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ШТА ЈЕ РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА И КО МОЖЕ БИТИ У РЕГИСТРУ

Регистар ппнуђача је електронска јавна база података п предузетницима и правним лицима кпји
испуоавају пбавезне услпве за учешће у ппступку јавне набавке, прпписане чланпм 75. став 1. тач.1) дп 4)
Закпна п јавним набавкама.
У регистар може бити уписан, кап ппнуђач, предузетник или дпмаће правнп лице:


кпје је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;



пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан прганизпване
криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична дела прптив
живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре;



је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије или стране државе када има седиште на оенпј теритприји.

КОЈА ЈЕ КОРИСТ ЗА ПРИВРЕДУ

Акп сте уписани у Регистар ппнуђача нисте дужни да приликпм ппднпшеоа ппнуде, пднпснп пријаве
1
дпказује испуоенпст пбавезних услпва за учешће у ппступку јавне набавке.
Овп значи да привредник који је уписан у регистар више не мора да:




узима пптврду из АПР кпјпм дпказује да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у
пдгпварајући регистар
узме пптврду да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван
узме пптврду из Ппреске управе да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине

Тиме се смаоују трпшкпви и пптребнп време за припрему ппнуде.

КАКО СЕ УПИСАТИ У РЕГИСТАР

Привредник ппднпси регистраципну пријаву Агенцији за привредне регистре (неппсреднп у седишту АПР у
Бепграду или у некпј пд прганизаципних јединица или ппштпм).
Пптребна дпкумента се налазе на сајту АПР у делу: регистар ппнуђача/регистар ппнуђача-упутства/упутствп
за ппднпшеое регистраципне пријаве
Накнада за регистрацију уписа ппнуђача изнпси 2.800,00 динара.
Накнада за ппнпвну регистрацију ппнуђача, брисанпг из Регистра на пснпву сппственпг захтева или пп
службенпј дужнпсти, изнпси 1.500,00 динара.
Накнада за регистрацију прпмене ппдатака п ппнуђачу изнпси 1.000,00 динара.

1

прпписане чланпм 75. став 1. тач.1) дп 3), Закпна п јавним набавкама.

