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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац 
-Сектор Завода- 

 

Одсек за послове јавних набавк 
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Шематски приказ организационих делова и унутрашње организације  

                                                                Завода                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 
  
 

  
 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, ПЕТРОВАРАДИН 
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СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ  

Самостални извршилац - Секретар Завода 

 1. Одсек за послове јавних набавки 

     2. Одсек за материјално-финансијске и послове рачуноводства 

 3. Одсек за опште, административне и техничке послове 

 

 
 

ИСТРАЖИВАЧКИ СЕКТОР 

 

АРХИТЕКТОНСКИ СЕКТОР 

 

СЕКТОР ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ ДЕЛА ЛИКОВНЕ И 

 ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 
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                                       МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                        ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 

              
               OТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса-oтворени поступак 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних набавки Шифра процеса: ОП 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 25 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац 
пословног процеса 
(одговорно лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке за јавне набавке добара 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке услуга 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

OТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА 

 
 

Циљ пословног процеса 

Спровођење отвореног поступка јавне набавке у складу са законским и подзаконским актима и 
закључивање уговора о јавној набавци, а ради благовременог обезбеђивања потребних добара, 
услуга или радова. 

 
 

Основни ризици 

 Обустава поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора или за 
доношење одлуке о закључењу оквирног споразума 

 Обустава поступка јавне набавке због објективних и доказивих разлога, који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком  

 Подношење захтева за заштиту права пре истека рока за подношење понуда или након 
доношења одлуке о додели уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума 

 
 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: захтев за покретање поступка јавне набавке 
Активности: 
1. Објављивање претходног обавештења ако је укупна процењена вредност истоврсних 
добара на годишњем нивоу преко 45 милиона динара за добра или услуге, односно 60 
милиона динара за истоврсне радове 
2. Израда одлуке о покретању поступка јавне набавке  
3. Израда решења о образовању комисије за јавну набавку  
4.  Израда изјаве о одсуству сукоба интереса и потписивање исте од стране чланова комисије 
и заменика чланова комисије 
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5. Припрема и израда конкурсне документације (КД)  
6. Израда позива за подношење понуда (ПЗПП)  
7. Достављање модела уговора на сагласност,  као саставног дела КД Директору Завода (само 
уколико је процењена вредност ЈН већа од 5.000.000,00 динара)  
8. Постављање ПЗПП и КД на Портал јавних набавки и на интернет страницу Завода 
9. Пријем захтева за додатне информације/појашњења од заинтересованих лица  
10. Израда одговора на постављена питања, односно додатних појашњења потребних за 
припрему понуде; објављивање додатних појашњења на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Завода; достављање одговора заонтересованом лицу које је поднело 
захтев за додатне информације/појашњења 
11. Израда измена и допуна КД, уколико је потребно  
12.Објављивање измена и допуна  КД на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Завода 
13. Уколико се конкурсна документација измени или допуни 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда доноси се одлука о продужењу рока за подношење понуда и сачињава 
се обавештење о продужењу рока за подношење понуда које се објављује на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Завода 
14. Пријем понуда  
15. Отварање понуда  
16. Сачињавање записника о отварању понуда и уручивање истог понуђачима чији 
представници присуствују отварању понуда 
17. Достављање записника понуђачима чији представници нису учествовали у поступку 
отварања понуда  
16.Вршење стручне оцене понуда и израда писаног извештаја о стручној оценио понуда 
17.Израда и доношење одлуке о додели уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, 
односно одлуке о обустави поступка  
18.Достављање одлуке о додели уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, 
односно одлуке о обустави поступка свим понуђачима  
19.Уколико неко од пунуђача поднесе захтев за увид у документацију, упућивање одговора на 
захтев за увид у документацију о датуму и времену вршења увида. 
20.Омогућавање понуђачима вршења увида у документацију и копирање документације из 
поступка и евидентирање података о извршеном увиду 
21.Извештавање понуђача  као могућност и обавеза у случају из члана 111. ЗЈН 
22.Израда уговора, односно оквирног споразума и достављање на потпис директору Завода 
23.Достављање уговора, односно оквирног споразума другој уговорној страни ради 
потисивања  
24.Закључење уговора, односно оквирног споразума  
25.Израда обавештења о закљученом уговору, одн. оквирном споразуму и објављивање 
обавештења на Порталу јавних набавки и на интернет страници Завода 
26.Израда обавештења о обустави поступка јавне набавке и објављивање обавештења на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Завода 
27.Достављање уговора, односно оквирног споразума и пратеће документације 
организационим јединицама одређеним у Правилнику о ближем уређивању поступка јавне 
набавке у Заводу 
28.Враћање понуђачима депонованих средстава обезбеђења за озбиљност понуде (ако је 
конкурсном документацијом захтевано) који су у оквиру понуде доставили средство 
обезбеђења за озбиљност понуде 
29.Архивирање предмета 
Резултат: Закључење уговора о јавној набавци или оквирног споразума добара, услуга или 
радова са најповољнијим понуђачем  

 
 
 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

Реализација плана набавки; 
Израда захтева за покретање поступка јавне набавке; 
Реализација уговора о јавним набавкама; 
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Ресурси за остваривање пословног процеса 

Људски ресурси, канцеларијски простор, рачунар и пратећа рачунарска опрема, штампач, 
скенер, фотокопир апарат, телефон, телефакс, приступ интернету, информатичка подршка, 
канцеларијски материјал, одговарајући простор за јавно отварање понуда који је опремљен 
рачунаром и штампачем. 

 
 

Шифре и називи процедура 

/ 
 
 
 
 Име, презиме и 

функција 
Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спрово-ђење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-

воствене послове-ш 

еф одсека за мате-

ријално финансијске 

послове рачуновод-

ства 

м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 2А 

 

        OТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре- oтворени поступак 
 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра 
процеса: 

ОП 

Шифра 
организационе 
јединице: 

02 Верзија: 02 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке за јавне набавке добара 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке услуга 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и 
услуга – руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

OТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА 

 
 
 

Циљ пословног процеса 

Спровођење отвореног поступка јавне набавке,  у складу са законским и подзаконским актима и 
закључивање уговора о јавној набавци, а ради благовременог обезбеђивања потребних добара, 
услуга или радова. 

 
 
 

Подручје примене 

Одсек за послове јавних набавки 

 
 
 

Остала документација 

/ 

 
 
 

Одговорност и овлашћење 

- Одељење за припрему и реализацију набавки: израђује и подноси захтева за покретање поступка 
јавне набавке 
- Обрађивач предмета: припрема и израђује све акте који се доносе приликом спровођења 
поступка, врши јавно отварања понуда, врши стручну оцену понуда, поставља огласе о јавним 
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набавкама на Портал јавних набавки, упућује огласе о јавним набавкама Одсеку за послове јавних 
набавки ради њиховог објављивања на интернет страници Завода, доставља акте 
заинтересованим лицима и понуђачима, стара се о поштовању рокова прописаних законом и 
подзаконским актима, координира рад комисије за јавну набавку; 
- Чланови комисије за јавну набавку и њихови заменици учествују у:  
1.припреми конкурсне документације и позива за подношење понуда ; 
2.припреми измена или допуна конкурсне документације; 
3.припреми додатних информација или објашњења у вези са припремањем понуде ; 
4.припреми предлога одлуке о продужењу рока за подношење понуда у складу са чл. 63. ст. 5. ЗЈН; 
5.отварању понуда и сачињавање писаног записника  о отварању понуда; 
6.прегледу, оцени и рангирању понуда  и  сачињавању писаног извештаја о стручној оцени понуда; 
7.припреми предлога одлуке о закључењу оквирног споразума; 
8.припреми предлога одлуке о обустави поступка јавне набавке; 
9.одлучивању о поднетом захтеву за заштиту права ; 
10.припреми обавештења о закљученом уговору, односно одлуке о закључењу оквирног 
споразума; 
11.припреми обавештења о обустави поступка јавне набавке . 
-- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке, 
контрола тачности, исправности и законитости аката који се доносе приликом спровођења поступка 
јавне набавке, а које потписује директор Завода 

 
 
 
 

Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о 
јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“) 

- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, 
бр. 30/2010) 

- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља) 

- Закон о буџету 

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова  („Службени гласник РС“, број 29/2013 и 
104/2013) 

- Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 
порекла („Службени гласник РС“, број 33/2013) 

- Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. 
гласник РС", бр. 44/2014) 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу 
 
 
 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

- Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
- КД - конкурсна документација 
- ПЗПП - позив за подношење понуда 
- ЗЈН - Закон о јавним набавкама 
- Портал ЈН – Портал јавних набавки 
- ЈН - јавна набавка 
- Комисија за ЈН – комисија за јавну набавку 
- Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 

 
 
 
 
 
 
 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

8 od 150 

 

 Име, презиме и 
функција 

Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спрово-ђење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-

воствене послове-ш 

еф одсека за мате-

ријално финансијске 

послове рачуновод-

ства 

м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ 2Б 

 
процедура за поступак јавне набавке ОТВОРЕН ПОСТУПАК 

 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове јавних набавки 
вертикални преглед процедуре - јавне набавке отворен поступак 

Организацио
на јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ОП 

Шифра 
организацио
не јединице: 

01 Верзија: 25 

Руководилац 
организацио
не јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник 
за јавне набавке 

ДИЈАГРАМ ТОКА 
ОПИС 

АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно лице  

Рок за 
спровођење 

 

Израда претходног 
обавештења ако је 
набавка преко 45 
милиона динара за 
добра или услуге и 
60 милиона за 
радове 

Запослени из 
Одсека за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки који је 
задужен за 
спровођење 
поступка јавне 
набавке (у даљем 
тексту: 
„Обрађивач 
предмета“). 

Одмах без 
одлагања, а 
најкасније у року од 
5 дана од пријема 
захтева за 
објављивање 
претходног 
обавештења 

- Захтев за 
објављивање 
претходног 
обавештења 
- Претходно 
обавештење 

 

Објављивање 
претходног 
обавештења на 
Порталу јавних 
набавки и интернет 
страници Завода 

-за Портал ЈН 
обрађивач 
предмета 
 -за интернет 
страницу  
запослени у Одсек 
за послове јавних 
набавки 

Сходно члану 
59.ЗЈН 

- Претходно 
обавештење  

 

Пријем захтева за 
покретање поступка 
јавне набавке 

 
 

- Захтев за 
покретање 
поступка јавне 
набавке 

 

Обрада примљеног 
захтева и израда 
одлуке о покретању 
поступка јавне 
набавке 

- Обрађивач 
предмета 

Законом није  
прописан рок.  

Оквирни  рок за 
реализацију је до 3 
радна данa од дана 
пријема захтева за 
покретање поступка 

-Захтев за 
покретање 
поступка јавне 
набавке; 
-Одлука о 
покретању 
поступка јавне 
набавке 

 

Контрола да ли 
наручилац на                           
конту који је наведен 
у одлуци има 
обезбеђена 
средства за јавну 
набавку. 

