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Деловодни број: 556/1-3 

Датум: 03.12.2019.год. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15), Решења о образовању комисије број 557 од 17.04.2019. у отвореном поступку јавне 

набавке услуга: Осигурањe 2019. год. (добровољно здравствено осигурање) по позиву за 

подношење понуда број 33, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП 

“Војводинашуме“ дана 15.11.2019. год. као и на Порталу Сл. гласила РС и базе прописа и на 

основу Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

достављеног од стране заинтересованог лица, заведеног под бројем 1656 од 02.12.2019. 

године, комисија за јавну набавку, у року предвиђеном за подношење понуд а доноси  
 

II  ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

На основу захтева заинтересованог лица да наручилац достави податке о старосној 

структури запослених и броју извршилаца код којих постоји потреба за додатним 

лекарским прегледима, ради припремања понуде у складу са захтевима конкурсне 

документације,  

 

у конкурсној документацији бр. 556/1 од 15.11.2019. год. у делу 3. ,,ТЕХНИЧКЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ,, (на стр. 8)  ДОДАЈЕ СЕ следећа пројекција структуре запослених 

код уговорача осигурања у 2020.год. односно у току трајања уговора о добровољном 

здравственом стању, обзиром на флуктуацију запослених током године:  
 

Ред. 

бр. 

Структура запослених Број 

запослених 

1. до 19 година старости 0 

2. од 20 до 29 година старости 65 

3. од 30 до 39 година старости 302 

4. од 40 до 49 година старости 342 

5. од 50 до 59 година старости 526 

6. од 60 до 65 година старости 228 

7. 66 и више година старости 25 

8. Број извршилаца, према КД, код којих постоји потреба за 

додатним лекарским прегледима (моторни секачи) 
 

177 

9. Број извршилаца, према КД, код којих постоји потреба за 

додатним лекарским прегледима (возачи у РЈ механизација) 
 

154 

 

Остали делови конкурсне документације остају неизмењени. 

 

 

 

 

 

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: + 381  21/431-144; 6431-139 

текући рачуни:   205-601-31; 265-2010310003850-51; 

160-923461-13; 355-1099947-33 

ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493 
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II Ове допуне конкурсне документације постају саставни део конкурсне документације бр. 

556/1 објављене дана 15.11.2019. год. а ова одлука се објављује одмах на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца. 

 

III С обзиром да се наведене измене и допуне врше у року дужем од 8 (осам) дана пре истека 

рока за подношење понуда, рок за подношење понуда остаје неизмењен (до 18.12.2019. до 

09,30 час).  

 

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ      

Бранислав Сератлић, дипл.екон. 

 

 

 

 

 

 

Доставити:                                                                                          

- на Порталу јавних набавки;                                                                

- на Интернет страници Наручиоца;  

- Сектору за финансије, комерц.послове и маркетинг;                                                

- Архиви ЈП.                                                                                      

 


