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Предмет: Појашњење бр.2 у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

услуга – услуга ECDL обука запослених, ЈНМВ 35/2015. 

 

Путем е - maila 16.09.2015. године примили смо допис, којим се тражи појашњење 

у вези Конкурсне документације за  набавку  услуга – услуга ECDL обука 

запослених. 

 

ПИТАЊА: 
 

1.У конкурсној документацији на страни 37/45 сте навели колону ОПИС, али 

конкурсном документацијом нисте објаснили шта та колона мора да садржи, те 

Вас молимо да ту колону прецизно дефинишете. Односно, шта је потребно 

уписати у ову колону? 

 

2.Да ли је Наручилац предвидео да се укупан број од 27 полазника подели на 

групе? Уколико јесте предвидео, колико група је предвидео? 

 

3.Која је динамика извођења обуке? (Да ли ће се настава изводити само радним 

данима или и викендом? Ако се настава изводи радним данима, колико часова 

дневно ће се одржавати? Ако се настава изводи радним данима и викендом- 

колико часова дневно ће се одржавати?) 

 

4.Колико дана у недељи је предвиђено за извођење обуке? (2 пута недељно, 3 

пута недељно, 4 пута недељно...) 

 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) достављамо  појашњење, на постављено питање: 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Ову колону није потребно попунити. 

2. Овај број полазника је предиђен за 2 групе, а по потреби се може расподелити 

и на 3 (не више од тога). 
3. Настава се изводи искључиво радним даном у трајању од по 3,5 часа, са 

паузама. Ове групе се неће комбиновати у току истог дана. 
4. Настава је свакодневна, односно 5 пута недељно (радни дан). 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
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