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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: ЈН 138/15-7 

Дана: 11.12.2015. 

 

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

68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга:. ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ 

(разграничење кат.парцела и др. геод. услуге) III за 2015. годину ( за потребе ШГ „Сомбор“), 

сходно надлежностима утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 138/15-2 од 04.12.2015. 

године, и на захтев за додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице а у вези са 

припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом бр. ЈН 138/15-5, даје 

следеће: 

I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку : ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ (разграничење кат.парцела и др. геод. 

услуге) III за 2015. годину ( за потребе ШГ „Сомбор“) 
1. Питање: 

Да ли је могуће снимање предметних пијезиметара GPS методом, односно да ли се они 

налазе у шумама, где због крошњи дрвећа није могуће остварити GPS сигнал одговарајуће 

тачности? 

 Наручилац појашњава: 

Снимањне се ради оном методом која омогућава прецизност мерења како је наведено у 

конкурсној документацији ( 2-3 cm ). 

2/3 пијазометара се налази у шуми али је могуће остварити GPS сигнал одговарајуће 

тачности. 

 

2.Питање: 

Како је планирана реализација снимања: појединачним позивањем за један (или 2-3 

комада) пијезиметар или ће се они снимати масовно? Овај податак битно утиче на цену, 

због трошкова изласка на терен и због трошкова израде Елабората? 

Наручилац појашњава: 

Динамика снимања пијазометара одвијаће се масовно, односно максимални број снимања 

у једном дану у зависности од временских и техничких услова. 

 

3. Питање: 

У којој форми се достављају подаци снимања (x,y i z)? Само Технички извештај, неки вид 

Елабората са геодетским графичко-аналитичким елементима или нешто треће? 

Наручилац појашњава: 

Снимљени подаци (x,y i z) се достављају у виду Техничког извештаја који треба да садржи 

табеларни приказ координата снимљених пијазометара. 

 

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

у време како је одређено Конкурсном документацијом.   

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Андреја Лазовић, маст.инж.шум. 

                                                                                     ________________________ 

 

 