-Директор Завода  
 И 
- Референт за 
рачуновостве-не 
послове   шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске послове 
рачу-новодства 

Одмах након 
доставе одлуке на 
контролу 

-Одлука о 
покретању 
поступка јавне 
набавке 
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Контрола се врши 
на основу прегледа 
акта. Одговорно 
лице парафира 
одлуку, што 
представља потврду 
извршене контроле. 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог 
као потврда 
извршене контроле 

 
 

Одмах након 
доставе одлуке на 
контролу 

Одлука о 
покретању 
поступка јавне 
набавке 

 

Одлука о покретању 
поступка јавне 
набавке  

Директор Завод 
Законом није 
прописан рок 

 

-Одлука о 
покретању 
поступка јавне 
набавке 

 

Израда решења о 
образовању 
Комисије за јавну 
набавку 

 Обрађивач 
предмета. 

Истог дана када се 
донесе и одлука о 
покретању поступка 

-Захтев за 
покретање 
поступка јавне 
набавке,  
-Решење о 
образовању 
комисије за јавну 
набавку 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог 
као потврда 
извршене контроле 

Директор Завода 

 
 
 
/ 

- Решење о 
образовању 
комисије за јавну 
набавку 

 

Решење о 
образовању 
комисије за јавну 
набавку 

Директор Завода 
Истог дана када се 
донесе и одлука о 
покретању поступка 

-Решење о 
образовању 
комисије за јавну 
набавку 

 

Израда изјаве о 
одсуству сукоба 
интереса 

Обрађивач 
предмета 

Истог дана када се 
донесе  одлука о 
покретању поступка 
и решење о 
образовању 
комисије за ЈН 

Изјава о 
одсуству сукоба 
интереса 

 

Потписивање изјаве 
о одсуству сукоба 
интереса  
од стране Комисије 
за ЈН (чланови и 
заменици) 

Обрађивач 
предмета 

Истог дана када се 
донесе  одлука о 
покретању поступка 
и решење о 
образовању 
комисије за ЈН 

Потписана изјава 
о одсуству 
сукоба интереса 

 

 Припрема и израда 
КД 

Комисија за ЈН  
 

У року одређеном у 
одлуци о покретању 
поступка ЈН 

-Конкурсна 
документација 
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Достављање 
Модела уговора о 
јавној набавци 
Директор Завода 
(уколико је 
процењена 
вредност уговора 
преко 5.000.000,00 
динара без ПДВ) 

Обрађивач 
предмета 

Истог дана када се 
сачини конкурсна 
документација и 
када се објављује 
позив за 
подношење понуда 

- Модел уговора  
- Пропратни акт 

 

Израда  позива за 
подношење понуде 
(ПЗПП) 

Комисија за ЈН 
Одмах након 
израде конкурсне 
документације 

 
- позив за 
подношење 
понуда 

 

Постављање ПЗПП 
и КД на Портал 
јавних набавки и на 
интернет страници 
Завода 

За Портал ЈН -
обрађивач 
предмета  

 
За интернет 
страницу Завода 
-запослени у 
Одсек за послове 
јавних набавки 

Одмах након 
израде ПЗПП и КД 

-објављен ПЗПП 
и КД на Порталу 
ЈН , и на 
интернет 
страници Завода 

 

 

Објављивање ПЗПП 
на Порталу 
службених гласила 
РС и база прописа 
(само уколико је 
процењена 
вредност већа од 
5.000.000,00 динара 
за добра и услуге и 
10.000.000,00 
динара за радове) 

Обрађивач 
предмета 

Одмах након 
израде ПЗПП и КД 

-Објављен ПЗПП  
на 
Порталу 
службених 
гласила РС и 
база прописа 

 

Израда измена и 
допуна КД (није 
обавезна активност, 
предузима се само 
ако наступи потреба 
за изменама или 
уколико се уочи 
грешка у КД) 

Комисија за ЈН 
  

Најкасније до 
истека рока за 
подношење понуда 

Измене и допуне 
КД 

 

 

Oбјављивање 
измена и допуна КД 
на Порталу ЈН 

Обрађивач 
предмета 

Одмах (истог дана 
након сачињавања 
измена и допуна 
КД) 

- Измене и 
допуне КД 
- Испис са 
Портала ЈН 

 

Oбјављивање 
измена и допуна КД  
на интернет 
страници Завода 

Обрађивач 
предмета 
Запослени из 
Одсек за послове 
јавних набавки 

Одмах (истог дана 
након сачињавања 
измена и допуна КД 

- Измене и 
допуне КД 
- Испис са 
интернет 
странице Завода 

 

Израда одлуке о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
(само ако се КД 
измени или допуни 8 
или мање дана пре 
истека рока за 
подношење понуда 

Обрађивач 
предмета  

Сходно члану 63. 
Закона о јавним 
набавкама 

-Одлука о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 
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Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог 
као потврда 
извршене контроле 

Обрађивач 
предмета 

Сходно члану 63. 
Закона о јавним 
набавкама 

-Одлука о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 

 

Одлука о 
продужењу рока за 
подношење понуда 

Директор Завода 
Одмах након 
достављања одлуке 
на контролу 

-Одлука о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 

 

Израда обавештења 
о продужењу рока 
за подношење 
понуда 

Обрађивач 
предмета 

Одмах по 
утврђивању да је 
испуњен услов из 
чл 63. ст. 5 ЗЈН 

- Обавештење о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 
 

 

Објављивање 
обавештења о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
на Порталу ЈН 

Обрађивач 
предмета 

Одмах по 
сачињавању 

обавештења о 
продужењу рока за 
подношење понуде 

- Обавештење о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 
- Испис са 
Портала ЈН 

 

Објављивање 
обавештења о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
на интернет 
страници Завода 

Обрађивач 
предмета 
Запослени из 
Одсек за послове 
јавних набавки 

Одмах по 
сачињавању 

обавештења о 
продужењу рока за 
подношење понуде 

- Обавештење о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 
- Испис са 
интернет 
странице Завода 

 

 

Пријем захтева од 
заинтересованог 
лица за додатна 
појашњења. 
 
Израда одговора 
додатних 
појашњења  
 

Комисија за ЈН 
 

У року од 3 дана од 
дана пријема 
захтева за додатна  
појашњења. 

 

-Захтев 
заинтересованог 
лица за додатна 
појашњења; 
 
 -Додатна 
појашњења 
  

 

Достављање 
додатних 
појашњења 
заинтересованом 
лицу  

Обрађивач 
предмета 
 

У року од 3 дана од 
дана пријема 
захтева за додатна 
појашњења. 

-Додатна 
појашњења 
заинтересованом 
лицу; 
-Повратница; 
-Одштампани 
извод из 
електронске 
поште; 

 

Објављивање 
додатних 
појашњења на 
 Порталу ЈН  и  
на интернет 
страници Завода  

-на Порталу ЈН- 
Обрађивач 
предмета 
 
на интернет 
страници Завода- 
Запослени из 
Одсек за послове 
јавних набавки 

Одмах након 
израде додатних 
појашњења,.а 
најкасније у року од 
3 дана од дана 
пријема захтева за 
додатна појашњења 

-Додатна 
појашњења 

 

Обавештавање 
писарнице Завода о 
времену и месту јавног 
отварања понуда 
 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки службеник 
за јавне набавке 

Активност се 
предузима последњег 
дана у недељи која 
претходи недељи у 
којој је предвиђено 
отварању понуда 

- Интерни дописи 
који се доставља 
шефу писарнице 
путем мејла 
- Извод из мејла 
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Пријем понуда -Запослени у 
Писарници Завода 
или  Одсеку за 
послове јавних 
набавки 

Одмах по пријему 
понуде 

Примљена 
понуда 

 

Достављање понуда 
обрађивачу 
предмета  

курир 
Одмах по пријему 
понуде 

Примљена 
понуда 

 

 Отварање понуда -Комисија за ЈН  
Почиње дана и сата 
који су утврђени у 
ПЗПП 

Записник о 
отварању понуда 

 

Израда записника о 
отварању понуда и 
уручивање истог 
присутним 
понуђачима 

- Комисија за ЈН 
Одмах након 
окончања јавног 
отварања понуда  

 

Записник о 
отварању понуда 

 

Достављање 
записника о 
отварању понуда 
понуђачима чији 
представници нису 
присуствовали 
отварању понуда 

-Обрађивач 
предмета 

У року од три дана 
од дана отварања 
понуда 

-Записник о 
отварању 
понуда; 
-Повратнице 
-Потврда 
пријема путем 
електронске 
поште 

 

Вршење стручне 
оцене понуда 
пристиглих у 
поступку ЈН 
 

Комисија за ЈН 
 

У року који је 
потребан за 
правилно и потпуно 
вршење стручне 
оцене понуда..  

-Извештај о 
стручној оцени 
понуда 

 

Контрола рачунске 
исправности понуда 
 
 

-Члан комисије за 
ЈН из Одсека за 
припрему и 
реализацију 
набавки 
 
 

Максимум 24 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, као 
што је обимност 
или сложеност 
понуда, односно 
сложеност 
методологије 
доделе пондера, 
када рок може бити 
до 39 дана од дана 
отварања понуда 

-Изводи са мејла 
о комуникацији 
између чланова 
комисије 
 

 

Вршење исправке 
рачунске грешке у 
складу са чланом 
93. став 4.ЗЈН 

- Обрађивач 
предмета  
- понуђач који је 
поднео понуду са 
рачунском 
грешком 

Максимум 24 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, као 
што је обимност 
или сложеност 
понуда, односно 
сложеност 
методологије 
доделе пондера, 
када рок може бити 
до 39 дана од дана 

Захтев за 
давање 
сагласности и 
сагласност 
понуђача за 
исправку 
рачунске;  
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отварања понуда 

 

Преглед контрола и 
оцена достављених 
доказа о 
испуњености 
обавезних услова из 
чл.75.ЗЈН 

Обрађивач 
предмета 

Максимум 24 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, као 
што је обимност 
или сложеност 
понуда, односно 
сложеност 
методологије 
доделе пондера, 
када рок може бити 
до 39 дана од дана 
отварања понуда 

/ 
 

 

Преглед, контрола и 
оцена достављених 
доказа о 
испуњености 
додатних услова из 
чл.76 ЗЈН 

- Обрађивач 
предмета  
- Члан комисије за 
ЈН запослен у 
организационој 
јединици која је 
подносилац 
захтева 

Максимум 24 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, као 
што је обимност 
или сложеност 
понуда, односно 
сложеност 
методологије 
доделе пондера, 
када рок може бити 
до 39 дана од дана 
отварања понуда 

 / 

 

Преглед и оцена 
достављених 
узорака, 
документације која 
се односи на 
испуњеност услова 
и захтева из 
техничке 
спецификације, као 
и утврђивање да ли 
су пристигле понуде 
одговарајуће  

Члан комисије који 
је израдио 
техничку 
спецификацију  

Максимум 24 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, као 
што је обимност 
или сложеност 
понуда, односно 
сложеност 
методологије 
доделе пондера, 
када рок може бити 
до 39 дана од дана 
отварања понуда 

