
 
 

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: +381 21/431-144; 

текући рачуни: 205-601-31; 160-923461-13;  

265-2010310003850-51; 355-1099947-33 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;   

ЕППДВ:132716493 

 

 

Деловодни број: 1625/1-1 

Датум: 02.12.2019. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Решења о образовању комисије бр. 1626  од 25.11.2019. у отвореном поступку 

јавне набавке услуга: КОРИШЋЕЊЕ ШУМА 2020. год. по позиву за подношење понуда  

број 1, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, као и на 

Порталу службених гласила РС и базе прописа дана 29.11.2019. год. Комисија за 

спровођење јавне набавке Наручиоца, у року предвиђеном за подношење понуда доноси:  

 

 

                                                                    ОДЛУКУ  

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број 1625/1 од 29.11.2019. 

 

 

I   Због уочене техничке грешке у Конкурсној документацији бр. 1625/1 од 29.11.2019. у 

глави 2: ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,   поглавље: 2. ПОДАЦИ О 

ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,  
 

овим изменама и допунама се почев од стране 8 па надаље, брише табела у којој су 

приказане  партије по којима је обликована јавна набавка. Установљава се НОВА 

ТАБЕЛА, која гласи: 

 

Редни 

број 

партије 

КОРИШЋЕЊЕ ШУМА 2020. год. Количина 

(м3) (I) Сеча и израда дрвних сортимената 

1. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе  

ШГ “Банат” – ШУ „Зрењанин I“ 
17.848 

2. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе  

ШГ “Банат” - ШУ „Зрењанин II“ (санација) 
11.816 

3. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе  

ШГ “Банат” - ШУ „Опово“, „Панчево“ и „Ковин I“ 
31.568 

4. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе  

ШГ “Банат” - ШУ „Ковин II“ 
5.546 

5. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе  

ШГ “Банат” - ШУ „Ковин III“ 
4.657 

6. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе  

ШГ “Банат” - ШУ „Банатски Карловац I“ 
5.474 

7. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе  

ШГ “Банат” –„Банатски Карловац II“ 
4.578 

8. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе 

ШГ “Банат”  –„Банатски Карловац III“ 
5.298 



9. 
Сеча, израда и привлачење  дрвних сортимената у I и II 

фази за потребе ШГ “Банат” - ШУ „Вршац“ 
8.107 

10. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе  

ШГ “Нови Сад” -  ШУ “Плавна” 
18.897 

11. 

Сеча и израда дрвних сортимената за потребе  

ШГ “Нови Сад”-  ШУ “Бачка Паланка”, ШУ “Бегеч” и ШУ 

“Ковиљ“ 

15.019 

12. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе ШГ 

„Сомбор“ - ШУ „Козара“ Б. Моноштор и ШУ “Оџаци“ 
23.468 

13. 
Сеча и израда дрвних сортимената за потребе ШГ 

„Сомбор“  - ШУ „Апатин“ и ШУ “Суботица“ 
20.738 

Σ 1-13 УКУПНО услуге сече и израде дрвних сортимената: 
173.014 

 (II) Привлачење дрвних сортимената 
Количина 

(м3) 

14. 
Привлачење дрвних сортимената (просторно дрво) за 

потребе ШГ “Банат” -  ШУ “Панчево”  
7.757 

15. 
Привлачење дрвних сортимената (просторно и техничко 

дрво) за потребе ШГ “Банат” - ШУ “Ковин I” 
5.546 

16. 
Привлачење дрвних сортимената (просторно и техничко 

дрво)  за потребе ШГ “Банат” - ШУ “Ковин II” 
4.577 

17. 
Привлачење дрвних сортимената (просторно и техничко 

дрво) за потребе ШГ “Банат” - ШУ “Банатски Карловац I” 
4.626 

18. 
Привлачење дрвних сортимената (просторно и техничко 

дрво) за потребе ШГ “Банат”  - ШУ “Банатски Карловац II” 
3.232 

19. 

Привлачење дрвних сортимената (просторно и техничко 

дрво) за потребе ШГ “Банат” -  ШУ “Банатски Карловац 

III” 

4.985 

20. 
Привлачење дрвних сортимената (просторно дрво) за 

потребе ШГ “Нови Сад” -  ШУ “Плавна” 
15.608 

21. 

Привлачење дрвних сортимената (простоно дрво) за 

потребе ШГ “Нови Сад” -  ШУ “Бачка Паланка”, ШУ 

“Бегеч”, ШУ “Ковиљ” и ШУ “Тител”  

22.123 

22. 

Привлачење дрвних сортимената ( техничко дрво) за 

потребе ШГ “Сомбор”  - ШУ “Суботица“ и ШУ “Козара“, 

Б. Моноштор 

21.798 

Σ 14-22 УКУПНО услуге привлачења дрвних сортимената: 
90.252 

 

(III) Механизовани утовар и истовар дрвних 

сортименат са стовариша и бацање трупаца  у воду - 

утовар баржи 

Количина 

(м3) 

23. 

Механизовани утовар и истовар дрвних сортимената са 

стовариша и бацање трупаца у воду - утовар баржи за 

потребе ШГ “Сомбор“ 

4.712  

Σ 23 

УКУПНО Механизовани утовар и истовар дрвних 

сортименат са стовариша и бацање трупаца у воду - 

утовар баржи  

4.712 

 (IV) Ручни утовар и истовар просторног дрвета у скелу 
Количина 

(м3) 

24. 
Ручни утовар и истовар просторног дрвета у скелу за 

потребе ШГ “Банат”  
2.986 



Σ 24 
УКУПНО услуге ручни утовар и истовар просторног 

дрвета у скелу: 
2.986 

 
(V) Ручни утовар и истовар просторног дрвета при 

привлачењу до стоваришта 
Норма дан 

25. 
Ручни утовар и истовар просторног дрвета при привлачењу 

до стоваришта за потребе ШГ “Сремска Митровица“ 
1.150 

Σ 25 
УКУПНО  Ручни утовар и истовар просторног дрвета 

при привлачењу до стоваришта 
1.150 

 (VI) Остале услуге на коришћењу шума Норма дан 

26. 
Остале услуге на коришћењу шума за потребе  

ШГ “Сомбор“ 
3.868 

27. 
Остале услуге на коришћењу шума за потребе  

ШГ “Нови Сад“ 
4.118 

28. 
Остале услуге на коришћењу шума за потребе  

ШГ “Банат“ 
4.258 

29. 
Остале услуге на коришћењу шума за потребе  

ШГ „Сремска Митровица“   
1.538 

Σ 26-29 УКУПНО остале услуге на коришћењу шума: 13.782 

 

Остали делови конкурсне документације остају неизмењени. 

 

II Ове прве измене и допуне конкурсне документације постају саставни део конкурсне 

документације бр. 1625/1 објављене дана 29.11.2019. год.  

 

III Обзиром да се измене и допуне конкурсне документације врше у року дужем од 8 

(осам) дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се не  

продужава.  

 

 

 

 

 

                                                                                                 Председник комисије 

 

                                                                                               _________________________ 

                                                                                                   Предраг Мирић, мастер инж.шум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки и интернет странци Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерц. послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП. 


