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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40495-214/2017 
Датум: 05.07.2017 
 

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 
за набавку услуга лекарскх прегледа за незапослена лица (општи, специјалистички и 

санитарни), број 64/17 
 

Предмет набавке: 

Набавка услуга лекарских прегледа за незапослена лица (општи, специјалистички и 
санитарни). 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 85100000 - здравствене услуге. 
 
Oсновни подаци о добављачима и уговорена вредност: 

- Добављач Дом здравља Савски Венац, ул. Пастерова бр. 1, 11000 Београд, за 
Партију бр. 1., уговорена вредност 336.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Градски завод за јавно здравље Београд, ул. Булевар Деспота 
Стефана бр. 54а, 11000 Београд, за Партију бр. 2, уговорена вредност 71.250,00 
динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Визим“, ул. Кнез Милетина бр. 36, 11000 Београд, за 
Партију бр. 3., уговорена вредност 24.850,00 динара без ПДВ-а; за Партију бр. 4. 
уговорена вредност 49.700,00 динара без ПДВ-а; и за Партију бр. 5. уговорена 
вредност 49.700,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља ''Др. Бошко Вребалов'', ул. Светосавска бр. 31, за 
Партију бр. 8; уговорена вредност 204.560,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач „Дом здравља Кикинда“, ул. Краља Петра Првог бр. 106, 23300 
Кикинда, за Партију бр. 9; уговорена вредност 168.480,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац“, 26000 Панчево, за 
Партију бр. 10, уговорена вредност 180.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Визим“, ул. Шајкачка бр. 37, 21000 Нови Сад, за Партију 
бр. 12., уговорена вредност 806.400,00 динара без ПДВ-а; за Партију бр. 14. 
уговорена вредност 268.800,00 динара без ПДВ-а; и за Партију бр. 16. уговорена 
вредност 268.800,00 динара без ПДВ-а; 
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- Добављач Институт за јавно здравље Војводине, ул. Футошка бр. 121, 21000 
Нови Сад, за Партију бр. 13., уговорена вредност 240.000,00 динара без ПДВ-а; 
за Партију бр. 15. уговорена вредност 120.000,00 динара без ПДВ-а; и за Партију 
бр. 17. уговорена вредност 120.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Сремска Митровица“, Стари шор бр. 65, 22000 Сремска 
Митровица, за Партију бр. 18, уговорена вредност 207.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља ''Др. Милорад Павловић'', ул. Српскоцрквена бр. 5, 
22320 Инђија, за Партију бр.19 уговорена вредност 43.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Др Драган Фундук“, ул. Јове Негушевића бр. 5-7, 22410 
Пећинци, за Партију бр. 21, уговорена вредност 32.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Рума", ул. Орловићева бб, 24400, Рума, за Партију бр. 
22, уговорена вредност 92.720,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Драган Љочић“, ул. Попа Карана бр. 2, 15000 Шабац, за 
Партију бр. 23, уговорена вредност 169.333,60 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља ''Др. Миленко Марин'', ул. Болничка бр. 65, 15300 
Лозница, за Партију бр. 24, уговорена вредност 120.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр.1, 34000 Крагујевац, 
за Партију бр. 27 уговорена вредност 234.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Институт за јавно здравље Крагујевац, ул. Николе Пашића бр. 1, 
34000 Крагујевац, за Партију бр. 28, уговорена вредност 117.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

- Добављач ЗУ Дом здравља Јагодина, ул. Карађорђева бб, 35000 Јагодина, за 
Партију бр. 29, уговорена вредност 144.750,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља ''Чачак'', ул. Веселина Миликића бр. 9, 32000 Чачак, за 
Партију бр. 31, уговорена вредност 357.791,45 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Краљево“, ул. Југ Богданова бр. 110, 36000 Краљево, 
за Партију бр. 32, уговорена вредност 190.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља Нови Пазар, ул. Генерала Живковића бр. 1, 36300, Нови 
Пазар, за Партију бр. 33, уговорена вредност 186.800,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач ''Дом здравља Крушевац'', ул.Ћирила и Методија бр. 32, 37000 
Крушевац, за Партију бр. 34, уговорена вредност 169.560,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља „Смедерево“, ул. Кнез Михајлова бр. 51, 11300 
Смедерево, за Партију бр. 35, уговорена вредност 161.089,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 12, 12000 
Пожаревац, за Партију бр. 36, уговорена вредност 123.480,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Здравствени центар Зајечар, ул. Расадничка бб, 19000 Зајечар, за 
Партију бр. 38, уговорена вредност 24.916,67 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Завод за здравствену заштиту радника Ниш, ул. Војислава Илића бр. 
1/бб, 18105 Ниш, за Партију бр. 39, уговорена вредност 244.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља Лесковац, ул. Светозара марковића бр. 116, 16000, 
Лесковац, за Партију бр. 41, уговорена вредност 90.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Добављач Дом здравља Звечан, ул. Бубе Михајловић бр. 1, 38227 Звечан, за 
Партију бр. 44, уговорена вредност 107.500,00 динара без ПДВ-а. 

