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На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 91/19) и члана 51. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења 

поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр. 69/20 од 10.08.2020. године,  

директор доноси 

  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

10/2022 – Систематски преглед запослених 

 

У поступку  набавке услуга, број 10/2022 – Систематски преглед запослених, за коју је 

позив понуђачима упућен дана 17.10.2022. године, уговор се додељује понуђачу: 

Поликлиника Пекић Радинка Пекић ПР Нови Сад, Грчкошколска бр. 3, Нови Сад, 

матични број: 61071920, ПИБ: 105453283, понуда од 18.10.2022. године, заведена код 

наручиоца под бројем 94N-4/22 од 18.10.2022. године, која је понуда оцењена као 

најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 14. октобра 2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка 

набавке услуга – број 10/2022 – Систематски преглед запослених. 

  

Предмет набавке су услуге. 

 

 Набавка наведених услуга предвиђена је интерним планом набавки на које се закон не 

примењује Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину, под редним бројем 10 – 

Систематски преглед запослених. 

 Процењена вредност набавке: 25.000,00 динара без ПДВ-а, односно 30.000,00 динара 

са ПДВ-ом. 

 

 Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27. 

Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019), којим је прописано да наручилац 

није дужан да примењује одредбе закона којим се уређују јавне набавке, на набавку добара, 

услуга и спровођење конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 

динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.    

 

 Позив за достављање понуда je дана 17. октобра 2022. године, упућен следећим 

понуђачима: 

 

1. Поликлиника Пекић, Грчкошколска 3, Нови Сад, novisad@poliklinika.rs 

2. Поликлиника Health medic, Нардоног фронта 73а, Нови Сад, info@healthmedic.rs 

3. Поликлиника Perinatal, Илије Огњановића 10, Нови Сад, klinika@klinikaperinatal.com 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 

 
Ред. 

број 
Опис услуге Јед. мере Количина 

    

1 

за женски пол: 

1. Лабораторијске анализе крви и урина - KKS, SE ŠUK, lipidni status, urea, 

kreatinin, AST, ALT, bilirubin, vitamin D, vitamin B12, hormoni štitne žlezde - 

TSH, gvožđe, tumor marker CEA 

2. UZ абдомена 

3. UZ дојки 

4. UZ штитне жлезде 

5. Гинеколошки преглед - ultrazvuk, papanikolau, vaginalni sekret, kolposkopija 

6. Преглед дерматолога 

7. Компјутеризована дермоскопија - снимање сумњивих младежа 

8. Завршни интернистички преглед са анализом резултата и препорукама 

комплет 1 

2 

за мушки пол: 

1. Лабораторијске анализе крви и урина - KKS, SE ŠUK, lipidni status, urea, 

kreatinin, AST, ALT, bilirubin, vitamin D, vitamin B12, hormoni štitne žlezde – 

TSH, PSA marker 

2. UZ srca + EKG, merenje TA и преглед кардиолога 

3. UZ абдомена sa merenjem prostate i rezidualnog urina 

4. Уролошки преглед 

5. Компјутеризована дермоскопија - снимање сумњивих младежа 

6. Завршни интернистички преглед са анализом резултата и препорукама 

комплет 1 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 20. октобра 2022. године, до 12,00 часова, 

приспеле су понуде следећих понуђача, које су на основу записника о отварању понуда, 

рангиране на основу понуђене цене: 

 
Ред. 

број 
Назив понуђача Број понуде 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 

Поликлиника Пекић Радинка Пекић ПР Нови 

Сад, Грчкошколска бр. 3, Нови Сад, матични 

број: 61071920, ПИБ: 105453283 

94N-4/22 од 

18.10.2022. 

године 
30.000,00 

   30.000,00 
Понуђач није у 
систему ПДВ-а 

 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Директор 

 

_____________________ 

 Саша Сабадош 

 


