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ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
у вези са јавном набавком ''Студија:Бројање путника у јавном превозу и анкета 

корисника јавног превоза'' 
бр.јавне набавке 8/14 

 
 

1. Потенцијални понуђач наводи:  
 да је на страни 43, тачка 3 Конкурсне документације наведено:  
’’... Напомена: Градски завод за информатику и статистику ће на основу пописа 
становништва из 2011 године, урадити матрице путовања између 998 
статистичких кругова за путовања путника јавним градским превозом и 
путничким колима по врстама корисника.’’ 
као и да је у пројектном задатку, дефинисаном у оквиру Конкурсне документације, 
експлицитно  предвиђено да се подаци Градског завода за информатику и статистику 
користе за израде следећих тачака: 
- страна 43: „3.2. Карактеристикама путовања (обрадити расподелу по простору 

и времену, пешачење, преседање, вожња, сврха путовања користећи податке 
добијене од ГЗИС)“, 

- страна 45: „5.2.5. Карактеристике путовања у простору (изворно – циљна 
кретања) на основу података добијених од ГЗИС“, 

- страна 45: „5.2.6 (Расподела и средња дужина вожње и путовања)“. 
 
 

ПИТАЊЕ : Да ли Наручилац одустаје од наведених тачака из дефинисаног пројектног 
задатка? 

 
ОДГОВОР: Наручилац не одустаје од наведених тачака из дефинисаног пројектног 

задатка. 
 
 
      ПИТАЊЕ :  Уколико Наручилац не одустаје од наведених тачака из пројектног задатка, да 

ли наведене тачке треба обрадити до нивоа детаљности који омогућавају 
подаци  из базе ГЗИС, односно само за запослене кориснике и радна 
кретања? 

 
ОДГОВОР:   Не, податке, сем на основу података из базе ГЗИС, треба обрадити на основу 

података добијених из анкете и података добијених из базе БУС плус ситема.  
 

Тачка 3.2. гласи „Карактеристикама путовања (обрадити расподелу по 
простору и времену, пешачење, преседање, вожња, сврха путовања 
користећи податке добијене од ГЗИС)“. У тачци грешком стоји „користећи 
податке добијене од ГЗИС“ и тај део реченице се брише.  
Тачка 3.2 треба да гласи: „ Карактеристикама путовања (обрадити расподелу 
по простору и времену, пешачење, преседање, вожња, сврха путовања)“ 
Објашњење: тачка 3.2. припада делу пројектног задатка „АНКЕТА 
КОРИСНИКА“ са поднасловом „Карактеристике које треба истражити“ и она 
дефинише садржај анкете и није ни у каквој корелацији са подацима ГЗИС. 
Детаљан саджај анкете биће дефисан у методологији коју предлаже Извођач 
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а записнички прихавата „Комисије за пријем и праћење реализације 
уговора“. 
 
Текст  на страни 43, тачка 3 Конкурсне документације који гласи:  

  ’’... Напомена: Градски завод за информатику и статистику ће на основу 
пописа становништва из 2011 године, урадити матрице путовања између 
998 статистичких кругова за путовања путника јавним градским 
превозом и путничким колима по врстама корисника.’’  
Треба да гласи ’’... Напомена: Градски завод за информатику и статистику 
ће на основу пописа становништва из 2011 године и других расположивих 
података, урадити матрице путовања између 998 статистичких кругова 
за путовања запослених, студената и среднјошколаца јавним градским 
превозом.’’  

    
2. Потенцијални понуђач констатује: на страни 11. конкурсне документације 

наведено је: ’’ ... Модел уговора - понуђач има обавезу да потпише и овери 
последњу страну модела уговора, чиме се сматра да прихвата све елементе 
Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације. У случају 
заједничке понуде, Модел уговора потписују и печатом оверава члан групе 
понуђача који је у складу са споразумом из члана 81. став 4. Закона о јавним 
набавкама одређен као понуђач који ће у име групе понуђача потписати 
уговор.’’ 

 
ПИТАЊЕ : Да ли ће се до момента потписивања уговора извршити усклађивање 

свих елемената у моделу уговора према достављеним одговорима? 
 
ОДГОВОР: Да, до момента потписивања уговора извршиће се усклађивање свих 

елемената у моделу уговора. 
 
3. ПИТАЊЕ : Да ли се као доказ радне ангажованости може доставити и Уговор о         

делу? 
ОДГОВОР: У складу са делом III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где се 
наводи да се додатни  Услов   - да понуђач испуњава услове у погледу кадровског 
капацитета за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује фотокопијом основа 
радног ангажовања за свако радно ангажовано лице -  фотокопија радне књижице и 

уговора о раду за лица која су запослена на неодређено или одређено време, односно 
уговора о привременим и повременим пословима и др. за лица која су ангажована ван 
радног односа'', што подразумева  и  сваки други вид Законом предвиђеног радног 
ангажовања. 

 

 


