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 БРОЈ:404-118/2015 ДАТУМ: 14.05.2015. год 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број:404-118/2015 од 14.04.2015.године 

с а ч и н и л а  ј е  
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1   

Конкурсне документације за јавну набавку услуга -  

услуге одржавања апликативног програма, обликовану по партијама 

од 1 до 7 и то за  

ПАРТИЈУ 7 – услуга миграције web servera на нову платформу  

 

ЈНОП 14/2015 

 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга - услуге 

одржавања апликативног програма, обликовану по партијама од 1 до 7 и то за 

ПАРТИЈУ 7 – услуга миграције web servera на нову платформу  (број КД: 404-118/2015-

П7), и то на следећи начин: 

1. У Конкурсној документацији на страни 9/53 КД тачка 1) подтачка 1.2) алинеја 1.2.4.) 

мења се и гласи:  

1.2.4. Кадровски капацитет Понуђач морa имати најмање 2 (два) запослена или 

радно ангажована инжењера који су сертификовани 

од стране Microsoft и то за Microsoft Certified Solutions 

Expert (MCSE): Server Infrastructure или MCSE Private Cloud. 

 

2. У Конкурсној документацији на страни 11/53 КД тачка 3) подтачка 3.2) алинеја 

3.2.4.) мења се и гласи: 

3.2.4. Кадровски капацитет Понуђач морa имати најмање 2 (два) запослена или 

радно ангажована инжењера који су сертификовани 

од стране Microsoft и то за Microsoft Certified Solutions 

Expert (MCSE): Server Infrastructure или MCSE Private Cloud. 

 

Измене и допуне бр.1 конкурсне документације су саставни део конкурсне 

документације.  

 

Измене и допуне конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за 

заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

        Наташа Нађ, члан с.р.        

                                                            Гордана Гошић, члан с.р. 

                                                                Жељко Миланков, члан с.р.     
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