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ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“ 

25000Сомбор, Апатински пут 11 

тел: + 381  25/463-111; факс: + 381  25/463-115 

ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; 

ЕППДВ:132716493 

 
Број: 189/15-3 

Дана: 03.04.2015. 

 

 

 

 На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12), 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга мале вредности Одржавање и поправка 

електро и громобранских инстлација и мрежа  за 2015. год. (за потребе ШГ „Сомбор“) , сходно 

надлежностима утврђеним решењем наручиоца бр. 189/15-1 од 12.02.2015. године, а на захтев за 

додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице у вези Конкурсне документације  за ову  

јавну набавку покренуту  Одлуком наручиоца бр. 189/15 од 12.02.2015. год.,   

 

 на постављена  питања: 

 

1. Да ли понуђач поседује лиценцу одговорног пројектанта за извођење услуга, пошто 

таква лиценца не постоји? 

2. Да ли је уз лиценцу потребно приложити уговор о делу другог лица? 

3. У прилогу број 3 су набројани далеководи и трафо станице које су власништво ЈП 

Војводинашуме и оне које то нису, те је потребно да доставите тачан списак објеката 

који су у вашем одржавању? 

 

Наручилац благовремено даје   

 

И ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Питање бр. 1 

 

У прилогу број 4 „Услови за учешће у поступку јавне набавке“ под редним бројем 1.1 

подтачка 5 наручилац је навео да се од понуђача захтева да поседује лиценце одговорног 

пројектанта за извођење услуга за конкретну јавну набавку, а ради се о лиценцама број: 

-350-одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона и  

-450- одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. 

 

Питање бр. 2 

 

Конкурсном документацијом се захтева од понуђача да достави или сопствене лиценце или, 

уколико лиценце поседује друго лице да са тим лицем има уговор о раду, а не уговор о делу,  који 

мора да буде старији од дана објављивања позива за подношење понуда. Поред уговора захтева се  

и копија пријаве- одјаве на обавезно осигурање (М образац).   

 

 

Питање бр. 3 

 У односу на треће постављено питање наручилац доставља списак далековода који се 

налазе на подручју СРП „Горње Подунавље“ а за које постоји могућност да ће бити потребан 

некакав облик услуге која се набавља. 
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Далеководи који се налазе на подручју Специјалног резервата природе су надземни јачине 

од 20 и 10 кв и 220кв(обухвата ширину коридора од 5 метара или 20 метара) : 

 

ШУ"АПАТИН"АПАТИН 

 1. Далековод Кошаре пролази  границом поседа З.Бачке и ЈП "Војводинашуме", 

снабдева струјом пумпну станицу Кошаре, затим лугарницу ЈП Војводинашуме - Кошаре и 

црпну  станицу Кеверча. КОШАРЕ - К.О. СОНТА кат.парцела 7181, 10047/1-део, 

7160/,део, дужина вода је 3040м 

3040м x 5м=15200м2       

                                                                            

 2. Далековод Месарске Ливаде, лугарница Канлија Песак и Дубоки Јендек корисник 

ел.мрезе ЈП"Војводинашуме", корисник земљишта је  ЈП"Војводинашуме".                                        

МЕСАРСКЕ ЛИВАДЕ, ЛУГАРНИЦА КАНЛИЈА ПЕСАК И ДУБОКИ ЈЕНДЕК - К.О. 

АПАТИН кат.парцела 9951/.део, 9956/.део, 9957/део, 9740/.део, 9775/.део, 9906/.део, 

9768/.део, 9767/.део, 9756/.део, 10001/.део, као и К.О. – СОНТА кат.парцела 7099/.део, 

дужина вода је 8050м        8050м x 5м=40250м2      

ШУ"КОЗАРА"БАЧКИ МОНОШТОР 

 3. Далековод Козара - Лугарница налази се на земљишту чији је корисник 

ЈП"Војводинашуме", уједно смо и потрошачи као и друга приватна лица, вод пролази кроз 

оделење 20/ чистина 5.                  КОЗАРА - ЛУГАРНИЦА - К.О. БЕЗДАН кат. Парцела 

6553/.део, 6554/.део, дужина вода је 350м 350м x 5м=1750м2   

  

 ШУ „ОЏАЦИ“ 
7.Далековод Добросав угост.објекат-Камариште вила, корисник електро мреже ЈП 

ВОЈВОДИНАШУМЕ, далековод се налази на земљишту којег је корисник ЈВП ВОДЕ 

ВОЈВОДИНЕ, стим што стабла која угрожавају далековод припадају ЈП 

ВОЈВОДИНАШУМЕ. 
 

 

Како се конкурсна документација не мења, јавно  отварање понуда Наручилац ће  вршити у 

време како је одређено Конкурсном документацијом.   

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

       Стеван Ђуришић, дипл.инж.ел. 

          ________________________ 

 

ДОСТАВИТИ: 

- Заинтересованом лицу; 

- на Порталу Управе за јавне  набавке 

- интернет страници Наручиоца 

- Сектору за финансије, комерцијалне 

  послове и маркетинг Наручиоца; 

- архиви ШГ Сомбор; 

 

         

         

 


