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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40492-198/2016 
Датум: 06.06.2016 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), а у вези са чланом 107. ЗЈН, по 
достављању извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку услуга – 
лекарски прегледи за незапослена лица (општи и специјалистички), за потребе 
наручиоца Национална служба за запошљавање, са седиштем у Крагујевцу, ул. 
Светозара Марковића бр. 37, у поступку јавне набавке мале вредности број 58/16, 
директор Националне службе за запошљавање доноси 
 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
            ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачима чије су понуде поднете у поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 58/16, за набавку услуга - лекарски прегледи за 
незапослена лица (општи и специјалистички), оцењене као прихватљиве, односно за 
које су испуњени услови за доделу уговора, и то: 
 

- понуда понуђача Дом здравља ''Др. Симо Милошевић'', ул. Пожешка бр. 82, 
11000 Београд, број понуде 0094-40492-171/2016 од 26.05.2016. године, 
прихватљива и са најнижом понуђеном ценом за Партију бр.1; 

- понуда понуђача Дом здравља ''Др. Ђорђе Ковачевић'', ул. Др. Ђорђе 
Ковачевић бр.27, 11500 Лазаревац, број понуде 0094-40492-147/2016 од 
23.05.2016. године, једина прихватљива понуда за Партију бр.2; 

- понуда понуђача Дом здравља Суботица, ул. Петефи Шандора бр.7, 24000 
Суботица, број понуде 0094-40492-157/2016 од 25.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.6; 

- понуда понуђача Дом здравља Панчево, ул. Милоша Обреновића бр. 2, 26000 
Панчево, број понуде 0094-40492-170/2016 од 26.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.8; 

- понуда понуђача ''Дом здравља Крушевац'', ул.Ћирила и Методија бр.32, 
37000 Крушевац, број понуде 0094-40492-146/2016 од 23.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.9; 

- понуда понуђача  Дом здравља Смедерево, ул. Кнеза Михајла бр. 51, 11300 
Смедерево, број понуде 0094-40492-158/2016 од 25.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.10; 

- понуда понуђача Здравствени центар ''Зајечар'', ул. Расадничка бб, 19000 
Зајечар, број понуде 0094-40492-155/2016 од 25.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.13 
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- понуда понуђача Здравствени центар Врање, ул. Јована Јанковића Лунге 
бр.1, 17500 Врање, број понуде 0094-40492-156/2016 од 25.05.2016. године, 
једина прихватљива понуда за Партију бр.16 и Партију бр.17. 

 
О б р а з л о ж е њ е                                  

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 0094-40495-92/2016 од 
12.05.2016. године, покренут је поступак јавнe набавкe услуга – лекарски прегледи за 
незапослена лица (општи и специјалистички), у поступку јавне набавке мале 
вредности број 58/16. 
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 1.907.665,00 дин  динара без 
пореза на додату вредност. 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 85100000 - здравствене услуге. 
Јавна набавка је на основу исте Одлуке обликована у 17 партија, тако да се свака 
партија може уговарати засебно, и то: 

Партија број 1: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 250 

незапослених лица са евиденције Филијале за град Београд, без приградских општина 

и других филијала НСЗ; процењена вредност до 643.750,00 динара. 

Партија број 2: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 10 

незапослених лица са евиденције Филијале за град Београд – Испостава Лазаревац и 

других филијала НСЗ; процењена вредност до 22.990,00 динара. 

Партија број 3: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 20 

незапослених лица са евиденције Филијале за град Београд – Служба Обреновац и 

других филијала НСЗ; процењена вредност до 45.980,00 динара. 

Партија број 4: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 10  

незапослених лица са евиденције Филијале за град Београд – Испостава  Гроцка  и 

других филијала НСЗ; процењена вредност до 22.990,00 динара. 

Партија број 5: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 20  

незапослених лица са евиденције Филијале за град Београд – Испостава  Младеновац 

и других филијала НСЗ; процењена вредност до 45.980,00 динара. 

Партија број 6: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 19  

незапослених лица са евиденције Филијале Суботица и других филијала НСЗ; 

процењена вредност до 77.650,00 динара. 

