
ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ „АЖУРИРАЊЕ 
ТРАНСПОРТНОГ МОДЕЛА ГРАДА БЕОГРАДА СА САОБРАЋАЈНИМ 

ИСТРАЖИВАЊЕМ КАРАКТЕРИСТИКА КРЕТАЊА, БР. ЈН 18/14 
 
Потенцијални понуђач поставио је следећа питања у поступку јавне набавке услуге 
„Ажурирање транспортног модела града Београда са саобраћајним истраживањем 
карактеристика кретања, бр. јн 18/14: 

1. Да ли се под термином спољни прстен, подразумева спољни кордон?  
2. Да ли формулација „Анкетирају се возачи аутомобила, мотоцикала и теретних 

возила у оба смера кретања..., и петком од 15 до 21 часова и недељом од 16 до 22 
часова.“, с обзиром на то да се методолошки разликује од формирања 
информационе основе из претходних фаза транспортног модела (ТМБ 2007), треба 
да остане или да се замени формулацијом да ће анкета бити методолошки 
усклађена са постојећом базом података у транспортном моделу. 

3. Да ли су на списку документације коју доставља инвеститор, грешком, 
изостављени расположиви подаци о саобраћајним незгодама? 

4. Да ли Изјава о стављању на располагање Понуђачу (Образац 10) може да се 
преформулише, јер потврда да експерти нису ангажовани на другим пословима 
подразумева да не могу да завршавају своје редовне радне, или већ преузете 
обавезе (нпр. Научни пројекти за Министарство науке и технолошког развоја, 
настава на универзитету и сл.)? 

ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА: 
 
1. Да, с обзиром да се ради о два термина који се у пракси користе за исти појам. 
2. Прихватамо примедбу да се анкета на спољном кордону (прстену) уради на 

следећи начин:  
Анкета се спроводи заустављањем возила уз обавезну асистенцију полиције. 
Анкетирају се возачи аутомобила, мотоцикала и теретних возила у смеру излаза из 
града. Анкета се спроводи меродавним радним данима (уторак/среда/четвртак), 
анкетирају се возачи аутомобила, камиона и мотоцикала у сваком сату, у периоду 
од 07 до 21 часова.Формулисањем анкетног листа од учесника анкете треба да се 
добију подаци о претходном уласку у град или проласку кроз град. Такође, кроз 
питања путем анкетног листа треба да се добију подаци о викенд кретањима 
петком поподне (излазак из града) и недељом поподне за улазак у град.  

3. Грешком је изостављено да ће Наручилац, поред наведеног, доставити и 
расположиве податке о саобраћајним незгодама у Београду за период од 
последње 3 године (2012.,2013., и 2014. година). 

4. Уважавамо примедбу. 
Изјавом о стављању на располагање понуђачу за реализацију предмета јавне 
набавке услуге ''Ажурирање транспортног модела града Београда са саобраћајним 
истраживањем карактеристика кретања'' ће водећи стручњаци потврдити да ће 
бити ангажовани на овом пројекту до краја његове реализације. 
 

Обавештавамо потенцијалне понуђаче да је у току измена конкурсне документације, 
тако да ће и рок за подношење понуда бити продужен. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


