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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НАРУЏБЕНИЦАМА) У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40495-210/2020 
Датум: 03.07.2020. године 
 
На основу члана 116. став 2. 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 закљученим уговорима (наруџбеницама) о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
мале вредности за набавку здравствених услуга (систематски прегледи) за 

запослене у НСЗ, број 74/19 
 

Предмет набавке: 
Набавка здравствених услуга (систематски прегледи) за запослене у НСЗ.  
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
Назив и ознака из Општег речника набавки: 85100000 - здравствене услуге. 
 
Уговорене вредности и основни подаци о добављачу: 
Групa понуђача ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ 
СРБИЈЕ“, са седиштем у Београду, ул. Савска бр. 23, матични број: 07065191, ПИБ 
број: 100348642, ЗЗЗР „ГАЈ“,  са седиштем у Београду, ул. Ђоке Војводића бр. 10а, 
матични број: 17919075, ПИБ: 111115276, ДЗ „ВИЗИМ“ Београд, са седиштем у 
Београду, ул. Кнеза Милетина 36, матични број: 17401785, ПИБ: 101821680, ДЗ 
„ВИЗИМ“ Нови Сад са седиштем у Новом Саду, ул. Шајкачка 37, матични број: 
08963649, ПИБ: 109714729, Анђелија Надлачки ПР Лабораторија за медицинску 
биохемију „AQUALAB 29“, са седиштем у Београду, ул. Балканска бр. 29, матични 
број: 64719254, ПИБ: 110194944, Марија Хавелка Ђуковић ПР Лабораторија из 
области патохистологије „AQUALAB 23“, са седиштем у Београду, ул. Булевар 
Црвене армије бр. 11г/2, матични број: 64472941, ПИБ: 109854024, ЗУ Завод за 
радиологију и ултразвучну дијагностику „ЕУРОДИЈАГНОСТИКА“, са седиштем 
у Београду, ул. Чингријина бр. 16, матични број: 17607251, ПИБ: 104013551 и ЗУ 
Завод за радиологију и ултразвучну дијагностику М.Р.Д. дијагностички центар 
„ХРАМ'', са седиштем у Београду, ул. Скерлићева бр. 22, матични број: 17591975, 
ПИБ: 103624773, укупна вредност закључених наруџбеница износи 5.217.000,00 
динара без ПДВ-а. 
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Критеријум за доделу уговoра: 
На основу оквирног споразума са добављачем. 
 
Број примљених понуда: / 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  
Вредност наруџбеница исказана је  у оквиру овог обавештења, у делу  “Уговорена 
вредност и основни подаци о добављачу“. 
 
 Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
 Добављач ће предметне услуге вршити без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о закључењу уговора: / 
 
Датум закључивања уговора: 
01.04.2020. године. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
У складу са оквирним споразумом. Цене и остали елементи су непроменљиви. 
 
 

                                                                         
                                                                       Директор Сектора  

                                                                        за материјалне ресурсе 
 

                                                                       Милош Регељац 
 


