РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О НЕПОСТОЈАЊУ
ОСНОВА ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ ЗА КОЈИ СЕ ПОТВРДА ИЗДАЈЕ:
Пословно
име:
Означити
правну форму:

Матични
број:

Адреса:
Општина:
Место:

Број и назив
поште:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

НАЧИН НА КОЈИ ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОТВРДЕ:
Захтевам да писмени отправак потврде буде достављен на један од следећих начина:
Поштом на адресу
подносиоца у
Републици Србији

Поштом на адресу
седишта

Лично у ОЈ АПР-а/
општинска
канцеларија:

Поштом на адресу
за пријем поште

Лично у седишту
АПР-а у Београду

Електронском
поштом:

(у припреми)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:
Име:

Презиме:

ЈМБГ:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):
*уносом ЈМБГ/броја пасоша подносиоцу се омогућава претрага статуса
пријаве по подносиоцу на интернет страни АПР-а.

Адреса подносиоца (у Републици Србији):
Општина:
Место:

Број и назив
поште:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Контакт подаци подносиоца захтева:
Телефон:

Е-пошта:

* НАПОМЕНА:
Захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке подноси регистровани заступник правног лица/предузетник
или лице овлашћено од стране заступника за подношење Захтева.

Потписивањем регистрационе пријаве подносилац гарантује
за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Потпис подносиоца пријаве:
___________________________

* НАПОМЕНА:
Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима по Закону
о привредним друштвима.
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ПРЕДУЗЕТНИЦИ
Уз регистрациону пријаву уписа понуђача:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да физичко лице
регистровано као предузетник није осуђивано, СЕ ДОСТАВЉА САМО ако се лице НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, да би
регистратор могао да утврди за које кривично дело је осуђиван. У супротном чињеницу да се НЕ НАЛАЗИ регистратор
може да утврди по службеној дужности;
Регистратор ће одбацити захтев за издавање потврде уколико се лице налази у казненој евиденцији за кривична дела прописана одредбом
члана 75. Закона о јавним набавкама.
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта физичког лица регистрованог као предузетник. Странац који има одобрен
боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику. Странац који нема
одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, доставља уверење о неосуђиваности од надлежног органа матичне државе.

* НАПОМЕНА:
Уколико понуђач има више регистрованих пословођа дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање
плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
Потврду надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да
му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга,
укључујући све настале камате и новчане казне;
Доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача у износу од 1.000,00 динара сходно члану 39. Одлуке о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“ број 119/2013,
138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018 и 73/2019).
ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ РЕГИСТРОВАНА И КОЈА НИСУ РЕГИСТРОВАНА У АПР-У
Уз захтев за издавање потврде понуђача прилаже се:
Потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање
плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
Потврду надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да
му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга,
укључујући све настале камате и новчане казне;
Доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача у износу од 1.000,00 динара сходно члану 39. Одлуке о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“ број 119/2013,
138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018 и 73/2019).
Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, којом се потврђује да
понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, није
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне
набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преварe; кривично дело
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребe службеног положаја;
кривично дело трговинe утицајем; кривично дело давањa мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана
388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из
члана 390. ст. 1 и 2);
Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица којом се потврђује да понуђач
у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, није правноснажно
осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за
следећа кривична дела: кривично дело злоупотребe службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске користи
прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело
заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело
примањa мита;
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Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања
ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и
давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на
основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице
Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде, ако
вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000
динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања
новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело
јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело
тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког
удруживања;
Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу или Краљеву за сузбијање корупције
(тачније потврду оног суда на чијој територији се налази седиште привредног субјекта), којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању
привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба
у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе
положаја одговорног лица и кривично дело прања новца
* НАПОМЕНА:
Сва документација се доставља у оригиналу или овереној фотокопији (код нотара) и не сме бити старија од два месеца од дана подношења
документације Регистру.
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