Партија број 7: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 13  
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незапослених лица са евиденције Филијале Суботица – Испостава  Бачка Топола и 

других филијала НСЗ; процењена вредност до 51.000,00 динара. 

Партија број 8: Општи и специјалистички  лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 80  

незапослених лица са евиденције Филијале Панчево и других филијала НСЗ; 

процењена вредност до 278.400,00 динара. 

Партија број 9: Општи и специјалистички  лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 80  

незапослених лица са евиденције Филијале Крушевац и других филијала НСЗ; 

процењена вредност до 225.800,00 динара. 

Партија број 10: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 15  

незапослених лица са евиденције Филијале Смедерево и других филијала НСЗ; 

процењена вредност до 54.210,00  динара. 

Партија број 11: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 15  

незапослених лица са евиденције Филијале Смедерево – Испостава Смедеревска 

Паланка и других филијала НСЗ; процењена вредност до 53.655,00  динара. 

Партија број 12: 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 и других филијала НСЗ; процењена 

вредност до 195.240,00 динара. 

Партија број 13: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 6 

незапослених лица са евиденције Филијале Зајечар и других филијала НСЗ; 

процењена вредност до 19.320,00 динара. 

Партија број 14: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 6 

незапослених лица са евиденције Филијале Зајечар – Испостава Књажевац и других 

филијала НСЗ; процењена вредност до 28.200,00 динара. 

Партија број 15: Општи лекарски прегледи за заснивање радног односа/укључивање у 

мере активне политике запошљавања за укупно до 20 незапослених лица са 

евиденције Филијале Пирот и других филијала НСЗ; процењена вредност до 50.000,00 

динара. 

Партија број 16: Општи и специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 20 

незапослених лица са евиденције Филијале Врање и других филијала НСЗ; 

процењена вредност до 55.000,00 динара. 
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Партија број 17: Специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног 

односа/укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 15 

незапослених лица са евиденције Филијале Врање – Испостава Сурдулица и других 

филијала НСЗ; процењена вредност до 37.500,00 динара. 

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање 
за 2016. годину, на позицији под редним бројем 1.2.35. Средства су обезбеђена у 
Финансијском плану за 2016. годину на конту 4712.  

Истом Одлуком одређено је да је критеријум за доделу уговора најнижа укупна 
понуђена цена без ПДВ-а за планирани број лица у оквиру сваке партије. 

У случају да два или више понуђача понуде идентичне укупне цене у оквиру одређене 
партије, повољнијoм ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок 
плаћања. 

Након објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца , позивања потенцијалних 
понуђача да дају понуду дана 12.05.2016. године и прикупљања понуда, Комисија за 
јавну набавку број 58/16, образована решењем директора број 0094-40495-93/2016 од 
12.05.2016. године. године, у следећем саставу (у даљем тексту: Комисија наручиоца): 

1. Снежана Додиг, дипл. агроекономиста, члан, 

2. Светлана Миловић, дипл.правник, службеник за јавне набавке, члан, 

3. Драгана Младеновић, дипл.правник, службеник за јавне набавке, члан, 
 

спровела је јавно отварање приспелих понуда дана 26.05.2016. године почев од 13:15 
часова, у просторијама Националне службе за запошљавање, на адреси ул. Краља 
Милутина бр.8, Београд, сала бр. 203, о чему је сачињен Записник бр. 0094-40496-
175/2016. Након тога, Комисија наручиоца је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда број 0094–40492-197/2016 од 06.06.2016. године, 
Комисија наручиоца је констатовала следеће:  
За предметну јавну набавку, до рока за подношење понуда, тј. до 26.05.2016 године, 
до 13:00 часова, пристигло је 12 благовремених понуда, и то од понуђача:   
 
 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив понуђача 
Датум 

пријема 
понуде 

Време 
пријема 
понуде 

0094-40492-
146/2016 

''Дом здравља Крушевац'', 
ул.Ћирила и Методија бр.32, 
37000 Крушевац 

23.05.2016. 08:30 

0094-40492-
147/2016 

Дом здравља ''Др. Ђорђе Ковачевић'' 
ул. Др. Ђорђе Ковачевић бр.27, 
11500 Лазаревац 