Депоновани 
узорци 

 

Израда захтева за 
додатна објашњења 
потребна  при 
прегледу, 
вредновању и 
упоређивању 
понуда и упућивање 
истог понуђачу 

- Комисија за ЈН 
- Понуђач коме се 
упућује захтев за 
додатно 
објашњење 
његове понуде 
 

Максимум 24 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, као 
што је обимност 
или сложеност 
понуда, односно 
сложеност 
методологије 

Захтев за 
додатна 
појашњења 
понуде; додатна 
појашњења 
понуде 
Извештај о 
стручној оцени 
понуда 
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доделе пондера, 
када рок може бити 
до 39 дана од дана 
отварања понуда 

 

Контрола и оцена 
достављеног 
средства 
обезбеђења 

Члан комисије из 
Одсека за 
припрему и 
реализацију 
набавки 

Максимум 24 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, као 
што је обимност 
или сложеност 
понуда, односно 
сложеност 
методологије 
доделе пондера, 
када рок може бити 
до 39 дана од дана 
отварања понуда 

 
Средства 
обезбеђења 
достављена у 
оквиру поднетих 
понуда 
 
Извештај о 
стручној оцени 
понуда;  

 

Достављање 
података о поступку 
ЈН из Плана 
набавки 

Члан комисије за 
ЈН из Одсека за 
припрему и 
реализацију 
набавки 

Максимум 24 дана 
од дана отварања 
понуда  

Образац са 
подацима о 
поступку из 
Плана набавки; 

 

Израда извештаја о 
стручној оцени 
понуда 

Обрађивач 
предмета 

Максимум 24 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, као 
што је обимност 
или сложеност 
понуда, односно 
сложеност 
методологије 
доделе пондера, 
када рок може бити 
до 39 дана од дана 
отварања понуда 

Извештај о 
стручној оцени 
понуда 

 

1. Израда одлуке о 
додели уговора или  
закључењу оквирног 
споразума  
 
ИЛИ 
 
2.Израда одлуке о 
обустави поступка 
јавне набавке 

Обрађивач 
предмета 

Максимум 25 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, када 
рок може бити до 40 
дана од дана 
отварања понуда 

Одлука о додели 
уговора, односно 
одлука о 
закључењу 
оквирног 
споразума  
 
ИЛИ 
 
одлука о 
обустави 
поступка јавне 
набавке 
 
 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог 
као потврда 
извршене контроле 

Обрађивач 
предмета Максимум 25 дана 

од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 

Одлука о додели 
уговора, односно 
одлука о закљу-
чењу оквирног 
споразума  
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оправданим 
случајевима, када 
рок може бити до 40 
дана од дана 
отварања понуда 

ИЛИ 
одлука о обу-
стави поступка 
јавне набавке 
 

 

Доношење одлуке о 
додели уговора, 
односно одлука о 
закључењу оквирног 
споразума  
 
ИЛИ 
 
Доношење одлуке о 
обустави поступка 
јавне набавке 
 

Директор Завода 
Максимум 25 дана 
од дана отварања 
понуда, осим у 
нарочито 
оправданим 
случајевима, када 
рок може бити до 40 
дана од дана 
отварања понуда 

Одлука о додели 
уговора, односно 
одлука о 
закључењу 
оквирног 
споразума  
ИЛИ 
Одлука о 
обустави 
поступка јавне 
набавке 
 
 

 

Достављање одлуке 
о  додели уговора, 
односно одлуке о 
закључењу оквирног 
споразума свим 
понуђачима или 
одлуке о обустави 
поступка јавне 
набавке 

Директор Завода 

У року од три дана 
од дана доношење 
одлуке о додели 
уговора, односно 
одлуке о закључе-
њу оквирног спора-
зума / одлуке о 
обустави поступка 

-Одлука о 
додели уговора, 
односно одлука о 
закључењу 
оквирног 
споразума или 
одлука о 
обустави 
поступка јавне 
набавке 
 
-Извод са мејла 
(достављање и 
потврда пријема 
одлуке) или 
повратнице 

 

Пријем захтева за 
увид у 
документацију и 
копир 
ање документације 
(само уколико 
понуђач упути 
писани захтев) 

Понуђач 
После доношења 
одлуке о додели 
уговора,закључењу 
оквирног споразума 
или одлуке о 
обустави поступка 

Захтев за увид у 
документацију  

 

Упућивање 
одговора на захтев 
за увид у 
документацију о 
датуму и времену 
вршења увида и 
вршење увида од 
стране понуђача 

Обрађивач 
предмета 
Понуђач који је 
поднео захтев за 
увид 

Уроку од 2 дана од 
дана пријема 
захтева за увид и 
копирање 

-Допис (одговор) 
-Извод са мејла 
(достављање и 
потврда пријема) 
или повратница 
-Белешка 
(потврда) о 
извршеном увиду 

 

Извештавање 
понуђача као 
могућност и обавеза 
у случају из члана 
111. ЗЈН 

Обрађивач 
предмета 
Комисија за јавну 
набавку 

у року од 5 дана од 
дана доношења 

одлуке 

-Позив за 
одржавање 
састанка  
-Записник о 
извештавању 
понуђача и 
разговору 
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Израда уговора о 
јавној набавци 
односно оквирног 
споразума  

Обрађивач 
предмета Након протека рока 

за подношење 
захтева за заштиту 
права понуђача 

-Уговор о јавној 
набавци односно 
оквирни 
споразум 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог 
као потврда 
извршене контроле 

Директор Завода 
Одмах након 
достављања на 
контролу 

- Уговор, односно 
оквирни 
споразум 

 

Потписивање 
уговора , односно 
оквирног споразума 
од стране директора 
ЗАВОДА 

Директор Завода 
Одмах након 
достављања 
уговора, односно 
оквирног споразума 
на потписивање 

Уговор, односно 
оквирни 
споразум 
потписан од 
стране 
директора 
ЗАВОДА 

 

Достављање 
уговора, односно 
оквирног споразума 
другој уговорној 
страни ради 
потписивања 

-Обрађивач 
предмета 
-Понуђач коме је 
додељен уговор 

Одмах након 
потписивања 
уговора од стране 
директора ЗАВОДА 

Уговор, односно 
оквирни 
споразум 
 

 

Закључење уговора, 
односно оквирног 
споразума 

Обрађивач 
предмета 

Истог дана када су 
уговори, односно 
оквирни споразуми 
потписани од 
стране друге 
уговорне стране 
примљени у Заводу 

Уговор, односно 
оквирни 
споразум 

 

Израда обавештења 
о закљученом 
уговору,односно 
оквирном споразуму  

Обрађивач 
предмета 

Најкасније у року од 
5 дана од дана 
закључења уговора 
односно оквирног 
споразума 

обавештење о 
закљученом 
уговору,односно 
оквирном 
споразуму 

 

Објављивање 
обавештења на 
Порталу ЈН и на 
интернет страници 
Завода 

на Порталу ЈН- 
Обрађивач 
предмета 
 
на интернет 
страници Завода- 
Запослени у Одсек 
за послове јавних 
набавки 

Најкасније у року од 
5 дана од дана 
закључења уговора 
односно оквирног 
споразума 

Објављено 
обавештење о 
закљученом 
уговору,односно 
оквирном 
споразуму на 
Порталу јавних 
набавки и на 
интернет 
страници Завода 

 

Израда обавештења 
о обустави поступка 
јавне набавке  

Обрађивач 
предмета 

Најкасније у року од 
5 дана од дана 
коначности одлуке 
о обустави поступка 
ЈН 

обавештење о 
обустави 
поступка јавне 
набавке 
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Објављивање 
обавештења 
обавештења о 
обустави поступка 
јавне набавке на 
Порталу ЈН и на 
интернет страници 
Завода 

на Порталу ЈН- 
Обрађивач 
предмета 
 
на интернет 
страници Завода- 
Запослени у Одсек 
за послове јавних 
набавки 

Најкасније у року од 
5 дана од дана 
коначности одлуке 
о обустави поступка 
ЈН  

објављено 
обавештење о 
обустави 
поступка јавне 
набавке на 
Порталу ЈН 
(испис са 
Портала ЈН) и на 
интернет 
страници Завода 
(испис са 
интернет 
странице 
Завода) 

 

Објављивање 
обавештења 
обавештења о 
обустави поступка 
на Порталу 
службених гласила 
РС и база прописа 
(само ако је 
процењена 
вредност већа од 5 
милиона динара за 
добра и услуге, 
односно 10 милиона 
динара за радове) 

Обрађивач 
предмтеа 

Најкасније у року од 
5 дана од дана 
коначности одлуке 
о обустави поступка 
ЈН  

-Извод из 
електронске 
поште 
(достављање и 
потврда пријема) 
-објављено 
обавештење о 
обустави 
поступка јавне 
набавке на 
Порталу 
службених 
гласила РС и 
база прописа  

 

Достављање 
уговора или  
оквирног споразума 
и пратеће 
документације 
организационим 
јединицама 
одређеним у 
Правилнику о 
ближем уређивању 
поступка јавне 
набавке у Заводу 

- курир дире-ктора 
Завода 
ИЛИ 
Преузимање 
лично од стра-не 
понуђача  

Након потписивања 
уговора или 
оквирног 
споразума,у  што 
краћем року  

 Образац потврде 
о пријему 
документације 
потписан од стране 
лица којима је 
упућена, 
 

ИЛИ 

 лично  

 

Враћање 
депонованих 
средстава 
обезбеђења за 
озбиљност понуде 
(ако је конкурсном 
документацијом 
захтевано) 
понуђачима који су у 
оквиру понуде 
средство 
обезбеђења за 
озбиљност понуде 

Обрађивач 
предмета 

Након закључења 
уговора, односно 
оквирног споразума 

-Пропратни акт; 
-Повратница 

 

Архивирање 
предмета 

Обрађивач 
предмета 

У континуитету Омот списа  
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 Име, презиме и 
функција 

Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спрово-ђење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-

воствене послове-ш 

еф одсека за мате-

ријално финансијске 

послове рачуновод-

ства 

м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                                         МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                        ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО ЧЛАНУ ЧЛАНУ 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗЈН 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса- преговарачки поступак  по члану члану 35. став 1. тачка 1) ЗЈН 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ЈНППСОПЗПП 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 26 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и 
услуга – руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СХОДНО ЧЛАНУ 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗЈН 

 

Циљ пословног процеса 

Спровођење преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда сходно чл. 
35. став 1. тачка 1) ЗЈН,  у складу са законским и подзаконским актима и закључивање уговора о 
јавној набавци, а ради благовременог обезбеђивања потребних добара, услуга или радова. 

