
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-34-2/20-VII 

Дана: 30.7.2020. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 
 

П И Т А Њ А      П О Н У Ђ А Ч А 

        Потенцијални понуђач - заинтересовано лице Марко Марковић је дана 27.7.2020. године 

електронском поштом у 22,04 часова поставио више питања везано за покренути отворени 

поступак јавне набавке ЈН број 404-34/20-VII набавке услуге прикупљања, анализе, обраде 

података и израде тематских мапа природних и шумских ресурса, умрежавање, моделовање 

ризика, консултантска подршка и едукација, за потребе Градске управе града Краљева као 

наручиоца, објављеног на Порталу ЈН дана 07.07.2020. године. Потенцијални понуђач - 

заинтересовано лице најпре пита-Недвосмислено и прецизно, шта је предмет и обим јавне 

набавке?Друго питање гласи-шта је предмет нуђења у овом тендерском поступку јер послови 

наведени у предмету јавне набавке нису сагласни пословима наведеним у Техничкој 

документацији тј.да ли за предметни ГИС постоји урађен пројекат(идејни или главни) на бази кога 

треба реализовати ГИС?Треће питање се односи на то то да ли је наручилац, приликом израде 

тендерске документације узео у обзир законску основу израде ГИС локалне самоураве, посебно 

Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра, информационог 

система о стању у простору и локалног информационог система о стању у простору и локалног 

информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената и стања у 

простору, Члан 5-Надлежни орган јединице локалне самоуправе за потребе праћења о стању у 

простору образује локални информациони систем планских докумената и стања у простору (у 

даљем тексту: локални информациони систем).  
         

О Д Г О В О РИ    Н А Р У Ч И О Ц А 
          

                Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, 

разматрала постављена питања  заинтересованог грађанина као потенцијанлог понуђача везано за 

покренути отворени поступак јавне набавке ЈН број 404-34/20-VII набавке услуге прикупљања, 

анализе, обраде података и израде тематских мапа природних и шумских ресурса, умрежавање, 

моделовање ризика, консултантска подршка и едукација, за потребе Градске управе града Краљева 

као наручиоца објављеног на Порталу ЈН дана 7.7.2020. године.            .  

             Комисија за јавну набавку одговара на постављена питања истим редоследом: 

1. Набавкауслугеприкупљања, анализе, обрадеподатака и израдетематскихмапаприродних и 

шумскихресурса, умрежавање, моделовањеризика, консултатскаподршка и едукација. У оквиру 

ЈН предвиђено је и успострављањеновог ГИС 

системакојитребадаинтегришеподаткекојенастајутокомовогпројектасаподацима, 

аналитичкимпроцедурама  и упитимакојипостоје у постојећем ГИС систему. С 

обзиромдајеусловдонаторадасеновоуспостављени ГИС системреализујекоришћењем opensource 

решењаиспоручилацтребадаурадимиграцијупостојећеплатформебазиранена Intergraph (Hexagon) 

платформина opensource решењебазиранона QGIS-u iPostgres-u. 



 

2. У граду Краљеву постоји ГИС систем који успешно функционише већ 7 година и исти се 

сматра основом за реализацију овог пројекта. Прочитати претходни одговор. 

3. Стручне службе Града Краљева суприликом успостављања и развојапостојећег ГИС система 

имале у виду све позитивне прописе које су донели надлежни органи Републике Србије током 

периода у коме је постојећи систем развијан. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


