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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40495-243/2019 

Датум: 26.11.2019 
                                             

На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 57. став 1. Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник РС'' број 124/12 ,14/15 и 68/15; у даљем тексту: 
ЗЈН), 
 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 (организација за обавезно социјално осигурање) 
Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 

www.nsz.gov.rs 
 

oбјављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 83/19-II, за јавну набавку услуга 

лекарских прегледа за незапослена лица (општи и специјалистички) 
 
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 83/19-II, за 
набавку услуга лекарских прегледа за незапослена лица (општи и 
специјалистички), поступак јавне набавке обустављен је за партије бр. 4., 6., 9., 
20., 33., и 35. за које нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 85100000 – здравствене услуге. 
 
Назив и процењена вредност обустављених партија: 
Партија број 4: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 40 
незапослених лица са евиденције Филијале за град Београд-Служба Обреновац и 
других филијала НСЗ; процењена вредност до 80.000,00  динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 6: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 35 
незапослених лица са евиденције Филијале Суботица -Испостава Бачка Топола и 
других филијала НСЗ; процењена вредност до 92.500,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 9: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 50 
незапосленa лица са евиденције Филијале Вршац и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 180.008,00 динара без ПДВ-а. 
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Партија број 20: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 50  
незапослених лица са евиденције Филијале Шабац и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 156.833,50 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 33: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 50 
незапослених лица са евиденције Филијале Зајечар и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 126.180,00 динара без ПДВ-а. 
 
Партија број 35: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 50 
незапослених лица са евиденције Филијале Прокупље и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 130.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.955.621,50 динара без ПДВ-а, 

док укупна процењена вредност партија које су обустављене износи 765.521,50 

динара без ПДВ-а. 

Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку за Партије бр.: 4., 6., 9., 

20., 33., и 35. није приспела ниједна понуда. 

За наведене партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, 

поступак neће поново бити спроведен у текућој години. 
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