 

Основни ризици 

 Обустава поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора 

 Обустава поступка јавне набавке због објективних и доказивих разлога, који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком  

 Подношење захтева за заштиту права 

 Прихватање понуде у којој је исказана цена која је већа од упоредиве тржишне цене. 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: захтев за покретање поступка јавне набавке 
Овај поступак се може спроводити ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом 
поступку или конкурентном дијалогу наручилац добије све непрхватљиве понуде, под условом 
да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми 
за доделу уговора не мењају.  
Активности: 

1. Израда одлуке о покретању поступка јавне набавке 
2. Израда решења о образовању комисије за јавну набавку 
3. Израда изјаве о одсуству сукоба интереса и потписивање исте од стране чланова 

комисије и заменика чланова комисије 
4. Припрема и израда конкурсне документације (КД) 
5. Израда позива за подношење понуда (ПЗПП) 

6. Достављање ПЗПП и КД понуђачима који су учествовали у отвореном, рестриктивном 
или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу (у даљем тексту: 
„претходно спроведен поступак“), а чије понуде су одбијене као неприхватљиве ИЛИ 
објављивање ПЗПП и КД на Порталу јавних набавки и на интернет страници Завода 
уколико наручилац одлучи да не позива само понуђаче који су учествовали у 
претходно спроведеном поступку 
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7. Пријем захтева за додатне информације, одн. појашњења КД од заинтересованих лица 
8. Израда одговора на постављена питања, односно додатних појашњења потребних за 

припрему понуде; достављање одговора понуђачима којима је упућен ПЗПП (уколико је 
наручилац одлучио да позове само и све понуђаче који су учествовали у претходно 
спроведеном поступку);  

9. Објављивање додатних појашњења на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Завода(само уколико је наручилац одлучио да не позива само понуђаче који су 
учествовали у претходно спроведеном поступку) 

10. Израда измена и допуна КД, уколико је потребно  
11. Достављање измена и допуна КД понуђачима из претходно спроведеног поступка 

(уколико је наручилац одлучио да позове само и све понуђаче који су учествовали у 
претходно спроведеном поступку);  

12. Објављивање измена и допуна  КД на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Завода(само уколико је наручилац одлучио да не позива само понуђаче који су 
учествовали у претходно спроведеном поступку)  

13. Уколико се конкурсна документација измени или допуни 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда доноси се одлука о продужењу рока за подношење понуда 
и сачињава се обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

14. Достављање обавештења о продужењу рока за подношење понуда понуђачима из 
претходно спроведеног поступка (уколико је наручилац одлучио да позове само и све 
понуђаче који су учествовали у претходно спроведеном поступку);  

15. Објављивање обавештења о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Завода(само уколико је наручилац одлучио да не 
позива само понуђаче који су учествовали у претходно спроведеном поступку)  

16. Пријем понуда 

17.1. Јавно отварање понуда 17.2. Јавно отварање понуда и 
преговарање 

             *у зависности од начина и динамике преговарања за који се одлучила комисија за јавну 
набавку 

18.1.                      / 18.2. Провера, односно оцена достављене 
документације  

19.1.                      / 19.2. Преговарање са понуђачима који су 
доставили валидну документацију и тиме 
неприхватљиву понуду у отвореном 
поступку учинили прихватљивом, односно 
преговарање са понуђачима који су 
доставили прихватљиве понуде (начин 
преговарања и елементи о којима се 
преговара се утврђују у сваком 
појединачном поступку, у складу са 
специфичностима предмета јавне набавке) 

20.1.Израда записника о отварању понуда
  

20.2. Израда записника о отварању понуда 
и преговарању 

21.1. Уручивање записника о отварању 
понуда присутним понуђачима на 
отварању  

21.2. Уручивање записника о отварању 
понуда и преговарању присутним 
понуђачима на отварању 

22.1. Достављање записника о отварању 
понуда у року од 3 дана понуђачима чији 
представници нису били присутни на 
отварању 

22.2. Достављање записника о отварању 
понуда и преговарању у року од 3 дана 
понуђачима чији представници нису били 
присутни на отварању 

23.1.Вршење контроле и оцене 
достављене документације 

23.2. / 

24.1.Израда и достављање позива за 
преговарање понуђачима чије су понуде 
прихватљиве 

24.2. / 

25.1. Преговарање са понуђачима 25.2. / 

26.1. Израда записника о преговарању  26.2. / 

27.1. Уручивање записника о преговарању 27.2. / 
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присутним понуђачима на отварању 

28.1.Достављање записника о 
преговарању у року од 3 дана понуђачима 
који су били позвани на преговарање, али 
чији представници нису били присутни на 
преговарању 

28.2. / 

 
29. Вршење стручне оцене понуда и израда писаног извештаја о стручној оцени понуда 
30. Израда и доношење одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка  
31. Достављање одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка свим 

понуђачима  
32. Уколико неко од пунуђача поднесе захтев за увид у документацију, упућивање 

одговора на захтев за увид у документацију о датуму и времену вршења увида. 
33. Омогућавање понуђачима вршења увида у документацију и копирање документације 

из поступка и евидентирање података о извршеном увиду 
34. Извештавање понуђача као могућност и обавеза у случају из члана 111. ЗЈН 
35. Израда уговора и достављање на потпис директору Завода 
36. Достављање уговора другој уговорној страни ради потписивања  
37. Закључење уговора 
38. Израда обавештења о закљученом уговору и објављивање обавештења на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Завода 
39. Уколико је донета одлука о обустави поступка - израда обавештења о обустави 

поступка јавне набавке и објављивање обавештења на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Завода 

40. Достављање уговора и пратеће документације организационим јединицама одређеним 
у Правилнику о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу 

41. Враћање понуђачима депонованих средства обезбеђења за озбиљност понуде (ако је 
конкурсном документацијом захтевано) који су у оквиру понуде доставили средство 
обезбеђења за озбиљност понуде 

42. Архивирање предмета 
Резултат: Закључење уговора о јавној набавци добара, услуга или радова са најповољнијим 
понуђачем 

 
 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

Реализација плана набавки; 
Израда захтева за покретање поступка јавне набавке; 
Реализација уговора о јавним набавкама; 

 
 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Људски ресурси, канцеларијски простор, рачунар и пратећа рачунарска опрема, штампач, 
скенер, фотокопир апарат, телефон, телефакс, приступ интернету, информатичка подршка, 
канцеларијски материјал, одговарајући простор за јавно отварање понуда који је опремљен 
рачунаром и штампачем. 

 
 

Шифре и називи процедура 

/ 
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 Име, презиме и 
функција 

Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац 

за спрово-ђење поступака 

јавних набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа директора м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-

воствене послове-ш еф 

одсека за мате-ријално 

финансијске послове 

рачуновод-ства 

……………………………………………………… 

Одобрава Зоран Вапа директора м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 3А 

 

        ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО ЧЛАНУ ЧЛАНУ 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗЈН 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре- преговарачки поступак  по члану члану 35. став 1. 
тачка 1) ЗЈН 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра 
процеса: 

ЈНППБОПЗПП/36.1.1. 

Шифра 
организационе 
јединице: 

02 Верзија: 26 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и 
услуга – руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СХОДНО ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗЈН 

 

Циљ пословног процеса 

Спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда сходно чл. 
36. став 1. тачка 1) ЗЈН,  у складу са законским и подзаконским актима и закључивање уговора о 
јавној набавци, а ради благовременог обезбеђивања потребних добара, услуга или радова. 

 

Подручје примене 

Одељење за спровођење поступака јавних набавки 

 

Остала документација 

/ 

 

Одговорност и овлашћење 

- Одељење за припрему и реализацију набавки: израђује и подноси захтев за покретање поступка 
јавне набавке 
- Обрађивач предмета: припрема и израђује све акте који се доносе приликом спровођења 
поступка, врши јавно отварања понуда, учествује у преговарању, врши стручну оцену понуда, 
поставља огласе о јавним набавкама на Портал јавних набавки, упућује огласе о јавним 
набавкама Одсек за послове јавних набавки  ради њиховог објављивања на интернет страници 
Завода, доставља акте заинтересованим лицима и понуђачима, стара се о поштовању рокова 
прописаних законом и подзаконским актима, координира рад комисије за јавну набавку; 
- Чланови комисије за јавну набавку и њихови заменици учествују у:  
1. припреми конкурсне документације и позива за подношење понуда; 
2. припреми измена или допуна конкурсне документације; 
3. припреми додатних информација или објашњења у вези са припремањем понуде; 
4. припреми предлога одлуке о продужењу рока за подношење понуда у складу са чл. 63. ст.5. 
ЗЈН; 
5. отварању понуда и сачињавање писаног записника о отварању понуда; 
6. преговарању са понуђачима и сачињавању писаног записника о преговарању; 
7. прегледу, оцени и рангирању понуда и сачињавању писаног извештаја о стручној оцени понуда; 
8. припреми предлога одлуке о додели уговора; 
9. припреми предлога одлуке о обустави поступка јавне набавке; 
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10. одлучивању о поднетом захтеву за заштиту права; 
11. припреми обавештења о закљученом уговору; 
12. припреми обавештења о обустави поступка јавне набавке . 
- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке, 
контрола тачности, исправности и законитости аката који се доносе приликом спровођења 
поступка јавне набавке, а које потписује директор Завода. 

 
 

Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о 
јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“) 

- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, 
бр. 30/2010) 

- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља) 

- Закон о буџету 

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова  („Службени гласник РС“, број 29/2013 и 
104/2013) 

- Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 
порекла („Службени гласник РС“, број 33/2013) 

- Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. 
гласник РС", бр. 44/2014) 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу 
 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

- Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
- КД - конкурсна документација 
- ПЗПП - позив за подношење понуда 
- ЗЈН - Закон о јавним набавкама 
- Портал ЈН – Портал јавних набавки 
- ЈН - јавна набавка 
- Комисија за ЈН – комисија за јавну набавку 
- Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 

 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за 

спрово-ђење поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа директора м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-воствене 

послове-ш еф одсека за мате-

ријално финансијске послове 

рачуновод-ства 

……………………………………………………… 

Одобрава Зоран Вапа директора м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ 3Б 

 
процедура за поступак јавне набавке ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО 

ЧЛАНУ ЧЛАНУ 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗЈН 
 

 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

вертикални преглед процедуре  - преговарачки поступак  по члану члану 35. став 1. тачка 1) 
ЗЈН 

Организацио
на јединица:  

Одсек за послове јавних набавки Шифра процеса: ЈНППСОПЗПП 

Шифра 
организацио
не јединице: 

01 Верзија: 26 

Руководилац 
организацио
не јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник 
за јавне набавке 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно лице  

Рок за 
спровођење 

 

Пријем захтева за 
покретање поступка 
јавне набавке 

/ / 

Захтев за 
покретање 
поступка јавне 
набавке 

 

Обрада примљеног 
захтева и израда 
одлуке о покретању 
поступка јавне набавке 

Запослени из 
Одсек за послове 
јавних набавкикоји 
је задужен за 
спровођење 
поступка ЈН (у 
даљем тексту: 
„Обрађивач 
предмета“). 

Законом није  
прописан рок.  

Оквирни  рок за 
реализацију је 
до 3 радна 
данa од дана 
пријема 
захтева за 
покретање 
поступка 

-Захтев за 
покретање 
поступка јавне 
набавке; 
-Одлука о 
покретању 
поступка јавне 
набавке 

 

Контрола да ли 
наручилац на конту који 
је наведен у одлуци 
има обезбеђена 
средства за јавну 
набавку. 

