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На основу питања везаног за ЈН 73/18-МВ  Услуге здравствених и систематских прегледа 

 Питање :  

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), указујемо на недостатке у конкурсној документацији који се односе на Услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 76. Закона, где ја наведено да право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 
понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, за 
пословни капацитет  и то да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевом стандарда ИСО 9001 
(Систем менаџмента квалитетом)  који се доказује достављањем фотокопије важећег сертификата. 

Чланом 77. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама прописано је да понуђач може да достави 
декларацију о усаглашености, потврду, акредитацију или било које друго одговарајуће средство којим понуђач 
доказује усаглашеност понуде са стандардима траженим у конкурсној документацији. 

Наиме, Законом о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017 - др. закон) – члан  213 
– 218а,  је прописано да здравствене установе могу да изврше акредитацију која представља поступак 
оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених 
стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине, 
стоматологије, односно фармацеутске здравствене делатности. 

Како стандарди за акредитацију здравствених установа примарног нивоа  здравствене заштите, 
између осталог, обухватају тражени стандард (Систем менаџмента квалитетом), молимо Вас да измените 
овај део конкурсне документације и да као доказ за тражени додатни услов уврстите и Акредитацију 
здравствене установе која се доказује Решењем о издавању сертификата о акредитацији здравствене 
установе издатим од Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. 
 
Одговор: 

Одговор дат кроз измену конкурсне документације. 

Одговори су саставни део конкурсне документације. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним 
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
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