
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 02-29/16: 

25.02.2016. 

 

 

1. Питање: У конкурсној документацији, у делу – ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (страна 

22/33), навели сте формат у коме понуђач треба да испоручи просторне податке. С 

обзиром да наведени формат није стандардни формат за размену података, молимо 

Вас да нам одговирите да ли се ради о неком специфичном формату прилагођеном 

Вашој постојећој ИТ инфраструктури и софтверском окружењу или је пак дошло 

до грешке приликом израде Пројектног задатка? 

Одговор: Дошло је до ненамерне грешке, па ће се у том делу конкурсна документација 

изменити. 

 

2. Питање: Саопштите очекивану укупну дужину улица на којима треба да се изведе 

терестричко снимање за тачну дефиницију очекиваног производа како би могла да 

се процени комплесност обраде сирових података. 

Одговор: Није позната укупна дужина улица. У циљу сагледавања обима посла, можете 

извршити обилазак свих локација за које је потребно извршити снимање. Наш циљ и јесте 

да извођењем ове врсте услуга и дођемо до прецизног податка дужине категорисаних и 

некатегорисаних путева на територији наше општине, у циљу евидентирања и 

категоризације путне инфраструктуре у руралним месним заједницама општине 

Вождовац. У сваком случају, очекивана дужина саобраћајница не би требала бити испод 

400 до 500 км. Акценат је на некатегорисаној путној мрежи у тим месним заједницама. 

 

3. Питање: Потврдите формат за испоруку производа (ТГТГ формат?) 

Одговор: Просторни подаци (сферне фотографије и 3Д облак тачака) морају бити 

геореференцирани у државном координатном систему и испоручени наручиоцу у 

следећим форматима: сферне фотографије у *.jpg формату са свим елементима апсолутне 

оријентације (атрибути снимака који описују сферну фотографију: x,y,z координате 

пројекционог центра); 3Д облак тачака у *.las формату, како би исти могли бити 

имплементирани у постојећу Web GIS платформу. 

 

4. Питање: Како је важећи Правилник о обавезним елементима конкурсне 

документације објављен у Сл. Гласнику РС 86/2015, а не у 29/2013 као што је 

наведено у конкурсној документацији. 

Одговор: Важећи Правилник о обавезним елементим конкурсне документације је 

објављен у Сл. Гласнику РС 86/2015 и донешен је након измена Закона о јавним 

набавкама (68/2015) 12.08.2015. Дакле, у питању је техничка грешка и у том делу ће 

конкурсна документација бити измењена. 

 

 

 

 

 

 

 


