
Kомисија за јавну набавку услуга истаживања јавног мњења за потребе органа Града 

Новог Сада, шифра: ЈНМВ-У-10/2014-ГВ, образована Решењем Градског већа Града Новог 

Сада број: II-404-2/2014-27 од 15. маја 2014. године. 

 

          

                                                                   Нови Сад, 28. мај 2014. године  

 

 

Додатне информације и појашњења у вези припремања понуда: 

  

Дана 26. маја 2014. године, примљена су питања потенцијалног понуђача следеће 

садржине: 

 

1. Дa ли je дoвoљнo дa сe нaвeдe сaмo jeднa рeфeрeнцa у изнoсу кojи нeћe бити мaњи oд 

врeднoсти пoнудe бeз ПДВ-a или je пoтрeбнo дa збир свих нaвeдeних рeфeрeнци нe 

будe мaњи oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ-a? 

2. Кojи je минимaлaн брoj рeфeрeнци кojи мoрa дa сe дoстaви (дa ли je дoвoљнo пoслaти 

jeдну рeфeрeнцу)? 

 

 

 

У вези са наведеним, Комисија даје следећи  

 

 

ОДГОВОР 

 

 

На страни број 6. Конкурсне документације за јавну набавку услуга истраживања 

јавног мњења за потребе органа Града Новог Сада, као додатни услов за учешће у поступку 

јавне набавке, под бројем 2.a) одређено је да понуђач мора доказати да испуњава пословни 

капацитета: и то да је у претходној пословној години (2013. години) вршио услуге које су 

предмет ове јавне набавке, најмање у вредности понуде без ПДВ-а, дате за предметну 

набавку, код Наручиоца у смислу члана 2. Закона о јавним набавкама. 

На страни број 7. наведено је да   Понуђач испуњеност додатних услова који се односе 

на: пословни капацитет 2.а), доказује достављањем Референтне листе - листа закључених и 

реализованих уговора, у траженом периоду, чији су предмет услуге истраживања јавног 

мњења, (Образац 8.) документоване одговарајућим, потписаним и овереним потврдама о 

референцама од стране референтног наручиоца (Образац 9.)  

Дакле, потребно је да понуђач докаже да је вршио услуге које су предмет ове јавне 

набавке, најмање у вредности понуде без ПДВ-а, код Наручиоца у смислу члана 2. 

Закона о јавним набавкама, у претходној пословној 2013. години, при чему није битан 

број закључених уговора, и уколико је тај услов задовољава један Уговор, односно једна 

референца, довољно је да се у Обрасцу број 8. наведе једна референца, и да се иста 

документује, тј. да се достави само једна потврда о  референцама (Образац 9.), а уколико овај 

услов задовољава више уговора, потребно је исте навести у Обрасцу број 8. и за сваки уговор 

доставити потврду о референцама (Образац 9.), као доказ да понуђач испуњава додатни 

услов у погледу пословног  капацитета. 

 

 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


