важећи, 

потребно је уз копије сертификата 

доставити на меморандуму понуђача посебан 

линк на Веб сајт за проверу важности 

сертификата преко Интернета. Уколико не 

постоји могућност провере важности 
сертификата преко Интернета, понуђач 

мора доставити додатни доказ о важењу 
сертификата, а из кога се недвосмислено 

може утврдити период важења приложеног 

сертификата (нпр. други сертификати 

којима се ресертификује потребни 

сертификат). Пожељно је доставити и линк 

ка Веб сајту произвођача на коме се може 

пронаћи опис модела сертификације 

произвођача због лакшег утврђивања нивоа 

сертификата. Ови докази се могу доставити 

на српском или на енглеском језику. 
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производ понуђен, а не сертификат 

неког другог решења и другог 

произвођача које није ни понуђен.  

Напомена: Једно радно ангажовано 

лице може имати тражене 

индустријске сертификате из више 

различитих технологија (сервер, 

систем за складиштење и 

виртуелизација).  

Уколико произвођачи издају 

сертификате у више од два нивоа, а 

уколико није јасно назначено да се 

ради о „најнижем“, „средњем“ или 

„највишем“ нивоу, ниво сертификата 

ће се утврђивати из описа модела 

сертификације произвођача, односно 

на основу модела сертификације 

произвођача понуђеног добра. На 

пример, уколико модел 

сертификације произвођача 

понуђеног добра има 5 нивоа 

сертификације за понуђено решење, 

сматраће се да је први (почетни) ниво 

најнижи, пети ниво је највиши док су 

сви остали (други, трећи и четврти) 

средњи нивои.   

Уколико произвођачи не издају 

сертификате у више од два нивоа (не 

постоји најнижи, средњи и највиши 

ниво), понуђач може доставити 

сертификат којим се потврђује да је 

радно ангажовано лице обучено да 

ради и на понуђеном решењу и на 

понуђеној опреми. 

Напомена: Лице/а које ће вршити 

обуку мора имати тражене 

индустријске сертификате , при чему 

не мора бити сертификовани 

предавач нити експерт. 

Напомена: Под радно ангажованим 

лицем сматра се свако лице које 

понуђач ангажује по основу уговора о 

раду (на неодређено или одређено 

време) или по другом правном основу 

(уговор о делу или други правни 
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основ), а у складу са Законом о раду 

и другим прописима који регулишу 

ову област. 

   

Допунске напомене: 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене услове из овог обрасца – Табеле, биће 

одбијена као неприхватљива. 

Понуђач је дужан да достави и обрасце садржане у конкурсној документацији за предметну 

јавну набавку, попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног 

лица понуђача, на начин дефинисан конкурсном документацијом. 
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14. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О БРОЈУ РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 

У вези са јавном набавком добара – Серверске опреме и опреме за складиштење 

података - ЈН.бр. 02/15 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је број радно 

ангажованих лица ______( минимум 4), од којих _______ (минимум 2)  радно 

ангажована лица поседују важећи индустријски сертификат минимално средњег нивоа 

из области везаних за имплементацију понуђеног серверског решења који су издати од 

стране произвођача понуђеног добра (сертификат за добро под редним бројем 1 

наведено у спецификацији добара - тачка 3.2 у конкурсној документацији), 

_____(минимум 2)  радно ангажована лица поседују важећи индустријски сертификат 

минимално средњег нивоа из области везаних за имплементацију и управљање 

понуђеним системом за складиштење података који су издати од стране произвођача 

понуђеног добра (сертификат за добро под редним бројем 2 наведено у 

спецификацији добара - тачка 3.2 у конкурсној документацији) и ____ (минимум 2)  

радно ангажована лица поседују важећи индустријски сертификат највишег нивоа из 

области везаних за понуђено решење за виртуелизацију који су издати од стране 

произвођача понуђеног добра (сертификат за добро под редним бројем 3 наведено у 

спецификацији добара - тачка 3.2 у конкурсној документацији)  

 

Р.бр. Презиме и име  Школска спрема 

и звање 

Сертификат 

(назив,и рок важења) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Од наведених лица: 

 Обуку за добро под редним бројем 2 у Табели 1 одељка 3. Конкурсне документације 

ће држати ______________________________________ (уписати име и презиме). 

Обуку за добро под редним бројем 3 у Табели 1 одељка 3. Конкурсне документације ће 

држати __________________________________________.(уписати име и презиме) 
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А 

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

_________________________  _________________________ 

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица 

понуђача који су учеснициу 

заједничкој понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 

Напомена: 

Једно радно ангажовано лице може имати тражене индустријске сертификате из 

више различитих технологија (сервер, систем за складиштење и виртуелизација). 

Уколико произвођачи издају сертификате у више од два нивоа, а уколико није јасно 

назначено да се ради о „најнижем“, „средњем“ или „највишем“ нивоу, ниво 

сертификата ће се утврђивати из описа модела сертификације произвођача, 

односно на основу модела сертификације произвођача понуђеног добра. На пример, 

уколико модел сертификације произвођача понуђеног добра има 5 нивоа 

сертификације за понуђено решење, сматраће се да је први (почетни) ниво најнижи, 

пети ниво је највиши док су сви остали (други, трећи и четврти) средњи нивои.   

Уколико произвођачи не издају сертификате у више од два нивоа (не постоји 

минимални, средњи и највиши ниво), понуђач може доставити сертификат којим се 

потврђује да је радно ангажовано лице/а обучено/а да ради/е и на понуђеном решењу 

и на понуђеној опреми. 

Образац Изјава понуђача о броју радно ангажованих лица, овлашћено лице понуђача 

мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

оверити печатом образац. 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и то 

у делу Б, док се поље А у том случају може оставити непопуњено или се може 

прецртати) или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понудеи то у делу А, док се поље 

Б у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати. 

Давање у понуди неистинитих података о испуњености услова за учешће или 

необавештавање Наручиоца о промени тих података је основ за прекршајну 

одговорност понуђача, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3) Закона и основ за 

Негативну референцу сходно члану 82. став 1. тачка 3) Закона. 

 


