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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези 
поступка јавне набавке: Набавка софтверског система „пут лека“ за потребе 
РФЗО, број јавне набавке: 404-1-110/18-49 
 

 
Дана 08.10.2018. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем 

у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Набавка софтверског система „пут 
лека“ за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-110/18-49, сходно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
 
 Питање: 
 „На страни 25 конкурсне документације, 2.7 Кадровски капацитет, 2) Докази за услов 
број 2 наведено је да је потребно доставити „образложену радну биографију руководиоца 
пројекта“. 
 Имајући у виду да се доказима за услов 2 доказује капацитет архитекте софтвера, 
молим вас за потврду да је уместо биографије руководиоца пројекта, под тачком 2 потребно 
доставити „образложену радну биографију архитекте софтвера“.  
 
 Одговор: 

 Као доказ услова под тачком 3) Кадровски капацитет (стр. 23/46 КД): 
 под ред. бр. 2. Архитекта софтверских решења који мора да има: 

 - најмање 8 (осам) година искуства у дизајнирању софтверских решења за клијенте.  
  
 потребно је доставити: 
  Образложену радну биографију архитекте софтверских решења из које се може 
недвосмислено утврдити да има минимум 8 (осам) година искуства у дизајнирању 
софтверских решења за клијенте, 
- доказ о радном ангажовању на конкретном пословима (копија уговора о радном 
ангажовању).  
 
 Мења се тачка 2.7 Кадровски капацитет, подтачка 2) Докази за услов бр. 2,  стр. 25/46 
КД, тако да уместо:  
 
 „Образложена радна биографија руководиоца пројекта из које се може 

недвосмислено утврдити да има минимум 8 (осам) година искуства у дизајнирању 

софтверских решења за клијенте, 

- доказ о радном ангажовању на конкретном пословима (копија уговора о радном 

ангажовању).“  

 
 Сада гласи: 
 „Образложена радна биографија архитекте софтверских решења из које се може 

недвосмислено утврдити да има минимум 8 (осам) година искуства у дизајнирању 

софтверских решења за клијенте, 
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- доказ о радном ангажовању на конкретном пословима (копија уговора о радном 

ангажовању).  

 
 
 Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеном 
изменом.  
 
 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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