Контрола се врши на 
основу прегледа акта. 
Одговорно лице 
парафира одлуку, што 
представља потврду 
извршене контроле. 

-Директор Завода  
 И 
- Референт за 
рачуновостве-не 
послове   шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске послове 
рачу-новодства 

Одмах након 
доставе на 
контролу 

Одлука о 
покретању 
поступка јавне 
набавке 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

Директор Завода 
Одмах након 
доставе на 
контролу 

Одлука о 
покретању 
поступка јавне 
набавке 
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Одлука о покретању 
поступка јавне набавке  

Директор Завода 
Законом није 
прописан рок 

 

Одлука о 
покретању 
поступка јавне 
набавке 

 

Израда решења о 
образовању Комисије 
за јавну набавку 

 Обрађивач 
предмета. 

Истог дана 
када се донесе 
и одлука о 
покретању 
поступка 

-Захтев за 
покретање 
поступка јавне 
набавке,  
-Решење о 
образовању 
комисије за јавну 
набавку 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

Директор Завода 
Одмах након 
доставе 
решења на 
контролу 

Решење о 
образовању 
комисије за јавну 
набавку 

 

Решење о образовању 
комисије за јавну 
набавку 

Директор Завода 
Истог дана 
када се донесе 
и одлука о 
покретању 
поступка 

Решење о 
образовању 
комисије за јавну 
набавку 

 

Израда изјаве о 
одсуству сукоба 
интереса 

Обрађивач 
предмета 

Истог дана 
када се донесе  
одлука о 
покретању 
поступка и 
решење о 
образовању 
комисије за ЈН 

Изјава о одсуству 
сукоба интереса 

 

Потписивање изјаве о 
одсуству сукоба 
интереса  
од стране Комисије за 
ЈН (чланови и 
заменици) 

Обрађивач 
предмета 

Истог дана 
када се донесе  
одлука о 
покретању 
поступка и 
решење о 
образовању 
комисије за ЈН 

Потписана изјава 
о одсуству сукоба 
интереса 

 

 Припрема и израда КД Комисија за ЈН  
 

У року 
одређеном у 
одлуци о 
покретању 
поступка ЈН 

Конкурсна 
документација 

 

Израда  позива за 
подношење понуде 
(ПЗПП) 

Комисија за ЈН 
Одмах након 
израде 
конкурсне 
документације 

Позив за 
подношење 
понуда 

 

Достављање ПЗПП и 
КД понуђачима који су 
учествовали у 
отвореном, односно 
рестриктивном 
поступку (у даљем 
тексту: „претходно 
спроведен поступак“), а 
чије понуде су одбијене 
као неодговарајуће  

Обрађивач 
предмета 
 
 

Одмах након 
израде ПЗПП и 
КД 

- повратница или 
потврда пријема 
путем електронске 
поште 
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ИЛИ 
Достављање ПЗПП и 
КД лицима која 
обављају делатност 
која је предмет јавне 
набавке и која су према 
сазнањима наручиоца 
способна да изврше 
набавку (ако у 
отвореном, односно 
рестриктивном 
поступку наручилац 
није добио ниједну 
понуду) 

 

Израда измена и 
допуна КД (није 
обавезна активност, 
предузима се само ако 
наступи потреба за 
изменама или уколико 
се уочи грешка у КД) 

Комисија за ЈН 
  

Сходно члану 
63.  став 5. 
Закона о 
јавним 
набавкама 

Измене и допуне 
КД 

 

Достављање измена и 
допуна КД лицима 
којима је упућен ПЗПП 
и КД 

Обрађивач 
предмета 

Одмах (истог 
дана након 
сачињавања 
измена и 
допуна КД 

Измене и допуне 
КД 

 

Израда одлуке о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
(само ако се КД измени 
или допуни 8 или мање 
дана пре истека рока 
за подношење понуда 

Обрађивач 
предмета  

Сходно члану 
63. Закона о 
јавним 
набавкама 

Одлука о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

Директор Завода 
Одмах након 
достављања 
одлуке на 
контролу 

Одлука о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 

 

Одлука о продужењу 
рока за подношење 
понуда 

Директор Завода 
/ 

Одлука о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 

 

Израда обавештења о 
продужењу рока за 
подношење понуда 

Обрађивач 
предмета 

Одмах по 
утврђивању да 

је испуњен 
услов из чл 63. 

ст. 5 ЗЈН 

- Обавештење о 
продужењу рока 
за подношење 
понуда 
-Измене или 
допуне КД које су 
сачињене 8 или 
мање дана пре 
истека рока за 
подношење 
понуда 

 

Достављање 
обавештења о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
лицима којима је 
упућен ПЗПП и КД 

Обрађивач 
предмета 

Одмах по 
сачињавању 
обавештења о 
продужењу 
рока за 
подношење 

- обавештење о 
продужењу рока 
за поношење 
понуда 
 - повратница или 
потврда пријема 
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 понуда путем електронске 
поште 

 

 

Пријем захтева од 
заинтересованог лица 
за додатна појашњења. 
 
Израда одговора 
додатних појашњења  

Комисија за ЈН 
 

У року од 3 
дана од дана 
пријема 
захтева за 
додатна  
појашњења. 

-Захтев 
заинтересованог 
лица за додатна 
појашњења; 
 
 -Додатна 
појашњења 

 

Достављање додатних 
појашњења 
заинтересованом лицу 
и осталим лицима 
којима је упућен ПЗПП 
и КД 

Обрађивач 
предмета 
 

У року од 3 
дана од дана 
пријема 
захтева за 
додатна 
појашњења. 

-Повратница или 
потврда пријема 
електронском 
поштом 
 

 

Обавештавање 
писарнице Заводаи 
месту јавног отварања 
понуда 
 

 Виши референт 
за 
административне 
послове и 
Референт за 
административне 
послове у Одсек 
за послове јавних 
набавки 

Активност се 
предузима 
последњег 
дана у недељи 
која претходи 
недељи у којој 
је предвиђено 
отварању 
понуда 

Интерни дописи 
који се доставља 
шефу писарнице 
путем електронске 
поште 
 
Извод из 
електронске 
поште 

 

Пријем понуда Запослени у 
писарници  Завода 
ИЛИ 
Одсек за послове 
јавних набавки 

Одмах по 
пријему понуде 

Примљена понуда 

 

Достављање понуда 
обрађивачу предмета  

Запослени у 
писарници  Завода 
ИЛИ 
Одсек за послове 
јавних набавки  

Одмах по 
пријему понуде 

Примљена понуда 

 

1) Отварање понуда 
 

Комисија за ЈН  
Почиње дана и 
сата који су 
утврђени у 
ПЗПП 

Записник о 
отварању понуда 

2) Јавно отварање 

понуда 

 и преговарање 

Записник о 
отварању понуда 
и преговарању 

 

1)/ / / / 

2) Провера, односно 

оцена достављене 

документације 

Комисија за ЈН 
Одмах након 
отварања 
понуда 

Примљене понуде 

 

1)/ / / / 
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2) Преговарање са 

понуђачима који су 

доставили валидну 

документацију и тиме 

неодговарајућу понуду 

у отвореном, односно 

рестриктивном 

поступку учинили 

одговарајућом, односно 

преговарање са 

понуђачима који су 

доставили 

прихватљиве понуде  

Комисија за ЈН 
Одмах након 
контроле 
документације 

Документација о 
преговарању 
(обрасци, 
белешке и сл – у 
зависности од 
начина 
преговарања за  
који се комисија за 
ЈН одлучи) 

 

1) Израда записника о 
отварању понуда и 
уручивање присутним 
представницима 
понуђача 

Комисија за ЈН 
Одмах након 
окончања 
отварања 
понуда 

Записник о 
отварању понуда 

2) Израда записника о 
отварању и 
преговарању и 
уручивање присутним 
представницима 
понуђача 

Одмах након 
окончања 
отварања 
понуда  и 
преговарања 

Записник о 
отварању понуда 
и преговарању 

 

1) Достављање 
записника о отварању 
понуда понуђачима 
који нису 
присуствовали 
отварању 

Обрађивач 
предмета 

У року од 3 
дана од дана 
отварања 
понуда 

-Повратница 
-Потврда о 
пријему путем 
електронске 
поште 

2) Достављање 
записника о отварању 
понуда и преговарању 
понуђачима који нису 
присуствовали 
отварању и 
преговарању 

У року од 3 
дана од дана 
отварања 
понуда и 
преговарања 

 

1) Вршење контроле и 
оцене достављене 
документације 

Комисија за ЈН 
Након 
отварања 
понуда 

/ 

2) / / / / 

 

1) Израда и 
достављање позива за 
преговарање 
понуђачима чије су 
понуде прихватљиве 

Обрађивач 
предмета 

Након окончане 
контроле 
достављене 
документације 

- Позив за 
преговарање 
- Повртаница 
- Потврда пријема 
путем електронске 
поште 

2) / / / / 

 

1) Преговарање са 
понуђачима 

Комисија за ЈН 
Дана и сата 
који је наведен 
у позиву за 
преговарање 

Обрасци, белешке 
и сл. (у 
зависности од 
начина 
преговарања за 
који се комисија за 
ЈН одлучила) 
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2) / / / / 

 

1) Израда записника о 
преговарању и 
уручивање истог 
присутним 
представницима 
понуђача 

Комисија за ЈН 
Одмах након 
окончања 
преговарања 

Записник о 
преговарању 

2) / / / / 

 

1) Достављање 
записника о 
преговарању 
понуђачима који нису 
присуствовали 
преговарању  

Обрађивач 
предмета 

Одмах након 
окончања 
преговарања 

-Записник о 
преговарању 
-Повратница 
-Потврда о 
пријему путем 
електронске 
поште 

2) / / / / 

 

Вршење стручне оцене 
понуда пристиглих у 
поступку јавне набавке 
 

Комисија за ЈН 
 

У року који је 
потребан за 
правилно и 
потпуно 
вршење 
стручне оцене 
понуда..  

