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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Прерадовићева 2 

ПИБ: 101636567; МАТ. БР: 08762198;  ЕППДВ: 132716493 
 

Број: 603/1 

Датум: 29.05.2020.  

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), а по Захтеву за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

достављеног од стране заинтересованог лица дана 28.05.2020. године, заведеног под дел. бројем 

603, којим се траже додатна појашњења у вези са припремањем понуде по позиву за 

подношење понуда број 26/20, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП 

“Војводинашуме“ Петроварадин, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа дана 

21.05.2020. године, за јавну набавку ДОБАРА: МАТЕРИЈАЛ ЗА ШУМСКЕ ПУТЕВЕ 2020. 

год. У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,  дају  се следеће: 

 

ПРВЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

Постављено је  следеће  питање, везано за партију број 1:  

 

„Предузеће је заинтересовано за учествовање за партију 1 речни шљунак, редни број јавне 

набавке  26. Укупна количина је 10 000м3. Место испоруке сте навели – лева страна канала 

Бачки Петровац - Каравуково, стационаза 45+200. Пошто је предузеће бродарска фирма и 

превоз и истовар вршимо пловним објектима, закључили смо да на том  сектору нема довољно 

дубине канала (око 1м има и мање), а наши бродови имају пун газ између 210-220цм са 

теретом. Испорука шљунка на сектору 45+200 је немогућа (категорија канала 1). Предлажемо 

Вам другу локацију на каналу Бечеј – Богојево, км.60, ближе жељезничког моста (постоји 

депонија шљунка). Молимо вас да се информишете код ЈВП Воде Војводине за наведену 

локацију или неку другу која би одговарала за пловидбу бродова за испоруку шљунка за горе 

наведене дубине , газ бродова и категорију канала. Напомињемо да Вам можемо испоручити 

шљунак и са наше шљункаре у Врбасу. Молимо Вас хитан одговор како би знали да ли да 

учествујемо или не на Јавној набавци бр. 26.“ 

 

ОДГОВОР:  

 

Након консултације са надлежним лицем у ЈВП „Воде Војводине“ и након накнадне провере 

дубине пловног канала од стране руководиоца службе за коришћење шума ШГ “Нови Сад“ 

Бошка Лонића, дипл.инж.шум. утврђено је да је пловни део канала  до места испоруке – лева 

страна канала Бачки Петровац - Каравуково, стационаза 45+200 плован читавом дужином,  чија 

дубина износи 175 цм,  што је довољно за пуни газ са теретом мањих баржи. Свака друга опција 

места испоруке, проузроковала би за наручиоца додатне трошкове, што није у интересу 

наручиоца. Из тих разлога, наручилац остаје при месту истовара - испоруке утврђеном у 

Конкурсној документацији бр. 499/2 од 21.05.2020. год. 

 

                                                                                                 Заменик председника комисије: 

Предраг Мирић, маст.инж.шум. 

 
Доставити: 

- на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за комерц. послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП; 


