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ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ПРЕДМЕТ: измена конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Набавка 
софтверског система „пут лека“ за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-110/18-49 
 
 
Наручилац врши измену конкурсне документације у вези поступка 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).  

 
Конкурсна документација биће измењена на следећи начин:  

 
1. У конкурсној документацији за предметну јавну набавку на појединим местима употребљен је 

термин “извршилац“. Имајући у виду да је у питању техничка грешка, а да је наручилац имао у 
виду термин продавац, како је и наведено у осталим деловима конкурсне документације, биће 
извршена измена конкурсне документације, тако што ће реч извршилац бити замењена речју 
продавац, и то у следећим деловима:  

- На страни 5 конкурсне документације у делу Кључна активност 1: Анализа и дизајн 
софтверског решења; 

- На страни 6 конкурсне документације у делу Кључна активност 3: Пилот и обука; 
- На страни 17 конкурсне документације у делу IV Упутство понуђачима, тачка 13. Учешће са 

подизвођачем; 
- На страни 31 конкурсне документације у ставу 3. члана 15. Модела уговора.  

 

2. На страни 7/46 КД додаје се  ЈКЛ (јединственa класификација лека)  као обавезан податак о 

појединачном леку па уместо:  

  „име лека, интернационално незаштићено име лека (инн)“ 

 биће наведено: 

 „ЈКЛ, име лека, интернационално незаштићено име лека (инн)“ 

 

3. У техничкој спецификацији, на странама 8/46 и 10/46КД, начињена је техничка грешка тако 
што је наведен “ЛИБ“ уместо ЛБО (лични број осигураника).  
Имајући у виду да је у питању техничка грешка биће извршена измена конкурсне 
документације у делу  који се односи на техничку спецификацију, тако што ће уместо ЛИБ бити 
наведено ЛБО. 
 

4. У Техничкој спецификацији, на страни 8/46 КД, брише се име и презиме пацијента као податак 
који се евидентира кроз софтверски систем који је предмет јавне набавке.  

 
 
 Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеним 
изменама.  
 
 
                                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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