-Извештај о 
стручној оцени 
понуда 

 

Контрола рачунске 
исправности понуда 
 
 

-Члан комисије за 
ЈН из Одсека за 
послове јавних 
набавке 
 
 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 39 
дана од дана 
отварања 
понуда 

-Изводи са мејла 
о комуникацији 
између чланова 
комисије 
 
 

 

Вршење исправке 
рачунске грешке у 
складу са чланом 93. 
став 4.ЗЈН 

- Обрађивач 
предмета  
- понуђач који је 
поднео понуду са 
рачунском 
грешком 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, 

Захтев за давање 
сагласности и 
сагласност 
понуђача за 
исправку 
рачунске;  
Извештај о 
стручној оцени 
понуда 
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као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 39 
дана од дана 
отварања 
понуда 

 

 

Преглед контрола и 
оцена достављених 
доказа о испуњености 
обавезних услова из 
чл.75.ЗЈН 

Обрађивач 
предмета 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 39 
дана од дана 
отварања 
понуда 

Извештај о 
стручној оцени 
понуда 

 

Преглед, контрола и 
оцена достављених 
доказа о испуњености 
додатних услова из 
чл.76 ЗЈН 

-Обрађивач 
предмета и 
- Члан комисије за 
ЈН запослен у 
организационој 
јединици која је 
подносилац 
захтева 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, , 
када рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 39 
дана од дана 
отварања 
понуда 

 Извештај о 
стручној оцени 
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Преглед и оцена 
достављених узорака, 
документације која се 
односи на испуњеност 
услова и захтева из 
техничке 
спецификације, као и 
утврђивање да ли су 
пристигле понуде 
одговарајуће  

Члан комисије за 
ЈН који је израдио 
техничку 
спецификацију  

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 39 
дана од дана 
отварања 
понуда 

 - депоновани 
узорци 
- Извештај о 
стручној оцени  
 

 

Израда захтева за 
додатна објашњења 
потребна  при 
прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда 
и упућивање истог 
понуђачу 

- Комисија за ЈН 
- Понуђач коме се 
упућује захтев за 
додатно 
објашњење 
његове понуде 
 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 39 
дана од дана 
отварања 
понуда 

Захтев за додатна 
појашњења 
понуде; додатна 
појашњења 
понуде 
Извештај о 
стручној оцени 
 
 

 

Контрола и оцена 
достављеног средства 
обезбеђења 

Члан комисије из 
Одсека за послове 
јавних набавки 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 

Средства 
обезбеђења 
достављена у 
оквиру поднетих 
понуда 
 
Извештај о 
стручној оцени 
понуда;  
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случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 39 
дана од дана 
отварања 
понуда 

 

Достављање података 
о поступку ЈН из Плана 
набавки 

Члан комисије за 
ЈН из Одсека за 
послове јавних 
набавки 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда  

Образац са 
подацима о 
поступку из Плана 
набавки; 

 

Израда извештаја о 
стручној оцени понуда 

Обрађивач 
предмета 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 39 
дана од дана 
отварања 
понуда 

Извештај о 
стручној оцени 
понуда 

 

1. Израда одлуке о 
додели уговора  
 
ИЛИ 
 
2.Израда одлуке о 
обустави поступка 
јавне набавке 

Обрађивач 
предмета 

Максимум 25 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, 
када рок може 
бОдсек за 
послове јавних 

Одлука о додели 
уговора  
 
ИЛИ 
 
одлука о обустави 
поступка јавне 
набавке 
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набавкии до 40 
дана од дана 
отварања 
понуда 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

- Директор Завода 
Максимум 25 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, 
када рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 40 
дана од дана 
отварања 
понуда 

Одлука о додели 
уговора  
 
ИЛИ 
 
одлука о обустави 
поступка јавне 
набавке 
 

 

Доношење одлуке о 
додели уговора 
  
ИЛИ 
 
Доношење одлуке о 
обустави поступка 
јавне набавке 
 

Директор Завода 
Максимум 25 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим у 
нарочОдсек за 
послове јавних 
набавкио 
оправданим 
случајевима, 
када рок може 
бОдсек за 
послове јавних 
набавкии до 40 
дана од дана 
отварања 
понуда 

Одлука о додели 
уговора 
 
ИЛИ 
 
Одлука о обустави 
поступка јавне 
набавке 
 
 

 

Достављање одлуке о  
додели уговора / 
одлуке о обустави 
поступка јавне наавке 
свим понуђачима  

Обрађивач 
предмета 

У року од три 
дана од дана 
доношење 
одлуке о 
додели уговора 
/ одлуке о 
обустави 
поступка 

-Одлука о додели 
уговора или 
одлука о обустави 
поступка јавне 
набавке 
 
-Извод са мејла 
(достављање и 
потврда пријема 
одлуке) или 
повратнице 

 

Пријем захтева за увид 
у документацију и 
копир 
ање документације 
(само уколико понуђач 
упути писани захтев) 

Понуђач 
После 
доношења 
одлуке о 
додели уговора 
или одлуке о 
обустави 
поступка 

Захтев за увид у 
документацију  

 

Упућивање одговора на 
захтев за увид у 
документацију о датуму 
и времену вршења 

Обрађивач 
предмета 
Понуђач који је 
поднео захтев за 

Уроку од 2 
дана од дана 
пријема 
захтева за увид 

-Допис (одговор) 
-Извод са мејла 
(достављање и 
потврда пријема 
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увида и вршење увида 
од стране понуђача 

увид и копирање одговора) или 
повратница 
-Белешка 
(потврда) о 
извршеном увиду 

 

Извештавање понуђача 
као могућност и 
обавеза у случају из 
члана 111. ЗЈН 

Обрађивач 
предмета 
Комисија за јавну 
набавку 

у року од 5 
дана од дана 

доношења 
одлуке 

-Позив за 
одржавање 
састанка  
-Записник о 
извештавању 
понуђача и 
разговору 

 

Израда уговора о јавној 
набавци  

Обрађивач 
предмета 

Након протека 
рока за подно-
шење захтева 
за заштиту 
Одсек за 
послове јавних 
набавки у 
права понуђа-
ча 

Уговор  

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

Директор Завода 
Одмах након 
достављања на 
контролу 

Уговор  

 

Потписивање уговора 
од стране директора 
ЗАВОДА 

Директор Завода 
Одмах након 
достављања 
уговора на 
потписивање 

Уговор потписан 
од стране 
директора 
ЗАВОДА 

 

Достављање уговора 
другој уговорној страни 
ради потписивања 

-Обрађивач 
предмета 
-Понуђач коме је 
додељен уговор 

Одмах након 
потписивања 
уговора од 
стране 
директора 
Завода 

Уговор  
 

 

Закључење уговора Обрађивач 
предмета 

Истог дана 
када су 
уговори, 
потписани од 
стране друге 
уговорне 
стране 
примљени у 
Управи за 
ЗППО 

Уговор  

 

Израда обавештења о 
закљученом уговору  

Обрађивач 
предмета 

Најкасније у 
року од 5 дана 
од дана 
закључења 
уговора  

обавештење о 
закљученом 
уговору 
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Објављивање 
обавештења о 
закљученом уговору на 
Порталу ЈН и на 
интернет страници 
Завода 

на Порталу ЈН- 
Обрађивач 
предмета 
 
на интернет 
страници Завода- 
Запослени у Одсек 
за послове јавних 
набавки сектору 

Најкасније у 
року од 5 дана 
од дана 
закључења 
уговора  

Објављено 
обавештење о 
закљученом 
уговору, на 
Порталу ЈН (испис 
са Портала ЈН) и 
на интернет 
страници Завода 
(испис са 
интернет 
странице Завода) 

 

Израда обавештења о 
обустави поступка 
јавне набавке  

Обрађивач 
предмета 

Најкасније у 
року од 5 дана 
од дана 
коначности 
одлуке о 
обустави 
поступка ЈН 

обавештење о 
обустави поступка 
јавне набавке 

 

Објављивање 
обавештења 
обавештења о 
обустави поступка 
јавне набавке на 
Порталу ЈН и на 
интернет страници 
Завода 

на Порталу ЈН- 
Обрађивач 
предмета 
 
на интернет 
страници Завода- 
Запослени у 
ОДСЕК ЗА 
ПОСЛОВЕ 
ЈАВНИХ НАБАВКИ 
сектору 

Најкасније у 
року од 5 дана 
од дана 
коначности 
одлуке о 
обустави 
поступка ЈН  

објављено 
обавештење о 
обустави поступка 
јавне набавке на 
Порталу ЈН (испис 
са Портала ЈН) и 
на интернет 
страници Завода 
(испис са 
интернет 
странице Завода) 

 

Објављивање 
обавештења 
обавештења о 
обустави поступка на 
Порталу службених 
гласила РС и база 
прописа (само ако је 
процењена вредност 
већа од 5 милиона 
динара за добра и 
услуге, односно 10 
милиона динара за 
радове) 

Обрађивач 
предмета 

Најкасније у 
року од 5 дана 
од дана 
коначности 
одлуке о 
обустави 
поступка ЈН  

-Извод из 
електронске 
поште 
(достављање и 
потврда пријема) 
-објављено 
обавештење о 
обустави поступка 
јавне набавке на 
Порталу 
службених 
гласила РС и база 
прописа  

 

Достављање уговора и 
пратеће документације 
организационим 
јединицама одређеним 
у Правилнику о ближем 
уређивању поступка 
јавне набавке у Управи 
за ЗППО 

-курир,технички 
секретар директо-
ра Завода 
или 
Одсек за послове 
јавних набавки 

Након 
потписивања 
уговора, у  што 
краћем року  

  
Образац потврде 
о пријему 
документације 
потписана од 
стране лица 
којима је упућена 
 

 

Враћање депонованих 
средстава обезбеђења 
за озбиљност понуде 
(ако је конкурсном 
документацијом 
захтевано) понуђачима 
који су у оквиру понуде 
средство обезбеђења 
за озбиљност понуде 

Обрађивач 
предмета 

Након 
закључења 
уговора  

-Пропратни акт; 
-Повратница 
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Архивирање предмета Обрађивач 
предмета 

 У континуитету Омот списа  

 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за 

спрово-ђење поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа директора м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-воствене 

послове-ш еф одсека за мате-

ријално финансијске послове 

рачуновод-ства 

……………………………………………………… 

Одобрава Зоран Вапа директора м.п.                        ……………………………… 
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                                                   МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 
 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПО ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса- ПРЕГОВАРАЧКИ ПО ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: 
ЈНППБОПЗПП / 

36.1.2-6. 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 29 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац 
пословног процеса 
(одговорно лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СХОДНО ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 

 

Циљ пословног процеса 

Спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда сходно чл. 
36. став 1. тачка од 2) до 6) ЗЈН,  у складу са законским и подзаконским актима и закључивање 
уговора о јавној набавци, а ради благовременог обезбеђивања потребних добара, услуга или 
радова. 

