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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), 
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oбјављује 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 41/15 - II, за јавну набавку услуга 

лекарских прегледа за незапослена лица 
 
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 41/15 – II, за 
набавку услуга лекарских прегледа за незапослена лица (назив и ознака из Општег 
речника набавке: 85100000 – здравствене услуге), за који је предмет јавне набавке 
обликован у 29 партија, и то: 
Партија број 1: Санитарни лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 152 
незапослена лица са евиденције Филијале за град Београд без приградских 
општина и других филијала НСЗ; процењена вредност до 273.600 динара. 

Партија број 2: Санитарни лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 35 
незапослена лица са евиденције Филијале за град Београд - Служба Младеновац 
и других филијала НСЗ; процењена вредност до 63.000 динара. 

Партија број 3: Општи лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 30 
незапослених лица са евиденције Филијале Суботица и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 76.200,00 динара. 

Партија број 4: Општи лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 10 
незапослених лица са евиденције Филијале Суботица – Испостава Бачка Топола и 
других филијала НСЗ; процењена вредност до 25.000,00 динара. 
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Партија број 8: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 18  
незапослених лица са евиденције Филијале Сомбор – Служба Кула и других 
филијала НСЗ; процењена вредност до 72.000,00 динара. 

Партија број 10: Санитарни лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 60  
незапослених лица са евиденције Филијале Нови Сад и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 96.000,00 динара. 

Партија број 11: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 18  
незапослених лица са евиденције Филијале Нови Сад – Служба Врбас и других 
филијала НСЗ; процењена вредност до 72.000,00 динара. 

Партија број 12: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 50  
незапослених лица са евиденције Филијале Сремска Митровица и других филијала 
НСЗ; процењена вредност до 175.000,00 динара. 

Партија број 13: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 10  
незапослених лица са евиденције Филијале Сремска Митровица  – Испостава Шид 
и других филијала НСЗ; процењена вредност до 34.180,00 динара. 

Партија број 14: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 10 
незапослених лица са евиденције Филијале Сремска Митровица  – Служба Инђија 
и других филијала НСЗ; процењена вредност до 38.000,00 динара. 

Партија број 15: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 10 
незапослених лица са евиденције Филијале Сремска Митровица  – Испостава 
Стара Пазова и других филијала НСЗ; процењена вредност до 45.000,00 динара. 

Партија број 18: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 25 
незапослених лица са евиденције Филијале Лозница – Испостава Мали Зворник и 
других филијала НСЗ; процењена вредност до 77.500,00 динара. 

Партија број 22: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 35 
незапослених лица са евиденције Филијале Јагодина и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 105.000,00 динара. 

Партија број 24: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 25 
незапослених лица са евиденције Филијале Чачак и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 84.250,00 динара. 

Партија број 25: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 15 
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незапослених лица са евиденције Филијале Чачак – Испостава Горњи Милановац 
и других филијала НСЗ; процењена вредност до 49.500,00 динара. 

Партија број 28: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 15 
незапослених лица са евиденције Филијале Смедерево – Служба Смедеревска 
Паланка и других филијала НСЗ; процењена вредност до 53.655,00 динара. 

Партија број 30: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 60 
незапослених лица са евиденције Филијале Бор - Испостава Кладово и Испостава 
Неготин, на локацији Неготин и других филијала НСЗ; процењена вредност до  
231.864,00 динара. 

Партија број 31: Општи лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 10 
незапослених лица са евиденције Филијале Зајечар – Испостава Књажевац и 
других филијала НСЗ; процењена вредност до 12.000,00 динара. 

Партија број 32: Општи лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 10 
незапослених лица са евиденције Филијале Зајечар- Испостава Сокобања и других 
филијала НСЗ; процењена вредност до 13.000,00 динара. 

Партија број 33: Општи лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 10 
незапослених лица са евиденције Филијале Зајечар – Испостава Бољевац и 
других филијала НСЗ; процењена вредност до 27.550,00 динара. 

Партија број 35: Општи 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 100.000,00 динара. 

Партија број 36: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 55 
незапослених лица са евиденције Филијале Пирот и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 177.500,00 динара. 

Партија број  37: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 120 
незапослених лица са евиденције Филијале Лесковац и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 273.000,00 динара. 

Партија број 38: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 25 
незапослених лица са евиденције Филијале Врање и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 67.500,00 динара. 

Партија број 39: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 13 
незапослених лица са евиденције Филијале Врање – Испостава Сурдулица и 
других филијала НСЗ; процењена вредност до 36.076,00 динара. 
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Партија број 40: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 15 
незапослених лица са евиденције Филијале Косовска Митровица и других 
филијала НСЗ; процењена вредност до 51.500,00 динара. 

Партија број 41: Општи лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 5 
незапослених лица са евиденције Филијале Гњилане и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 12.500,00 динара. 

Партија број 42: Општи и специјалистички  лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 50 
незапослених лица са евиденције Филијале Пријепоље и других филијала НСЗ; 
процењена вредност до 186.825,00 динара. 

Партија број 43: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 
односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 25 
незапослених лица са евиденције Филијале Пријепоље - Испостава Сјеница и 
других филијала НСЗ; процењена вредност до  94.300,00 динара. 

поступак јавне набавке је обустављен за Партије бр. 3, 4, 8, 11, 28, 30, 31, 32, 33, 
36, 37, 38, 39 и 41. 
 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 2.623.500,00  динара без ПДВ-а, 
док укупна процењена вредност партија које су обустављене износи 1.149.845,00 
динара без ПДВ-а. 
Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку, за наведене партије, 
није пристигла ниједна понуда, тј. нису испуњени услови за доделу уговора из 
члана 107. ЗЈН. 
 
За наведене партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, 
поступак неће поново бити спроведен до краја текуће године. 

 
 
 
                                                                                                               Директор  
                                                                                                        Зоран Мартиновић 
 


