
 

 

 
НАРУЧИЛАЦ ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

АДРЕСА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР.9 

БРОЈ АКТА 90/18-6 

ДАТУМ 04.05.2018.ГОД. 

                                 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“, 
бр.124/12,14/15,68/15), члана 45.Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке 
ДЗ Брус  број 69/14-2 директор Дома здравља Брус доноси следећу 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

          У поступку јавне набавке мале вредности број 9/18, чији је предмет  набавка услуга  
 одржавања пословног ( административног и медицинског) програма  за потребе Дома 
здравља Брус, за период од 12 месеца. 
ОРН: 72267000- услуге одржавања и поправке софтвера 
 
Предузећу за пројектовање и израду информационих система и рачунарских мрежа 

ХЕЛИАНТ доо Београд 
 

О б р а з л о ж е њ е 

  У Извештају о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 
90/18-6 од 03.05.2018.године је константовано следеће: 

1) Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка услуга одржавања пословног ( административног и 
медицинског) програма  за потребе Дома здравља Брус, за период од 12 месеца. 
ОРН: 72267100- одржавање софтвера за информационе технологије 
 

2) Подаци из плана набаки који се односе на предметну јавну набавку 
Предмет јавне набавке је предвиђен у плану набаки, а предвиђен је и покренут из разлога 
потребе за обављањем редовне делатности, статистичког извештавања о пруженим 
здравственим услугама, као и обављања редовних активности у администрацији. 

3) Процењена вредност јавне набавке 
Процењена вредност јавне набавке је утврђена на основу фактура добављача у предходном 
периоду  



4) Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале 
вредности 

Предмет јавне набавке је спроведен у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
чланом 39. ЗЈН. 

5) Основни подаци о понуђачима 
До одређеног дана и сата за достављање понуда, понуду је  доставио 1 понуђач 
Ред.бр. Назив понуђача                     Седиште понуђача 
1. ХЕЛИАНТ ДОО БЕОГРАД 

 
6) Одбијене понуде, разлози за њихово одбијање и њихове понуђене цене 

/ 

7) Мишљење  о разлозима који су узроковали подношење једне понуде и предлог мера 
за обезбеђивање конкуренције у поступку 

Достављање једне понуде је проузроковано чињеницом да је Хелиант произвођач  
софтвера, за који је расписана јавна набавка за одржавање. 

8) Мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење неодговарајућих 
или неприхватљивих понуда; начин одређивања процењене вредности 

/ 

9) Образложење услед одбијања понуде због неуобичајено ниске цене 

/ 

10) Критеријум за доделу уговора – начин примене методологије доделе пондера 
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена ценa. 
 
11) Предлог  понуђача коме се додељује уговор- подизвођач 

Комисија на основу овог извештаја  предлаже одговорном лицу Наручиоца да уговор о 
јавној набавци додели 

 
Предузећу за пројектовање и израду информационих система и рачунарских мрежа 

ХЕЛИАНТ доо Београд 
                                                                                                 ДИРЕКТОР 

                                                                                            Др Миломир Петровић                                                                                                                                                      

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 

Доставити-  Портал јавних набавки, 

- предмету 


