
 
Дом здравља "Вождовац" 
Број: 903 
Датум:  18.02.2019.год. 
Београд, Устаничка 16                                                                                                                
Редни број јавне набавке: 2/19 
 
 
 
Предмет: Измена конкурсне документације у  поступку јавне набавке мале вредности р.бр. 2/19 услуга 
„Услуге одржавања Heliant Health здравственог информационог система“ 
објављене на Порталу јавних набавки и Интернет страници Дома здравља ,,Вождовац“ дана 14.02.2019.год.  
 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) у 
поступку јавне мале вредности  р.бр. 2/19 услуга „Услуге одржавања Heliant Health здравственог 
информационог система“, врши се измена конкурсне документације, како следи: 
 
I- На страни 22/32 конкурсне документације,  у члану 6. Модела уговора дошло је до грешке у куцању 
те уместо:„ Укупна вредност за период до 31.12.2019.год.“  
мења се и гласи:„ Укупна вредност за период од 12 месеци је:“ 
 
II - Продужава се рок за подношење понуда до 25.02.2019.год. до 09,00 часова. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се се последњег дана истека рока за достављање понуда 25.02.2019. год у 
10,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала на III спрату.  
 
 
Све остало наведено у Позиву за подношење понуда и конкурсној документацији за јавну набавку мале 
вредности р.бр. 2/19 услуга „Услуге одржавања Heliant Health здравственог информационог система“ остаје 
непромењено. 
 
У прилогу конкурсна документација (са изменама и допунама)  за јавну набавку мале вредности р.бр. 2/19 
услуга „Услуге одржавања Heliant Health здравственог информационог система“ 
  
 
 
 
С поштовањем, 
 
 
                      Дом здравља “Вождовац“   
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                            Комисија за јавну набавку р.бр. 2/19, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Да обезбеди одговарајући хардвер и системски софтвер у свему према захтевима Извршиоца, неопходан 
за имплементацију Софтвера; 

3. Да обезбеди квалитетне везе према Интернету или другој мрежи преко које се приступа Софтверу; 
4. Да обезбеди даљински приступ серверу 24 сата дневно 7 дана у недељи; 
5. Да уочене проблеме у функционисању Софтвера, Корисник доставља на уредном попуњеном 

одговарајућем ПИ обрасцу, који ће представљати саставни део овог Уговора; 
6. Да у случају промене прописа релевантних за обављање далатности Корисника писмено обавести 

Извршиоца о променама, коришћењем одговарајућег ПИ обрасца. Уз попуњен образац потребно је 
проследити и изворну документацију - текст прописа и пратећа тумачења, предлог за промену начина 
обављања пословних процеса и очекиване излазне информације из програмских модула на основу 
познатих улазних података; 

7. Да омогући све техничке и организационе услове као и неопходне податке за обављање потребних 
активности. 

8. Да за критичну врсту проблема у којима се очекује реакција у што краћем року обезбеди техничко лице 
за комуникацију. 

 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА  

Члан 6. 
Вредност овог уговора је на месечном нивоу: 
 _______________ РСД, без ПДВ, односно ____________ РСД са ПДВ,  
Укупна вредност за период од 12 месеци је: 
_______________ РСД, без ПДВ, односно ____________ РСД са ПДВ,  
 и не може се мењати до краја важења уговора. 
 
Плаћање се врши у року од _____ дана од дана пријема рачуна, за претходни месец. 
 
 
ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА 

Члан 7. 
Обе стране су сагласне да садржај овог Уговора сматрају поверљивим, те ниједна страна без сагласности 
друге неће саопштити, предати или на било који начин учинити доступним трећим лицима: документацију, 
модел података, апликацију, садржај базе података и/или информације добијене на основу рада система. 
Извршилац се обавезује да ни под којим условима, без изричите дозволе Корисника, неће предати, објавити, 
посредовати, доставити на коришћење нити копирати поверљиве податке трећем лицу. 
Корисник преузима на себе обавезу да штити приступ поверљивим информацијама које унесе у Софтвер на 
начин објашњен како у корисничкој документацији тако и на одржаној обуци запослених код Корисника као 
и да предузима све превентивне мере у циљу заштите и контроле приступа поверљивим подацима. 
Током важења Уговора, укључујући и све његове продужетке, а затим и у току периода од 10 (десет) година 
након истека или раскида Уговора, уговорне стране нити њихова зависна и повезана друштва („Пријемна 
страна“) неће откривати поверљиве информације без претходног писаног одобрења друге стране. 
Поверљиве информације укључују било које информације које су дате Пријемној страни од стране друге 
стране, укључујући али не ограничавајући се на будући Уговор, Софтвер, прилоге и сву пратећу 
документацију, осим делова који су: 
- познати пријемној страни пре пријема, што је поткрепљано писаним доказима;  
- су откривени пријемној страни од стране треће стране која има право на такво откривање без обавезе 

чувања поверљивости; 
- јесте или постане део јавног домена без кривице Пријемне стране; 
Пријемна страна неће користити поверљиве информације у било коју сврху осим оне која је наведена у овом 
уговору без претходног одобрења друге стране. 
Ништа у овом Уговору неће бити тумачено тако да ограничава Пријемну страну да открије Поверљиве 
информације уколико се то захтева законом или на основу судске одлуке или неком другом конкретном 
владином наредбом или захтевом, под условом да у сваком случају Пријемна страна хитно достави другој 
страни писмено обавештење у најкраћем року како би се другој страни омогућило да предузме радње ради 
заштите својих Поверљивих информација. У случају да се не добије налог за заштиту или нека друга правна 
заштита, или се друга страна одрекне поступања у складу са чланом будућег Уговора, Пријемна страна ће 
доставити само онај део Поверљивих информација које се законски захтевају на основу писаног мишљења 
адвоката. 
Обе стране се обавезују да по испуњењу овог Уговора, односно његовог одређеног дела, врате једна другој 
информације у писаном/штампаном облику и сву документацију која им је предата у циљу испуњења овог 
Уговора, заједно са свим евентуално умноженим примерцима. Обе стране се међусобно обавезује да 
примерке који не буду враћени уништи, као и да онемогући коришћење истих на било који начин који није 
регулисан овом Уговором. 
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