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Питање 2: На страни 4 (прва два пасуса) и 5 (последња два пасуса) документације које се 

односе на предвиђене активностима у процесу израде истраживања помињу се две фазе 

теренског квантитативног истраживања са националном покривеношћу. Из наведеног 

текста није јасно да ли је реч о томе да се у првој фази обави једно теренско истраживања 

дужине до 45 минута, а у другој фази још једно теренско истраживање дужине до 25 

минута – дакле укупно два теренска истраживања са националном покривеношћу на 

узорку или је реч о једном истраживању које ће се обавити помоћу два упитника – једним 

дружине до 45 минута трајања (прва фаза), и другим до 25 минута трајања (друга фаза). 

Уколико је реч о два теренска квантитативна истраживања, молим вас за информацију у 

ком периоду би требало да се оконча права, а у ком друга фаза теренског квантитативног 

истраживања с обзиром да је рок за завшетак читавог посла 10. новембар 2015. Такође, с 

обзиром да је јасно шта је циљ целокупног истраживања, молим вас да појасните шта је 

циљ и садржај прве, а шта друге фазе истраживања. 

 

Одговор 2: У питању су два раздвојена теренска истраживања, једно теренско 

истраживање у трајању од 45 минута и друго у трајању од 25 минута, оба са националном 

покривеношћу. 

Министарство планира реализацију квантитативног теренског истраживања са упитником 

трајања 45 минута, приликом чега би се упоредо реализовале и фокус групе. Након 

добијених резултата, планирано је још једно краће квантитативно теренско истраживање 

са трајањем упитника до 25 минута, које би имало за циљ да разјасни нејасноће и да 

додатне одговоре на питања у вези са добијеним резултатима првобитних истраживања. 


