кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних
1)
услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
•
Финансијски, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН,који издаје Агенција за привредне регистре или Центар за
бонитет Народне банке Србије,који мора да садржи:статусне податке подносиоца пријаве,биланс стања
и билансе успеха за предходне три обрачунске године (2015.,2016. И 2017. )показатеље за оцену
бонитета за претходне три обрачунске године и податке о броју дана неликвидности и потврда
Народне банке Србије о броју дана неликвидности у последње три годинедо дана објављивања позиваи
мишљење овлашћеног ревизора.
Привредни субјекат који у складу са Законом о рачунобводству ,води пословне књиге по систему
простог књиговодства доставља:биланс успеха,порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза
на доходак грађана на приход од самосталних делатности,издат од стране надлежног порсеског
органа,начијој територији је регистровано обављање делатности за претходне три обрачунске
године(2015.,2016. и 2017.)
1) Привредни
субјекат,који
није
у
обавези
да
утврђује
финансијски
резултат(паушалац)доставља:потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословномтекућем рачуну за претходме три обрачунске године(2015.,2016. И 2017.)

2) Пословни, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова
Доказ: Фотокопија важећег сертификата ISO 9001:2015 – опсег примене: израда намештаја и
опремање екстеријера и ентеријера
3)Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова
Доказ:
Фотокопија Уговора о раду,уговора о привременим и повременим пословима,уговора о делу или
уговора о допунском раду,који је предвиђен Законом о раду или други одговарајући уговор о радном
ангажовању
4) Технички капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова
Доказ:
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