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Број: 01-02-9/2017-8 

24.07.2017. Године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

                                            У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –                                                                                               

УСЛУГА ИЗРАДE ИНТЕГРАЛНОГ МОДЕЛАУПРАВАЉАЊА РИЗИЦИМА И 

МОДЕЛA МАКРООРГАНИЗАЦИОНОГ  СТРУКТУРИРАЊА 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-02-9/2017 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке: Услуга израде модела управаљања ризицима и моделa макроорганизационог 

структурирања, редни број набавке 01-02-9/2017. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Услуга израде модела управаљања ризицима и моделa 

макроорганизационог структурирања, редни број набавке 01-02-9/2017, се дана 24.07.2017. обратило 

Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, 

заведен код Наручиоца под  бројем: 01-02-9/2017-7., од 24.07.2017. 

 

1. Питањe заинтересованог лица: 

Zamolicemo Vas za pojasnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj 01-02-9/2017 

Izrada integralnog modela upravljanja rizicima i modela makroortanizacionog strukturiranja. 

Naime, na strani 8 navedeno je za kljucnog clana tima da mora da poseduje PMP sertifikat, dok 

na stranama 6 i 16 taj uslov nije naveden. Da li je za kljucnog clana tima - psihologa potrebno da 

ima PMP sertifikat ili neophodno da drugi clan tima ima navedeni sertifikat? 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац врши исправку техничке грешке тако што Мења конкурусну документацију у делу 

Поглавља III, на 8/36 страни конкурсне документације, у делу ДОКАЗИ КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ 

ЗАХТЕВАТИ(II ДОДАТНИ УСЛОВИ), тако да уместо: 

II ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 Кадровски капацитет 

Услов наведен под тачком 1 у Табеларном приказу Додатних услова – Кадровски капацитет понуђач доказује 

достављањем: 
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- Доказ о радном ангажовању (копије уговора о делу, уговора о обављању привремених и 

повремених послова, уговора о допунском раду и сл.) за најмање 4 лица, 

- Копије дипломе/уверења којом се доказује степен образовања и стечена звања за најмање 4 лица. 

 

За вођу пројекта (лице са стеченим звањем доктора наука из области економије): 

- Копије сертификата CFA, 

- Биографија 

- Потврде о траженом радном искуству  

 

За кључног члана тима (лице са стећеним звањем дипл. Психолога (240 ЕСПБ)):: 

- Копија PMP сертификат (сертификат за управљање пројектима)  

- Биографија 

- Потврде о траженом радном искуству. 

  

Сада гласи: 

 Кадровски капацитет 

Услов наведен под тачком 1 у Табеларном приказу Додатних услова – Кадровски капацитет понуђач доказује 

достављањем: 

- Доказ о радном ангажовању (копије уговора о делу, уговора о обављању привремених и 

повремених послова, уговора о допунском раду и сл.) за најмање 4 лица, 

- Копије дипломе/уверења којом се доказује степен образовања и стечена звања за најмање 4 лица. 

- Копија PMP сертификат (сертификат за управљање пројектима) за најмање 1 лице 

 

За вођу пројекта (лице са стеченим звањем доктора наука из области економије): 

- Копије сертификата CFA, 

- Биографија 

- Потврде о траженом радном искуству  

 

За кључног члана тима (лице са стећеним звањем дипл. Психолога (240 ЕСПБ)):: 

- Копија PMP сертификат (сертификат за управљање пројектима) БРИШЕ СЕ 

- Биографија 

- Потврде о траженом радном искуству. 

 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим њеним 

Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће измене 

бити видно обележене. 

 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, биће објављена на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца дана 24.07.2017. године. 

 

               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


