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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У   
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
 

Број: 0094-40496-265/2015 
Датум:23.12.2015.  
 

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 

услуга здравствених прегледа незапослених лица НСЗ, број 41/15 - II 
 

Предмет набавке: 

Набавка услуга здравствених прегледа незапослених лица 
Шифра из Општег речника набавки: 85100000 - здравствене услуге 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачима: 

- Партија број 1. Добављач ''Градски завод за јавно здравље'', ул. Булевар 
Деспота Стефана 54а,11000 Београд, уговорена вредност 182.400,00 динара 
без пореза на додату вредност; 

- Партија број 2. Добављач ''Градски завод за јавно здравље'', Ул. Булевар 
Деспота Стефана 54а,11000 Београд, уговорена вредност 42.000,00 динара 
без пореза на додату вредност;  

- Партија број 10. Добављач ''Институт за јавно здравље Војводине'', Ул. 
Футошка бр.121,21000 Нови Сад, уговорена вредност 96.000,00 динара без 
пореза на додату вредност;  

- Партија број 12. Добављач ''Дом здравља Сремска Митровица'', ул. Стари 
Шор бр.65, 22000 Сремска Митровица, уговорена вредност 160.000,00динара 
без пореза на додату вредност;  

- Партија број 13. Добављач ''Дом здравља Сремска Митровица'', ул. Стари 
Шор бр.65, 22000 Сремска Митровица ,уговорена вредност 32.000,00 динара 
без пореза на додату вредност;  

- Партија број 14. ''Дом здравља Сремска Митровица'', ул. Стари Шор бр.65, 
22000 Сремска Митровица, уговорена вредност 32.000,00 без пореза на 
додату вредност; 

- Партија број 15. ''Дом здравља Сремска Митровица'', Ул. Стари Шор бр.65, 
22000 Сремска Митровица о, уговорена вредност 32.000,00 без пореза на 
додату вредност; 
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- Партија број 18. Добављач  ''Дом здравља Мали Зворник'', ул. Рибарска 
бр.25, 15318 Мали Зворник, уговорена вредност 77.500,00 без пореза на 
додату вредност; 

- Партија број 22. Добављач  ''Дом здравља Параћин'', ул. Мајора Марка бр.10, 
35250 Параћин, уговорена вредност 101.150,00 без пореза на додату 
вредност; 

- Партија број 24. Добављач  ''Дом здравља Чачак'', ул. Веселина Милекића 
бр.9, 32000 Чачак, уговорена вредност 80.874,95 без пореза на додату 
вредност; 

- Партија број 25. Добављач  ''Дом здравља Чачак'', ул. Веселина Милекића 
бр.9, 32000 Чачак, уговорена вредност 46.583,30 без пореза на додату 
вредност; 

- Партија број 35. Добављач  ''Дом здравља Прокупље'', ул. Ћирила и 
Методија бр.4, 18400 Прокупље, уговорена вредност 83.340,00, уговорена 
вредност без пореза на додату вредност; 

- Партија број 37. Добављач  ''Дом здравља Лесковац'',ул.Светозара 
Марковића бр.116,16000 Лесковац, уговорена вредност 245.000,00 без 
пореза на додату вредност; 

- Партија број 40. Добављач  ''Дом здравља Звечан'', ул. Бубе Михајловића 
бр.1, 38227 Звечан, уговорена вредност 51.500,00 без пореза на додату 
вредност; 

- Партија број 42. Добављач  Специјална болница за болести штитасте жлезде 
и болести метаболизма ''Златибор'', Ул. Драгослава Зеке Смиљанића бр.30 
31315 Златибор, уговорена вредност 186.825,00 без пореза на додату 
вредност; 

- Партија број 43. Добављач  Специјална болница за болести штитасте жлезде 
и болести метаболизма ''Златибор'', Ул. Драгослава Зеке Смиљанића бр.30 
31315 Златибор, уговорена вредност 94.300,00 без пореза на додату 
вредност. 
 
 

Критеријум за доделу уговора 

Најнижа понуђена цена по партији. 
 
Број примљених понуда: 

У предметном поступку, примљено је укупно 12 понуда. 

За партије бр. 14. и 15. су примљене по 2 понуде, а за партије бр. 1., 2., 10., 12., 13., 
18., 22., 24., 25., 35., 37., 40., 42. и 43. по 1 понуда. 
 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда: 

За Партију бр.14: 
-Понуђач ''Дом здравља Милорад Мика Павловић'' , ул.Српскоцрквена бр.5, 22320 
Инђија, понудио је цену у износу од 38.000,00 без ПДВ-а (највиша понуђена цена, 
понуда овог понуђача је оцењена као прихватљива), 



 

                                                0094-PR-049-JN-01-PR-29 

Страна 3 од 3 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У   
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

-Понуђач ''Дом здравља Сремска Митровица'',Ул.Стари Шор бр.65,22000 Сремска 
Митровица, понудио је цену у износу од 32.000,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена 
цена, понуда овог понуђача је оцењена као прихватљива). 
 

За Партију бр.15: 
- Понуђач ''Дом здравља Др.Ј.Ј.Змај'',ул.Властимира Хурбана бр.2, 22300 Стара 
Пазова, понудио је цену у износу од 45.000,00 без ПДВ-а (највиша понуђена 
ценапонуда овог понуђача је оцењена као прихватљива), 
-Понуђач ''Дом здравља Сремска Митровица'',ул.Стари Шор бр.65,22000 Сремска 
Митровица, понудио је цену у износу од 32.000,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена 
цена, понуда овог понуђача је оцењена као прихватљива). 
 
За партије бр. 1., 2., 10., 12., 13., 18., 22., 24., 25., 35., 37., 40., 42. и 43.  примљена је 
по једна прихватљива понуда, а понуђене цене (једине понуђене цене, које самим 
тим представљају и највишу и најнижу цену), исказане су  у оквиру овог 
обавештења, под  -  “Уговорена вредност и основни подаци о добављачима“. 
 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 

Добављачи ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 

07.12.2015. 
 
Датум закључивања уговора: 

18.12.2015. 
 
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 непромењиви. 

 
 

 
 

                                Директор 
                       Зоран Мартиновић 


