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Београд
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавнс набавке услуга — обуке за
запослене у области информационе безбедности и текнологије, обликоване по партијама, број 1-024047-34/19;

Сходно одредбама члана 63. Закона ојавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), достављамо вам појашњење конкурсне документације у вези са постављеним
питањима од 21.11.2019 године:
ПИТАЊЕ 1:

Obraćam vam se povodom javne nabavke "Obuka za zaposlene iz oblasti informacione bezbednosti i
tehnologје" redni broj: 1-02-4047-34/19. Upartji IV naveli ste obuku za polaganje Cisco CCNA Routing
and Switching ispita. Od strane Cisco kompanје usledilo je objedinje svih dosadašnjih CCNA kurseva
(Wireless, Service Provider, Security, Routing and Switching, Industrial, Data Center, Cyber Ops,
Collaboration, Cloud) u jedinstven CCNA kurs, sada već zastareli CCNA Routing and Switching kurs
mogućeје polagati zakјиčпо sa 24.02.2020. što akademјата ne ostavја dovoljno vremena za pripremnu
nastavu za kojuje potrebno više meseci.
Izmene se odnose na vreme trajanja kursa kao i njenog sadržaj. Novi CCNA kurs se sastoji od tri
semestra, detaljne informacija o temema koje se obrađuju možete pogledati na adresi
https: //learningnetwork. cisco. сот/community/certificatioпs/ccna-cert/сспа-ехат/exam-topics
Molim vas za odgovor da li biste prihvatili održavanje nastave prateći plan i program novog CCNA
200-301 kursa.
ОДГОВОР 1:
Провером на достављеном линку из вашег Захтева, Комисија је утврдила да је последњи
термин за полагање 24.2.2019. године, као и то да је дошло до измене у програму обукс за полагање

Cisco CCNA Routing and Switching испита, тс да јс оправдан ваш захтев да се програм обука
прилагоди новом наставном Cisco програму за CCNA kypc.
У том смислу биhе измењена конкурсна документација у делу Спецификацијс за Партију IV.

Ово појашњење конкурсне документације објавити у року од три дана од дана пријема
зактева, на Порталујавник набавки и на интернет страници наручиоца.
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