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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 63. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

 

 

 На страни 7/33 конкурсне документације, тачка 2) Начин доказивања 

испуњености услова  у смислу чл. 75. и 77.ЗЈН, мења се и гласи: „Понуђач је 

дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове прописане 

чланом  75.  ЗЈН  и на  начин  из  члана  17, члана 18, члана 19. И члана 20.  

Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл, гласник РС", бр. 

86/2015) и то“ 

 

 На страни 22/33 конкурсне документације опис Пројектног задатка, мења се и 

гласи: „За потребе анализе стања путне мреже (категорисаних и некатегорисаних) 

путева на подручју ГО Вождовац, као и за потребе допуне просторних података у 

оквиру Геоинформационог система ГО Вождовац потребно је извршити потпуно 

ново снимање путне мреже на подручју следећих катастарских општина: КО Зуце, 

КО Рипањ, КО Пиносава, КО Кумодраж, КО Бели Поток. Геодетско снимање је 

потребно извршити дуж предметних путних праваца технологијом мобилног 

мапирања. Аквизицију просторних података путних коридора треба обезбедити 

на основу геореференцираних дигиталних сферних фотографија  и 3Д ласерског 

скенирања. 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. Геодетско снимање треба извршити са положајном и висинском 

тачношћу од 10цм“. 

 

 

 

Напомена: У осталим деловима конкурсна документација за предметну јавну 

набавку остаје непромењена. 

 

Како би свим понуђачима конкурсна документација била прегледна, Наручилац ће 

објавити измењену конкурсну документацију као целину. 
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