
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 

Број: 1428 

Датум: 16.03.2020. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке услуга одржавања 

здравственог информационог система Helliant Health, интеграција здравственог информационог 

система Helliant Health са постојећим LIS-om, имплементација и одржавање кадровске евиденције 

за потребе Опште болнице Горњи Милановац, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

 

Изабира се понуђач Helliant doo, Макензијева 24/5 Београд као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке услуга одржавања здравственог информационог система Helliant Health, интеграција 

здравственог информационог система Helliant Health са постојећим LIS-om, имплементација и 

одржавање кадровске евиденције за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом број 

582 од 10.03.2020.године укупне вредности 1.620.000,00 динара без пдв-а, са којим ће бити 

закључен Уговор о јавној набавци. 

 

образложење 

Општа болница Горњи Милановац, Ул. Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац је као наручилац 

покренула Одлуком в.д.директора бр. 677 од 06.02.2020. године поступак јавне набавке мале 

вредности број 4 у 2020.години за јавну набавку услуга одржавања здравственог информационог 

система Helliant Health, интеграција здравственог информационог система Helliant Health са 

постојећим LIS-om, имплементација и одржавање кадровске евиденције горива за моторна возила 

за потребе Опште болнице Горњи Милановац  процењене вредности 1.650.000,00 динара без пдв-а. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку објављени су 

на Порталу јавних набaвки и на сајту Опште болнице Горњи Милановац. Благовремено до дана 

12.03.2020.године до 12.00 часова достављена је 1 понуда. Поступак отварања понуда започео је 

дана 12.03.2020.године у 12.15 часова у сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. 

Увидом у понуду утврђено је следеће: 

Понуда број 582 од 10.03.2020.године достављена од стране понуђача Helliant doo, Макензијева 

24/5 Београд  

Цена на месечном нивоу-135.000,00 динара без пдв-а 

Укупна цена на годишњем нивоу-1.620.000,00 динара без пдв-а 

Рок плаћања – 15 дана од дана пријема рачуна 

Рок важења понуде-40 дана од јавног отварања понуда 

Након стручне оцене понуда утврђено је да је понуда одговарајућа и прихватљива. Применом 

критеријума најниже понуђене цене на предлог комисије за јавну набавку донета је Одлука о 

додели уговора. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се уложити захтев за заштиту права Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана достављања 

Одлуке. 

 

                                                                                            в.д.директора Опште болнице 

                                                                                др Предраг Шутић, спец. опште хирургије 


