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                      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

KОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ УСЛУГЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОБУКЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  

ЈН МВ 39/2019 

 

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1 

 

 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 13.11.2019.године, у 

писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку услуга стручног усавршавања – обуке запослених у Сектору ИТ ( ЈН 

МВ 39/2019), у оквиру кога је поставило следеће питање: 

„U konkursnoj dokumentaciji ste naveli da želite da osposobite polaznike za polaganje 

ispita i sticanje sertifikata Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016.  

Kao priprema za polaganje ovog ispita se preporučuju dva kursa i to: 

1. Administering Microsoft Exchange Server 2016 (20345-1-B):  i  

2. Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 (20345-2-B) 

Naveli ste sadržaj Administering Microsoft Exchange Server treninga a u objašnjenju 

zahtevate i pripremu za oblasti koje se rade na Designing and Deploying Microsoft Exchange 

Server treningu. 

Molimo Vas da razjasnite da li želite da polaznici slušaju samo trening Administering 

Microsoft Exchange Server ili oba treninga kako bi se u potpunosti pripremili za polaganje ispita 

Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 ?  

Svaki od ovih treninga po zvaničnom planu i programu Microsoft-a traje po 5 dana, 40 

školskih časova.“ 

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

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 Захтев Наручиоца је требао да буде обука и за Administering Microsoft Exchange Server 

и за Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016. 

 Због непрецизности техничких спецификација Наручилац ће у складу са чланом 

63.ЗЈН извршити измене и допуне конкурсне документације, продужити рок за подношење 

понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда, те исте објавити на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне документације.   

   Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 