23.05.2016. 10:20 

0094-40492-
153/2016 

Дом здравља ''Стари Град'', ул. Симина 
бр. 27, 11000 Београд 

24.05.2016. 09:20 
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0094-40492-
155/2016 

Здравствени центар ''Зајечар'', ул. 
Расадничка бб, 19000 Зајечар 

25.05.2016. 08:30 

0094-40492-
156/2016 

 Здравствени центар Врање, ул. Јована 
Јанковића Лунге бр.1, 
17500 Врање 

25.05.2016. 08:30 

0094-40492-
157/2016 

Дом здравља Суботица 
ул. Петефи Шандора бр.7 
24000 Суботица 

25.05.2016. 08:30 

0094-40492-
158/2016 

Дом здравља Смедерево, ул. Кнеза 
Михајла бр. 51, 11300 Смедерево 

25.05.2016. 08:30 

0094-40492-
170/2016 

Дом здравља Панчево, ул. Милоша 
Обреновића бр. 2, 26000 Панчево 

26.05.2016. 11:50 

0094-40492-
171/2016 

Дом здравља ''Др. Симо Милошевић'', 
ул. Пожешка бр. 82, 11000 Београд 

26.05.2016. 12:00 

0094-40492-
172/2016 

Дом здравља ''Врачар'', ул. Бојанска  бр. 
16, 11000 Београд 

26.05.2016. 12:10 

0094-40492-
173/2016 

Дом здравља ''Визим'', ул. Кнез 
Милетина бр. 36, 11000 Београд 

26.05.2016. 12:40 

0094-40492-
172/2016 

Дом здравља Савски венац, ул. 
Пастерова бр. 1, 11000 Београд 

26.05.2016. 12:49 

 
Неблаговремених понуда није било.  
 
Комисија наручиоца је након отварања и прегледа достављених понуда по редоследу 
приспећа констатовала следеће (оцене понуда које је дала Комисија наручиоца на 
основу поступка стручне оцене понуда и рангирање понуда по партијама садржани су 
у Табели 1.): 
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Табела 1. – Стручна оцена понуда 

 
Дом здравља ''Стари Град'', ул. 
Симина бр. 27, 11000 Београд 

 500.000,00 Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 3 

 
Дом здравља ''Др. Симо 
Милошевић'', ул. Пожешка бр. 82, 
11000 Београд 

 300.000,00 
 
Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 1 

Партија 1 
Дом здравља ''Врачар'', ул. Бојанска  
бр. 16, 11000 Београд 

643.750,00 370.000,00 
 
Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 2 

 
Дом здравља ''Визим'', ул. Кнез 
Милетина бр. 36, 11000 Београд 

 624.750,00 
 
Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 5 

 
Дом здравља Савски венац, ул. 
Пастерова бр. 1, 11000 Београд 

 600.000,00 
 
Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 4 

Партија 2 
Дом здравља ''Др. Ђорђе Ковачевић'' 
ул. Др. Ђорђе Ковачевић бр.27, 
11500 Лазаревац 

22.990,00 22.990,00 Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 1 

Партија 3 / 45.980,00 / За ову партију није приспела ниједна понуда / 

Партија 4 / 22.990,00 / За ову партију није приспела ниједна понуда / 

Партија 5 / 45.980,00 / За ову партију није приспела ниједна понуда / 

Партија 6 
Дом здравља Суботица, ул. Петефи 
Шандора бр.7, 24000 Суботица 

77.650,00 77.650,00 Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 1 

Партија 7 / 51.000,00 / За ову партију није приспела ниједна понуда / 

Партија 8 
Дом здравља Панчево, ул. Милоша 
Обреновића бр. 2, 26000 Панчево 

278.400,00 278.400,00 Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 1 
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Партија 9 
''Дом здравља Крушевац'', 
ул.Ћирила и Методија бр.32, 
37000 Крушевац 

