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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у поступку јавна набавке мале вредности  

бр.3/2017  - набавка Услуга одржавања информационих система: 
Heliant Health и Heliant Moneo ЈН МВ-3/2017  за потребе Дома здравља 

Крагујевац o измени у конкурсној документацији 
 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је 
дошло измене конкурсне документације у јавној набавци мале вредности 3/2017 набавка 
Услуга одржавања информационих система: Heliant Health и Heliant Moneo ЈН МВ-3/2017  
за потребе Дома здравља Крагујевац  и то на страни 5 Конкурсне документације  
 

 

 Прилог: Измењена страница  Конкурсне документације  
 
 
         Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Предмет јавне набавке су: Услуга одржавања информационих система: Heliant Health и Heliant 

Moneo. 

  
Ближе одређење јавне набавке: Техничка спецификација. 

 
 

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Одржавање Heliant Health здравственог информационог система обухвата следеће 

функционалности: 

1. У потпуности примењен Правилник о ближој Садржини технолошких и функционалних 

захтева за успостављање интегрисаног здравственог система (Сл. Гласник Р.С. бр. 95/09) 

укључујући све препоруке 

2. Свим корисницима система у сваком тренутку доступан комплетан електронски картон 

пацијента у зависности од права приступа, без временског ограничења (комплентан 

картон са свим историјски унетим и евидентираним догађајима и контактима-од када се 

води електронски картон) 

3. Могућност штампе комплетног картона пацијента (Образложење: Пацијент прелази у 

неки други Дом Здравља, захтев од стране надлежног лица, захтев од стране Суда...) 

4. Примењен јединствени картон пацијента - све службе, сви контакти, све евиденције 

интегрисани у јединствени електронски картон пацијента и доступни свим корисницима 

система у зависности од права приступа 

5. Интерни упути за све службе у оквиру установе потпуно у електронском облику 

6. Штампање свих појединачних докумената генерисаних у току посете (рецепт, упути, 

налази, извештаји, рачун за партиципацију...) 

7. Штампање свих докумената из предходних посета без временског ограничења са 

могућношћу штампе докумената генерисаних од стране другог лекара, у зависности од 

права приступа 

8. ИС треба да има интегрисани систем за архивирање и враћање података (backup/restore). 

Подржан и документован dissaster recovery сценарио 

9. ИС треба да има могућност генерисања извештаја иницијално необухваћених системом, 

БЕЗ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА СОФТВЕРА (Образложење: Могућност да корисници 

система самостално креирају извештаје директним упитима на базу података, уз алат 

(модул) за приказ и анализу добијених резултата) 

10. Сви извештаји из ИС се могу експортовати у неком од стандардних формата за дању 

обраду података  (xls, xlsx, ods, xml...) 

11. Упућивање пацијената и пријем књижица 

12. Евидентирање прегледа и налаза 

13. Картон 

14. Дијагнозе 
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