 

Основни ризици 

 Добијање негативног мишљења од стране Управе за јавне набавке о основаности примене 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

 Обустава поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора 

 Обустава поступка јавне набавке због објективних и доказивих разлога, који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком  

 Подношење захтева за заштиту права 

 Прихватање понуде у којој је исказана цена која је већа од упоредиве тржишне цене. 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: захтев за покретање поступка јавне набавке 
Овај поступак се може спроводити у следећим случајевима: 
1) ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога 
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;  
2) ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним 
догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није 
могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности 
које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем;  
3) код додатних испорука добара од првобитног добављача намењених за делимичну замену 
производа, материјала или инсталација или проширење обима постојећих производа, 
материјала или инсталација, која би због промене добављача обавезивала наручиоца да 
набавља материјал који има друкчије техничке карактеристике, што би проузроковало 
несразмерно велике техничке тешкоће у пословању и одржавању, при чему укупна вредност 
свих додатних испорука добара не може да буде већа од 15% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку и да од закључења првобитног 
уговора није протекло више од две године;  
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4) у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у 
првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали 
неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са 
првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени 
радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или 
рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две 
године и да:  
(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском 
погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно 
велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или  
(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења 
првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци;  
5) у случају набавки добара под посебно повољним условима од понуђача који је у 
ликвидацији, осим принудне ликвидације, или стечају, уз сагласност осталих поверилаца, у 
складу са прописима којима се уређује ликвидација и стечај привредних друштава (усвојен 
план реорганизације); 
Активности: 

1.Израда захтева за добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка 
2. Упућивање захтева за добијање мишљења о основаности примене преговарачког 

поступка Управи за јавне набавке 
3. У случају да Одсек за послове јавних набавки захтева од Наручиоца додатне 

информације врши се израда додатних информација и података неопходних за 
утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења и достављање додатних 
информација Управи за јавне набавке 

4. Пријем мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка без објављивања позива за подношење понуда (ППБОПЗПП) 

5. Израда одлуке о покретању поступка јавне набавке (уколико је од Управе за јавне 
набавке добијено позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка 
без објављивања позива за подношење понуда) 

6. Израда решења о образовању комисије за јавну набавку 
7. Израда изјаве о одсуству сукоба интереса и потписивање исте од стране чланова 

комисије и заменика чланова комисије 
8. Израда обавештења о покретању ППБОПЗПП 
9. Објављивања обавештења о покретању ППБОПЗПП на Порталу ЈН и на интернет 

страници Завода 
10. Припрема и израда конкурсне документације (КД) 

11. Израда ПЗПП  
12. Достављање ПЗПП и КД лицима која обављају делатност која је предмет јавне набавке 

и која су према сазнањима наручиоца способна да реализују набавку  

13. Објављивање КД на Порталу ЈН и на интернет страници Завода 

14. Пријем захтева за додатне информације, одн. појашњења КД од заинтересованих лица 
15. Израда одговора на постављена питања, односно додатних појашњења потребних за 

припрему понуде; достављање одговора лицима којима је упућен ПЗПП  и КД;  
16. Објављивање додатних информација/појашњења на Порталу ЈН и на интернет 

страници Завода 
17. Израда измена и допуна КД, уколико је потребно  
18. Достављање измена и допуна КД лицима којима је упућен ПЗПП  и КД  
19. Објављивање измена и допуна КД на Порталу ЈН и на интернет страници Завода 
20. Уколико се конкурсна документација измени или допуни 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда доноси се одлука о продужењу рока за подношење понуда 
и сачињава се обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

21. Достављање обавештења о продужењу рока за подношење понуда лицима којима је 
упућен ПЗПП  и КД;  

22. Објављивање обавештења о продужењу рока за подношење понуда на Порталу ЈН и 
на интернет страници Завода 
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23. Пријем понуда 

23.1. Јавно отварање понуда 23.2. Јавно отварање понуда и 
преговарање 

             *у зависности од начина и динамике преговарања за који се одлучила комисија за јавну 
набавку 

24.1.                      / 24.2. Провера, односно оцена достављене 
документације  

25.1.                      / 25.2. Преговарање са понуђачима који су 
доставили валидну документацију (начин 
преговарања и елементи о којима се 
преговара се утврђују у сваком 
појединачном поступку, у складу са 
специфичностима предмета јавне набавке) 

26.1.Израда записника о отварању понуда
  

26.2. Израда записника о отварању понуда 
и преговарању 

27.1. Уручивање записника о отварању 
понуда присутним понуђачима на 
отварању  

27.2. Уручивање записника о отварању 
понуда и преговарању присутним 
понуђачима на отварању 

28.1. Достављање записника о отварању 
понуда у року од 3 дана понуђачима чији 
представници нису били присутни на 
отварању 

28.2. Достављање записника о отварању 
понуда и преговарању у року од 3 дана 
понуђачима чији представници нису били 
присутни на отварању 

29.1.Вршење контроле и оцене 
достављене документације 

29.2. / 

30.1.Израда и достављање позива за 
преговарање понуђачима чије су понуде 
прихватљиве 

30.2. / 

31.1. Преговарање са понуђачима 31.2. / 

32.1. Израда записника о преговарању  32.2. / 

33.1. Уручивање записника о преговарању 
присутним понуђачима на отварању 

33.2. / 

34.1.Достављање записника о 
преговарању у року од 3 дана понуђачима 
који су били позвани на преговарање, али 
чији представници нису били присутни на 
преговарању 

34.2. / 

 
24. Вршење стручне оцене понуда и израда писаног извештаја о стручној оцени понуда 
25. Израда и доношење одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка  
26. Достављање одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка свим 

понуђачима  
27. Објављивање одлуке о додели уговора на Порталу ЈН и на интернет страници Завода 
28. Уколико неко од понуђача поднесе захтев за увид у документацију, упућивање 

одговора на захтев за увид у документацију о датуму и времену вршења увида. 
29. Омогућавање понуђачима вршења увида у документацију и копирање документације 

из поступка и евидентирање података о извршеном увиду 
30. Извештавање понуђача као могућност и обавеза у случају из члана 111. ЗЈН 
31. Израда уговора и достављање на потпис директору Завода 
32. Достављање уговора другој уговорној страни ради потписивања  
33. Закључење уговора 
34. Израда обавештења о закљученом уговору и објављивање обавештења на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Завода 
35. Уколико је донета одлука о обустави поступка - израда обавештења о обустави 

поступка јавне набавке и објављивање обавештења на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Завода 

36. Достављање уговора и пратеће документације организационим јединицама одређеним 
у Правилнику о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу 

37. Враћање депонованих средства обезбеђења за озбиљност понуде (ако је конкурсном 
документацијом захтевано) понуђачима који су у оквиру понуде доставили средство 
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обезбеђења за озбиљност понуде 

38. Архивирање предмета 
Резултат: Закључење уговора о јавној набавци добара, услуга или радова са најповољнијим 
понуђачем 

 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

Реализација плана набавки; 
Израда захтева за покретање поступка јавне набавке; 
Реализација уговора о јавним набавкама; 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Људски ресурси, канцеларијски простор, рачунар и пратећа рачунарска опрема, штампач, 
скенер, фотокопир апарат, телефон, телефакс, приступ интернету, информатичка подршка, 
канцеларијски материјал, одговарајући простор за јавно отварање понуда који је опремљен 
рачунаром и штампачем. 

 

Шифре и називи процедура 

/ 

 
 

 Име, презиме и 
функција 

Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спрово-ђење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 4А 

 

        ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО ЧЛАНУ ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре-ПРЕГОВАРАЧКИ ПО ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) 
ДО 6) ЗЈН 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра 
процеса: 

ЈНППБОПЗПП 
 36.1.2-6. 

Шифра 
организационе 
јединице: 

02 Верзија: 29 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 

службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и 
услуга – руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СХОДНО ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 

 

Циљ пословног процеса 

Спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда сходно чл. 
36. став 1. тачка од 2) до 6) ЗЈН,  у складу са законским и подзаконским актима и закључивање 
уговора о јавној набавци, а ради благовременог обезбеђивања потребних добара, услуга или 
радова. 

 

Подручје примене 

Одељење за спровођење поступака јавних набавки 

 

Остала документација 

/ 

 

Одговорност и овлашћење 

- Одељење за припрему и реализацију набавки: израђује и подноси захтев за покретање поступка 
јавне набавке 
- Обрађивач предмета: припрема и израђује све акте који се доносе приликом спровођења 
поступка, врши јавно отварања понуда, учествује у преговарању, врши стручну оцену понуда, 
поставља огласе о јавним набавкама на Портал јавних набавки, упућује огласе о јавним 
набавкама Одсек за послове јавних набавки  ради њиховог објављивања на интернет страници 
Завода, доставља акте заинтересованим лицима и понуђачима, стара се о поштовању рокова 
прописаних законом и подзаконским актима, координира рад комисије за јавну набавку; 
- Чланови комисије за јавну набавку и њихови заменици учествују у:  
1. припреми конкурсне документације и позива за подношење понуда; 
2. припреми измена или допуна конкурсне документације; 
3. припреми додатних информација или објашњења у вези са припремањем понуде; 
4. припреми предлога одлуке о продужењу рока за подношење понуда у складу са чл. 63. ст.5. 
ЗЈН; 
5. отварању понуда и сачињавање писаног записника о отварању понуда; 
6. преговарању са понуђачима и сачињавању писаног записника о преговарању; 
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7. прегледу, оцени и рангирању понуда и сачињавању писаног извештаја о стручној оцени понуда; 
8. припреми предлога одлуке о додели уговора; 
9. припреми предлога одлуке о обустави поступка јавне набавке; 
10. одлучивању о поднетом захтеву за заштиту права; 
11. припреми обавештења о закљученом уговору; 
12. припреми обавештења о обустави поступка јавне набавке . 
- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке, 
контрола тачности, исправности и законитости аката који се доносе приликом спровођења 
поступка јавне набавке, а које потписује директор Завода. 

 

Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о 
јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“) 

- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, 
бр. 30/2010) 

- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља) 

- Закон о буџету 

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова  („Службени гласник РС“, број 29/2013 и 
104/2013) 

- Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 
порекла („Службени гласник РС“, број 33/2013) 

- Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. 
гласник РС", бр. 44/2014) 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

- Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
- КД - конкурсна документација 
- ПЗПП - позив за подношење понуда 
- ЗЈН - Закон о јавним набавкама 
- Портал ЈН – Портал јавних набавки 
- ЈН - јавна набавка 
- Комисија за ЈН – комисија за јавну набавку 
- Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 

 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за 

спрово-ђење поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа директора м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-воствене 

послове-ш еф одсека за мате-

ријално финансијске послове 

рачуновод-ства 

……………………………………………………… 

Одобрава Зоран Вапа директора м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ 4Б 

 
процедура за поступак јавне набавке ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО 

ЧЛАНУ ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 
 

 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

вертикални преглед процедуре  - ПРЕГОВАРАЧКИ ПО ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: 
ЈНППБОПЗПП / 

36.1.2-6. 

Шифра 
организационе 
јединице: 

 
 01 

Верзија: 29 

Руководилац 

организационе 

јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник 

за јавне набавке 

Носилац 

пословног 

процеса 

(одговорно лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке радова, добара и услуга – 
руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач предмета 

ДИЈАГРАМ ТОКА 
ОПИС 

АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно лице  

Рок за 
спровођење 

 

Пријем захтева за 
покретање 
поступка јавне 
набавке 

/ / 

Захтев за покретање 
поступка јавне набавке 

 

Обрада примљеног 
захтева и израда 
захтева за 
добијање 
мишљења Одсек 
за послове јавних 
набавки о 
основаности 
примене 
ППБОПЗПП 

Запослени из 
Одсек за послове 
јавних набавки 
који је задужен за 
спровођење 
поступка ЈН (у 
даљем тексту: 
„Обрађивач 
предмета“). 

Законом није  
прописан рок.  