 
Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена по партији без ПДВ-а. 
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Број примљених понуда: 
У предметном поступку, примљено је укупно 36 понуда. 

За партије бр. 1. и 12. су примљене по 3 понудe,  за партије 3., 4., 10., 14., 16., 27. и 
29. су примљене по 2 понуде, а за партије бр. 2., 5., 8., 9., 11., 13., 15., 17., 18., 19., 
21., 22., 23., 24., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 41. и 44. по 1 понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда (у динарима без ПДВ- а): 
Партија број 1. – 336.000,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда и 
најнижа понуђена цена), 710.000,00 (највиша понуђена цена код прихватљивих 
понуда и највиша понуђена цена); Партија број 2. – 71.250,00 (једина понуђена цена - 
прихватљива); Партија број 3. – 24.850,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда и најнижа понуђена цена), 55.575,00 (највиша понуђена цена код 
прихватљивих понуда и највиша понуђена цена); Партија број 4. – 49.700,00 (најнижа 
понуђена цена код прихватљивих понуда и најнижа понуђена цена), 58.000,00 
(највиша понуђена цена код прихватљивих понуда и највиша понуђена цена); 
Партија број 5. – 49.700,00,00 (једина понуђена цена – прихватљива); Партија број 8. 
204.560,00 (једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 9. – 168.480,00 
(једина понуђена цена - прихватљива); Партија бр. 10. – 180.000,00 (најнижа 
понуђена цена код прихватљивих понуда и најнижа понуђена цена), 231.280,00 
(највиша понуђена цена код прихватљивих понуда и највиша понуђена цена; Партија 
број 12. – 806.400,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда и најнижа 
понуђена цена), 869.999,40 (највиша понуђена цена код прихватљивих понуда и 
највиша понуђена цена); Партија број 13. – 240.000,00 (једина понуђена цена - 
прихватљива); Партија број 14. – 268.800,00 (најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда и најнижа понуђена цена), 289.999,80 (највиша понуђена цена 
код прихватљивих понуда и највиша понуђена цена); Партија број 15. – 120.000,00 
(једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 16. – 268.800,00 (најнижа 
понуђена цена код прихватљивих понуда и најнижа понуђена цена), 289.999,80 
(највиша понуђена цена код прихватљивих понуда и највиша понуђена цена);  
Партија број 17. – 120.000,00 (једина понуђена цена - прихватљива); ); Партија број 
18. – 207.000,00 (једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 19. – 43.000,00 
(једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 21. – 32.000,00 (једина понуђена 
цена - прихватљива); Партија број 22. – 92.720,00 (једина понуђена цена - 
прихватљива); Партија број 23. – 169.333,60 (једина понуђена цена - прихватљива); 
Партија број 24. – 120.000,00 (једина понуђена цена - прихватљива); Партија бр. 27. 
– 234.000,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда и најнижа понуђена 
цена), 249.000,00 (највиша понуђена цена код прихватљивих понуда и највиша 
понуђена цена; Партија број 28. – 117.000,00 (једина понуђена цена - прихватљива); 
Партија број 29. – 144.750,00 (једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 31. 
– 357.791,45 (једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 32. – 190.00,00 
(једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 33. – 186.800,00 (једина 
понуђена цена - прихватљива); Партија број 34. – 169.560,00 (једина понуђена цена - 
прихватљива); Партија број 35. – 161.089,00 (једина понуђена цена - прихватљива); 
Партија број 36. – 123.480,00 (једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 38. 
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– 24.916,67 (једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 39. – 244.000,00 
(једина понуђена цена - прихватљива); Партија број 41. – 90.000,00 (једина понуђена 
цена - прихватљива); Партија број 44. – 107.500,00 (једина понуђена цена - 
прихватљива). 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
05.06.2017 
 
Датум закључивања уговора: 
30.06.2017 
 
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 непроменљиви. 

 
 

 
 

                Директор Сектора за   
материјалне ресурсе 

                       Милош Регељац 


