
Gastrans d.o.o. Novi Sad 
 

 
Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета 

Питања и одговори 
 

 
 
1. Поред података о фирми, потребно је унети и податке о промету у последње 
три године, молимо Вас да нам ближе објасните тј. дефинишете које податке желите 
да укључимо у колону “промет”. 
 
Гастранс: Образац за регистрацију садржи две колоне, промет и приход. Колона 

промет треба да прикаже пословне приходе друштва (АОП 1001 из 
обрасца биланса успеха), док колона приход треба да прикаже све 
приходе друштва (збир АОП 1011, АОП 1032, АОП 1050 и АОП 1052). 

 
 
2. Да ли ако уплаћујемо у динарима уплату вршимо по средњем курсу НБс на дан 
уплате? Да ли издајете профактуру за плаћање? Који је позин на број приликом 
плаћања? 
 
Гастранс: Уплата у динарима се врши у динарској противвредности износа од ЕУР 

5.000,00 по средњем курсу НБС на дан уплате. Гастранс д.о.о. није 
планирао да издаје профактуре учесницима. Ипак, могуће је и издати 
профактуру, уколико Ваша банка одбија да изврши плаћање без 
профактуре. Не постоји позив на број који је неопходно унети приликом 
плаћања, довољно је да као сврху уплате наведете ”Накнада за 
регистрацију по Јавном позиву за подношење необавезујућих понуда за 
резервацију капацитета Гастранс д.о.о. Нови Сад од 5. марта 2018.” 

 
 
3. У вези са Јавним позивом за подношење необавезујућих понуда за резервацију 
капацитета, молимо Вас да нам доставите информацију по ком курсу РСД/ЕУР је 
потребно извршити уплату накнаде за регистрацију у износу од ЕУР 5.000,00 на 
назначени динарски текући рачун. 
 
Гастранс: Уплата у динарима се врши у динарској противвредности износа од ЕУР 

5.000,00 по средњем курсу НБС на дан уплате. 
 
 
4. Обзиром да се ради о трансакцији између два домаћа правна лица, да ли Вам 
накнаду од 5.000 ЕУР уплаћујемо у динарској противвредности и по ком курсу (у 
случају да издајете предрачун, молим Вас да нам пошаљете)? 
 
Гастранс: Уплата од стране привредних друштава из Републике Србије се врши у 

динарима, у динарској противвредности износа од ЕУР 5.000,00 по 
средњем курсу НБС на дан уплате. Гастранс д.о.о. није планирао да издаје 
профактуре учесницима. 


