
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 ПИТАЊЕ бр. 1 

Poštovani molimo vas da nam pojasnite 

-   ДОДАТНИ УСЛОВИ 2.1. Финансијски и пословни капацитет 2.1.1. Финансијски 

капацитет Укупно остварен приход за 2017. годину минимум 35.000.000,00 динара Доказ 

за правно лице: Биланс успеха за 2017. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или 

Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. годину од 

Агенције за привредне регистре (АОП 1001) Доказ за предузетнике: - Потврда о промету 

код пословне банке за 2017. годину. Доказ за физичко лице: - Потврда о промету код 

пословне банке за 2017. годину  

  2.1.2. Пословни капацитет Укупна вредност испоручених добара која су предмет јавне 

набавке у 2016. 2017. и 2018. г о д и н и ј е м и н и м у м 1 0 0 0 динара Доказ за правно 

лице: Вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке доказују се потврдом 

од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на 

другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних 

наручилаца Доказ за предузетнике: Доказ за физичко  

  Укупно остварен приход за 2017. годину минимум 35.000.000,00 динара 

 pitanje 

1-da li vam treba dostaviti ukupan prihod za 2016,2017,2018 min 35.000.000,00 ili samo za 

2017 da je ukupan prihod ostvaren 35.000.000,00 

2-spisak referetnih lista da li treba da bude 35.000.000,00 i za koji period ?    

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 1 

Конкурсном документацијом је тражено за ДОДАТНЕ УСЛОВЕ следеће: 

- За Финансијски капацитет да понуђач има укупно остварени приход за 2017. годину 

минимум 35.000.000,00 динара, а као доказ тражено је:   
Доказ за правно  

лице: 

 

Биланс успеха за 2017. годину на прописаном обрасцу (АОП 
1001)   
или Потврду о регистрацији редовног годишњег 
финансијског извештаја за 2017. годину од Агенције за 
привредне регистре (АОП 1001) 

Доказ за 

предузетнике: 
- Потврда о промету код пословне банке за 2017.  годину. 

Доказ за физичко 

лице: 
- Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину. 

- За Пословни капацитет  да понуђач има укупну вредност испоручених добара која су 

предмет јавне набавке у 2016. 2017. и 2018. години у вредности од минимум 

100.000.000,00 динара, а као доказ дражено је: 

Доказ за правно  

лице: Вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке 

доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са 

исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом 

обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем 

Списка референтних наручилаца  

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

Комисија           

 


