
ПИТАЊА ПОНУЂАЧА: 
 
ПИТАЊЕ 1: 
 

1. Конкурсном документацијом је захтевано да чланови стручног тима буду два доктора 
наука из области саобраћаја. Обзиром да доктори наука из области саобраћаја који су 
докторске студије завршили на факултетима у иностранству носе звање PhD in Civil 
Engineering појаснити на који начин се у том случају доказује да је област саобраћаја. 

 ОДГОВОР 1: 
 

1. Доктори наука из области саобраћаја, који су докторске студије завршили на 
факултетима у иностранству и носе звање PhD in Civil Engineering, испуњеност услова 
доказују достављањем Превода дипломе са страног језика на српски језик, који мора 
бити оверен од стране надлежног органа (овлашћеног судског тумача за језик на ком је 
диплома издата). У оваквом случају, понуђач је у обавези да достави тему рада 
докторске дисертације, оверену од стране надлежног органа (овлашћеног судског 
тумача за језик на ком је диплома издата), из чега се јасно може утврдити да ли тема 
рада припада области саобраћаја. Конкурсна документација ће бити измењена и биће 
објављен пречишћен текст. 

 
ПИТАЊЕ 2: 

2. У тачки 8.2. конкурсне документације није наведено да Наручилац обезбеђује податке 
из спроведених саобраћајних истраживања. Да ли ће податке из саобраћајних 
истраживања доставити Наручилац или је спровођење саобраћајних истраживања 
предмет овог пројекта? Уколико јесте, појаснити која саобраћајна истраживања треба 
спровести. 

 
ОДГОВОР 2: 

2.  У тачки 3. СПЕЦИФИКАЦИЈА, подтачки 1.3. је наведено да су у „Првој фази услуге 
израде Смарт плана урaђeнa истрaживaњa и aнкeтe вeзaнe зa мoбилнoст стaнoвникa Нoвoг 
Сaдa, истрaживaњe кaрaктeристикe зaхтeвa зa прoтoкoм нa путнoj и уличнoj мрeжи, 
утврђивaњe прaмeтaрa квaлитeтa услoвa oдвиjaњa сaoбрaћaja, истрaживaњe 
кaрaктeристикe пaркирaњa, истрaживaњa кaрaктeристикa jaвнoг прeвoзa путникa и 
кaрaктeристикa бeзбeднoсти сaoбрaћaja. Рeзултaти истрaживaњa из oвe студиje ћe 
прeдстaвљaти oснoв зa изрaду смaрт плaнa“. Подтачка 8.2. ће бити измењена у смислу да 
Наручилац обезбеђује податке из спроведених саобраћајних истраживања која су 
обухваћена у Првој фази израде студије Смарт план-а. Подаци ће бити достављени 
Добављачу приликом потписивања уговора о јавној набавци. A за остало што није 
обухваћено Првом фазом, а потребно је обухватити у другој фази, што је наведено у 
спецификацији ове конкурсне документације, Наручилац ће предузећима послати захтеве 
за сагласност  за пружање потребних информација у циљу благовремене услуге израде 
студије. Конкурсна документација ће бити измењена и биће објављен пречишћен текст. 
 

 
ПИТАЊЕ 3. 

1. Из конкурсне документације није јасно у којим активностима из пројектног задатка је 
потребно користити уређај за мерење параметара саобраћајног тока (брзина, убрзање, 
успорење) као и елементата трасе, елевације итд. Појаснити за шта се конкретно 
очекује да уређај буде коришћен.  

 
ОДГОВОР 3. 

3.Конкурсна документација ће бити измењена јер овај уређај није потребан за ову фазу 
услуге израде студије. Конкурсна документација ће бити измењена и биће објављен 
пречишћен текст. 

 


