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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40495-207/2019 
Датум: 16.10.2019 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке мале вредности 
за набавку услуга лекарскх прегледа за незапослена лица (општи, специјалистички и 

санитарни), број 83/19 
 

Предмет набавке: 

Набавка услуга лекарских прегледа за незапослена лица (општи, специјалистички и 
санитарни). 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 85100000 - здравствене услуге. 
 
Oсновни подаци о добављачима и уговорена вредност: 

- Добављач Дом здравља „ДР Симо Милошевић“, Чукарица, ул. Пожешка бр.82, 

Београд, за Партију бр. 1., уговорена вредност 660.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Градски завод за јавно здравље Београд, ул. Булевар Деспота 

Стефана бр. 54а, 11000 Београд, за Партију бр. 2., уговорена вредност 

128.250,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља ''Др. Ђорђе Ковачевић'' ул. Др. Ђорђе Ковачевић бр. 

27,11550 Лазаревац, за Партију бр. 3, уговорена вредност 65.330,00 динара без 

ПДВ-а; 

- Добављач „Дом здравља Суботица“, ул. Петефи Шандора бр. 27, 24000 

Суботица и подизвођач ''Југолаб Су'', ул. Кумановска бр.21, 24000 Суботица, за 

Партију бр. 5, уговорена вредност 71.300,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац“, 26000 Панчево, за 

Партију бр. 8, уговорена вредност 68.500,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља ''Ђорђе Лазић'', ул. Мирна бр. 3, 25000 Сомбор, за 

Партију бр. 10, уговорена вредност 39.800,00 динара без ПДВ-а; 
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- Добављач ЗЗЗЗР ''GLOBAL PREVENT'', ул. футошка бр.57, 21000 Нови Сад, 

ЗУ„ЈУГОЛАБ“ завод за лабараторијску дијагностику, ул. Цара Душана бр. 67, 

21000 Нови Сад и Душан Марић, ПР, Поликлиника  из области радиологије и 

опште медицине, ул. Футошка бр.117, 21000 Нови Сад, за Партију бр. 11., 

уговорена вредност 152.150,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Институт за јавно здравље Војводине, ул. Футошка бр. 121, 21000 

Нови Сад, за Партију бр. 12., уговорена вредност 128.000,00 динара без ПДВ-а 

за Партију бр. 14, уговорена вредност 20.000,00 динара без ПДВ-а и 15., 

уговорена вредност 20.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља Нови Сад, ул. Булевар цара Лазара бр. 75, 21000 Нови 

Сад, за Партију бр. 13, уговорена вредност 19.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Сремска Митровица“, Стари шор бр. 65, 22000 Сремска 

Митровица, за Партију бр. 16, уговорена вредност 80.800,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „ДР Милорад Мика Павловић“, ул. Српскоцрквена 5, 

22320 Инђија, за Партију бр. 17, уговорена вредност 43.000,00 динара без ПДВ-

а; 

- Добављач Дом здравља „ДР Јован Јовановић Змај“, ул. Владимира Хурбана 2, 

22300 Стара Пазова, за Партију бр. 18, уговорена вредност 52.500,00 динара без 

ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Др Драган Фундук“, ул. Јове Негушевића бр. 5-7, 22410 

Пећинци, за Партију бр. 19, уговорена вредност 22.500,00 динара без ПДВ-а; 

-      Добављач Дом здравља „MEDICUS UNIVERSALIS“, ул. Косовска 24, 37000 

Крушевац, за Партију бр. 23, уговорена вредност 63.000,00 динара без ПДВ-а и 

за Партију бр. 30, уговорена вредност 47.500,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Институт за јавно здравље Крагујевац, ул. Николе Пашића бр. 1, 

34000 Крагујевац, за Партију бр. 24, уговорена вредност 78.000,00 динара без 

ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Чачак", ул. Веселина Миликића бр.9, 32000 Чачак, за 

Партију бр. 26, уговорена вредност 185.049,90 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Краљево“, ул. Југ Богданова бр. 110, 36000 Краљево, 

за Партију бр. 28, уговорена вредност 238.500,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „MEDICUS UNIVERSALIS“, ул. Југ Богданова 47/д, 

36000 Краљево, за Партију бр. 29, уговорена вредност 58.000,00 динара без 

ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља Бор, ул. Николе Коперника 2-4, 19219 Бор, за Партију 

бр. 32, уговорена вредност 51.675,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Завод за здравствену заштиту радника Ниш, ул. Војислава Илића бб, 

18000 Ниш, за Партију бр. 34, уговорена вредност 142.000,00 динара без ПДВ-а. 
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Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена по партији без ПДВ-а. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку, примљено је укупно 39 понуда. 