225.800,00 190.080,00 Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 1 

Партија 10 

  
Дом здравља Смедерево, ул. Кнеза 
Михајла бр. 51, 11300 Смедерево 

54.210,00 

 
48.326,70 Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 

 
1 

Партија 11 

 
/ 53.655,00   

 
/ 

 
За ову партију није приспела ниједна понуда 

 
/ 

Партија 12 / 195.240,00 / 
 
За ову партију није приспела ниједна понуда / 

Партија 13 
Здравствени центар ''Зајечар'', ул. 
Расадничка бб, 19000 Зајечар 

19.320,00 19.320,00 Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 1 

Партија 14 
 
/ 28.200,00 / За ову партију није приспела ниједна понуда / 

Партија 15 / 50.000,00 / За ову партију није приспела ниједна понуда / 

Партија 16 
Здравствени центар Врање, ул. 
Јована Јанковића Лунге бр.1, 
17500 Врање 

55.000,00 30.000,00 
 
Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 1 

Партија 17 
Здравствени центар Врање, ул. 
Јована Јанковића Лунге бр.1, 
17500 Врање 

37.500,00 9.750,00 
 
Понуда је прихватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 1 
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На основу прегледа и изложених чињеница и резултата стручне оцене понуда 
садржаним у Табели 1. – Стручна оцена понуда, из ове Одлуке, а у складу са чланом 
107. ЗЈН, Комисија наручиоца за јавну набавку мале вредности број 58/16, за набавку 
услуга – лекарски прегледи за незапослена лица (општи и специјалистички), после стручне 
оцене понуда, констатовала је да је:  

- понуда понуђача Дом здравља ''Др. Симо Милошевић'', ул. Пожешка бр. 82, 11000 
Београд, број понуде 0094-40492-171/2016 од 26.05.2016. године, прихватљива и са 
најнижом понуђеном ценом за Партију бр.1; 

- понуда понуђача Дом здравља ''Др. Ђорђе Ковачевић'', ул. Др. Ђорђе Ковачевић 
бр.27, 11500 Лазаревац, број понуде 0094-40492-147/2016 од 23.05.2016. године, 
једина прихватљива понуда за Партију бр.2; 

- понуда понуђача Дом здравља Суботица, ул. Петефи Шандора бр.7, 24000 
Суботица, број понуде 0094-40492-157/2016 од 25.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.6; 

- понуда понуђача Дом здравља Панчево, ул. Милоша Обреновића бр. 2, 26000 
Панчево, број понуде 0094-40492-170/2016 од 26.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.8; 

- понуда понуђача ''Дом здравља Крушевац'', ул.Ћирила и Методија бр.32, 37000 
Крушевац, број понуде 0094-40492-146/2016 од 23.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.9; 

- понуда понуђача  Дом здравља Смедерево, ул. Кнеза Михајла бр. 51, 11300 
Смедерево, број понуде 0094-40492-158/2016 од 25.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.10; 

- понуда понуђача Здравствени центар ''Зајечар'', ул. Расадничка бб, 19000 
Зајечар, број понуде 0094-40492-155/2016 од 25.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.13 

- понуда понуђача Здравствени центар Врање, ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, 
17500 Врање, број понуде 0094-40492-156/2016 од 25.05.2016. године, једина 
прихватљива понуда за Партију бр.16 и Партију бр.17. 

 

те је предложила директору Националне службе за запошљавање да донесе Одлуку о 
додели уговора за горе наведене Партије, за које је констатовано да је поднета 
прихватљива понуда, односно да су испуњени услови за доделу уговора, сходно 
одредбама члана 107. ЗЈН, под условима из понуде изабраних понуђача чије су понуде 
оцењене као прихватљиве и са најнижом понуђеном ценом, односно као једине 
прихватљиве понуде, у оквиру сваке од наведених партија. 

 
На основу изнетог, а у складу са чланом 108. став 1. ЗЈН, директор Националне службе за 
запошљавање прихвата предлог Комисије наручиоца о додели уговора, у поступку јавне 
набавке мале вредности бр.58/16, набавка услуга - лекарски прегледи за незапослена лица 
(општи и специјалистички) и доноси Одлуку као у диспозитиву.  
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања  
одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу,  
а копија се истовремено доставља Републичкој  
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
 
 

                                                             
        Директор 

                       Зоран Мартиновић                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 
 
Објавити на Порталу јавних набавки и интернет сајту НСЗ, у складу са одредбама 
ЗЈН 


