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На основу члана 128. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 91/19) и члана 44. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 83/14 и
31/19),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама и допуни Правилника о садржини Регистра понуђача и
документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача
Члан 1.
У Правилнику о садржини Регистра понуђача и документацији која се
подноси уз пријаву за рeгистрацију понуђача („Службени гласник РС”, број
17/20), у члану 6. став 1. тач. 1) и 2) мењају се и гласе:
„1) доказ о матичном броју понуђача, ако понуђач није уписан у надлежни
регистар који води Агенција за привредне регистре;
2) потврда о пореском идентификационом броју понуђача, ако понуђач није
уписан у надлежни регистар који води Агенција за привредне регистре;”.
После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:
„Потврде из става 1. тач. 3)–5) и става 2. овог члана понуђач не прилаже
ако регистратор податке на основу којих се утврђују чињенице које се
доказују тим потврдама може прибавити по службеној дужности од
надлежног органа који о томе води службену евиденцију у електронској
форми и ако је таква службена евиденција доступна у складу са прописима
којима се уређује електронска управа.
Регистратор на интернет страници Агенције за привредне регистре ажурно
обавештава понуђаче које потврде из става 1. тач. 3)–5) и става 2. овог
члана није потребно прилагати уз регистрациону пријаву.”
Досадашњи став 5, који постаје став 7, мења се и гласи:
„Понуђачи који су уписани у Регистар, у складу са раније важећим
прописима, прилажу Регистру доказе из става 1. тач. 3)–5) овог члана, ако
се ти докази не могу прибавити по службеној дужности на начин прописан у
ставу 5. овог члана, о чему потврду издаје регистратор који води Регистар и
која се објављује на интернет страници Агенције за привредне регистре.”.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9.

Уз пријаву за регистрацију поновног уписа понуђача у Регистар прилаже се
документација из члана 6. овог правилника на начин прописан тим чланом,
као и доказ о уплати прописане накнаде, у складу са законом.”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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