За партију бр. 1. примљено је 5 понуда, за партију бр. 11. примљене су 4 понуде, за 
партије 2., 8., 28., 29. и 34. су примљене по 2 понудe,  а за партије бр.  3., 5., 10., 12., 
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 26. и 32.  по 1 понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда (у динарима без ПДВ- а): 
Партија број 1. – 660.000,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда), 
228.000,00 (најнижа понуђена цена); 747.500,00 (највиша понуђена цена код 
прихватљивих понуда и највиша понуђена цена); Партија број 2. – 128.250,00 
(најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда), 171.500,00 (највиша понуђена цена); Партија број 3. – 65.330,00 (једина 
понуђена цена – прихватљива); Партија број 5. – 71.300,00 (једина понуђена цена – 
прихватљива); Партија број 7. – 85.475,00 (једина понуђена цена – прихватљива); 
Партија број 8. – 68.500,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда и 
најнижа понуђена цена), 96.500,00 (највиша понуђена цена код прихватљивих 
понуда и највиша понуђена цена); Партија број 10. – 39.800,00 (једина понуђена цена 
- прихватљива); Партија бр. 11. – 152.150,00 (најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда и најнижа понуђена цена), 330.200,00 (највиша понуђена цена 
код прихватљивих понуда и највиша понуђена цена); Партија број 12. – 128.000,00 
(једина понуђена цена – прихватљива); Партија број 13. – 19.000,00 (једина понуђена 
цена – прихватљива); Партија број 14. – 20.000,00 (једина понуђена цена – 
прихватљива); Партија број 15. – 20.000,00 (једина понуђена цена – прихватљива); 
Партија број 16. – 80.800,00 (једина понуђена цена – прихватљива); Партија број 17. 
– 43.000,00 (једина понуђена цена – прихватљива); Партија број 18. – 52.500,00 
(једина понуђена цена – прихватљива); Партија број 19. – 22.500,00 (једина понуђена 
цена – прихватљива); Партија број 21. – 62.500,00 (једина понуђена цена – 
прихватљива); Партија број 23. – 63.000,00 (једина понуђена цена – прихватљива); 
Партија број 24. – 78.000,00 (једина понуђена цена – прихватљива); Партија број 26. 
– 185.049,90 (једина понуђена цена – прихватљива); Партија број 28. – 238.500,00 
(најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда и најнижа понуђена цена), 
268.500,00 (највиша понуђена цена код прихватљивих понуда и највиша понуђена 
цена); Партија број 29. – 58.000,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 
и најнижа понуђена цена), 112.200,00 (највиша понуђена цена код прихватљивих 
понуда и највиша понуђена цена); Партија број 30. – 47.500,00 (најнижа понуђена 
цена код прихватљивих понуда и најнижа понуђена цена), 59.535,00 (највиша 
понуђена цена код прихватљивих понуда и највиша понуђена цена); Партија број 32. 
– 51.675,00 (једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 34. – 142.000,00 
(најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда и најнижа понуђена цена), 
164.000,00 (највиша понуђена цена код прихватљивих понуда и највиша понуђена 
цена). 
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Партија бр. 5.- 26,37% укупне уговорене вредности. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
09.09.2019 
 
Датум закључивања уговора: 
11.10.2019 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 12 месеци од момента ступања на снагу, односно 
на краћи период од наведеног, уколико вредност извршених услуга по истом 
достигне износ укупне уговорне вредности, чиме уговор престаје да важи.      
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви. 

 
 

 
 

                Директор Сектора за   
материјалне ресурсе 

                       Милош Регељац 