Оквирни  рок 
за 
реализацију је 
до 5 радних 
данa од дана 
пријема 
захтева за 
покретање 
поступка 

-Захтев за покретање 
поступка јавне набавке; 
- Захтев за добијање 
мишљења о 
основаности примене 
ППБОПЗПП 

 

Контрола на 
основу прегледа 
акта и парафирање 
истог као потврда 
извршене контроле 

- Директор Завода  

И 

-Референт за 
рачуновостве-не 
послове   шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове рачу-
новодства   

Одмах након 
доставе 
захтева на 
контролу 

Захтев за добијање 
мишљења Одсек за 
послове јавних набавки 
о основаности примене 
ППБОПЗПП 
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Захтев за добијање 
мишљења Одсек 
за послове јавних 
набавки о 
основаности 
примене 
ППБОПЗПП 

Директор Завода 
Након 
доставе 
захтева на 
потписивање  

Захтев за добијање 
мишљења Одсек за 
послове јавних набавки 
о основаности примене 
ППБОПЗПП 

 

Упућивање захтева 
за добијање 
мишљења о 
основаности 
примене 
ППБОПЗПП 
Управи за јавне 
набавке 

Обрађивач 
предмета 

Након 
потписивања 
захтева од 
стране 
Директор 
Завода  

- Захтев за добијање 
мишљења о 
основаности примене 
ППБОПЗПП 
- повратница 

 

Пријем захтева 
Управе за јавне 
набавке за 
достављање  
додатних 
информација и 
података 
неопходних за 
утврђивање 
чињеница које су 
од значаја за 
давање мишљења  

- Одсек за 
послове јавних 
набавки 
- Писарница 
Завода 
- Обрађивач 
предмета 

У 
континуитету 

- Захтев за 
достављање  додатних 
информација и 
података неопходних 
информација за 
утврђивање чињеница 
које су од значаја за 
давање мишљења 

 

Израда  додатних 
информација и 
података 
неопходних за 
утврђивање 
чињеница које су 
од значаја за 
давање мишљења 
Управе за јавне 
набавке и 
достављање истих 
Управи за јавне 
набавке 

- прикупљање и 
израда додатних 
информација и 
података - 
Комисија за ЈН 
- достављање 
Управи за јавне 
набавке – 
обрађивач 
предмета 

У што је 
могуће 
краћем року, а 
најкасније у 
року који 
одреди Одсек 
за послове 
јавних 
набавки 

 

- Додатне информације 
и подаци неопходни за 
за утврђивање 
чињеница које су од 
значаја за давање 
мишљења 
- Повратница 

 

Пријем мишљења 
Управе за јавне 
набавке о 
основаности 
примене 
преговарачког 
поступка без 
објављивања 
позива за 
подношење понуда 
(ППБОПЗПП) 

- Одсек за 
послове јавних 
набавки 
- Писарница 
Завода 
- Обрађивач 
предмета 

У 
континуитету 

Мишљење Управе за 
јавне набавке о 
основаности примене 
ППБОПЗПП 

Даље активности се спроводе само ако је Одсек за послове јавних набавки дала позитивно 
мишљење на постојање основаности за примену ППБОПЗПП 

 

Израда одлуке о 
покретању 
поступка јавне 
набавке 

Обрађивач 
предмета 

Оквирни рок 
за 
реализацију је 
до 3 радна 
данa од дана 
пријема 

Одлука о покретању 
поступка јавне набавке 
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позитивног 
мишљења 
Управе за 
јавне набавке 

 

Контрола да ли 
наручилац на конту 
који је наведен у 
одлуци има 
обезбеђена 
средства за јавну 
набавку. 

Контрола се врши 
на основу прегледа 
акта. Одговорно 
лице парафира 
одлуку, што 
представља 
потврду извршене 
контроле. 

Директор Завода  
 И 
- Референт за 
рачуновостве-не 
послове   шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове рачу-
новодства 

Одмах након 
доставе на 
контролу 

Одлука о покретању 
поступка јавне набавке 

 

Контрола на 
основу прегледа 
акта и парафирање 
истог као потврда 
извршене контроле 

Директор Завода  

 Одмах након 
доставе на 
контролу 

Одлука о покретању 
поступка јавне набавке 

 

Одлука о 
покретању 
поступка јавне 
набавке  

Директор Завода  
Законом није 
прописан рок 

 

Одлука о покретању 
поступка јавне набавке 

 

Израда  
обавештења о 
покретању 
ППБОПЗПП 

Обрађивач 
предмета 

Одмах након 
израде одлуке 
о покретању 
поступка 

Обавештење о 
покретању ППБОПЗПП 

 

Израда решења о 
образовању 
Комисије за јавну 
набавку 

 Обрађивач 
предмета. 

Истог дана 
када се 
донесе и 
одлука о 
покретању 
поступка 

-Захтев за покретање 
поступка јавне набавке,  
-Решење о образовању 
комисије за јавну 
набавку 

 

Контрола на 
основу прегледа 
акта и парафирање 
истог као потврда 
извршене контроле 

Директор Завода  
 И 
- Референт за 
рачуновостве-не 
послове   шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове рачу-
новодства 

Одмах након 
доставе 
решења на 
контролу 

Решење о образовању 
комисије за јавну 
набавку 
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Решење о 
образовању 
комисије за јавну 
набавку 

Директор Завода  
Истог дана 
када се 
донесе и 
одлука о 
покретању 
поступка 

Решење о образовању 
комисије за јавну 
набавку 

 

Израда изјаве о 
одсуству сукоба 
интереса 

Обрађивач 
предмета 

Истог дана 
када се 
донесе  
одлука о 
покретању 
поступка и 
решење о 
образовању 
комисије за 
ЈН 

Изјава о одсуству 
сукоба интереса 

 

Потписивање 
изјаве о одсуству 
сукоба интереса  
од стране Комисије 
за ЈН (чланови и 
заменици) 

Комисија за ЈН 
Истог дана 
када се 
донесе  
одлука о 
покретању 
поступка и 
решење о 
образовању 
комисије за 
ЈН 

Потписана изјава о 
одсуству сукоба 
интереса 

 

 Припрема и 
израда КД 

Комисија за ЈН  
 

Након 
доношења 
одлуке о 
покретању 
поступка и 
решења о 
образовању 
комисије 

Конкурсна 
документација 

 

Израда  позива за 
подношење понуде 
(ПЗПП) 

Комисија за ЈН 
Одмах након 
израде 
конкурсне 
документације 

Позив за подношење 
понуда 

 

Објављивање 
обавештења о 
покретању 
ППБОПЗПП и 
конкурсне 
документације на 
Порталу ЈН  и на 
интернет страници 
Завода 

- на Порталу ЈН – 
обрађивач 
предмета 
 
- на интернет 
страници Завода 
– запослени у 
Одсек за послове 
јавних набавки  

Истог дана 
када је донета 
одлука о 
покретању 
поступка ЈН и 
сачињена КД 

- Објављено 
обавештење о 
покретању ППБОПЗПП 
и конкурсне 
документације на 
Порталу ЈН  и на 
интернет страници 
Завода (испис са 
Портала ЈН и са 
интернет странице 
Завода) 

 

Достављање ПЗПП 
и КД лицу или 
лицима која 
обављају 
делатност која је 
предмет јавне 
набавке и која су 
према сазнањима 

Обрађивач 
предмета 
 
 

Одмах након 
израде ПЗПП 
и КД 

Повратница или 
потврда пријема путем 
електронске поште 
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наручиоца 
способна да 
реализују набавку  

 

Достављање 
Модела уговора о 
јавној набавци од 
стране 
Покрајинског јавног 
правобранилаштва 
(ПЈП) (уколико је 
процењена 
вредност уговора 
преко 5.000.000,00 
динара без ПДВ) 

Обрађивач 
предмета 

Истог дана 
када се 
сачини 
конкурсна 
документација 
и када се 
објављује 
позив за 
подношење 
понуда 

- Модел уговора  
- Пропратни акт 

 

Израда измена и 
допуна КД (није 
обавезна 
активност, 
предузима се само 
ако наступи 
потреба за 
изменама или 
уколико се уочи 
грешка у КД) 

Комисија за ЈН 
  

Најкасније до 
истека рока за 
подношење 
понуда 

Измене и допуне КД 

 

Достављање 
измена и допуна 
КД лицима којима 
је упућен ПЗПП и 
КД 

Обрађивач 
предмета 

Одмах (истог 
дана након 
сачињавања 
измена и 
допуна КД) 

Измене и допуне КД 

 

Израда одлуке о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
(само ако се КД 
измени или допуни 
8 или мање дана 
пре истека рока за 
подношење понуда 

Обрађивач 
предмета  

Сходно члану 
63. Закона о 
јавним 
набавкама 

Одлука о продужењу 
рока за подношење 
понуда 

 

Контрола на 
основу прегледа 
акта и парафирање 
истог као потврда 
извршене контроле 

Директор Завода  
 И 
- Референт за 
рачуновостве-не 
послове   шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове рачу-
новодства 

Одмах након 
достављања 
одлуке на 
контролу 

Одлука о продужењу 
рока за подношење 
понуда 

 

Одлука о 
продужењу рока за 
подношење понуда 

Директор Завода  
/ 

Одлука о продужењу 
рока за подношење 
понуда 

 

Израда 
обавештења о 
продужењу рока за 
подношење понуда 

Обрађивач 
предмета 

Одмах по 
утврђивању 

да је испуњен 
услов из чл 
63. ст. 5 ЗЈН 

- Обавештење о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
-Измене или допуне КД 
које су сачињене 8 или 
мање дана пре истека 
рока за подношење 
понуда 
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Достављање 
обавештења о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
лицима којима је 
упућен ПЗПП и КД 
 

Обрађивач 
предмета 

Одмах по 
сачињавању 
обавештења о 
продужењу 
рока за 
подношење 
понуда 

- обавештење о 
продужењу рока за 
поношење понуда 
 - повратница или 
потврда пријема путем 
електронске поште 

 

Објављивање 
обавештења о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
на Порталу ЈН и на 
интернет страници 
Завода 

За Портал ЈН -
обрађивач 
предмета  
 
За интернет 
страницу Завода-  
запослени у 
Одсек за послове 
јавних набавки  

Одмах по 
сачињавању 
обавештења о 
продужењу 
рока за 
подношење 
понуда 

- обавештење о 
продужењу рока за 
поношење понуда 
 - испис са Портала ЈН 
и  са интернет странице 
Завода 

 

 

Пријем захтева од 
заинтересованог 
лица за додатна 
појашњења. 
 
Израда одговора, 
одн. додатних 
појашњења  

Комисија за ЈН 
 

У року од 3 
дана од дана 
пријема 
захтева за 
додатна  
појашњења. 

-Захтев 
заинтересованог лица 
за додатна појашњења; 
 
 -Додатна појашњења 
  

 

Достављање 
додатних 
појашњења 
заинтересованом 
лицу и лицима 
којима је упућен 
ПЗПП и КД 
 и објављивање 
додатних 
појашњења на 
 Порталу ЈН  и  
на интернет 
страници Завода  

- Достављање 
заинтересованом 
лицу и лицима 
којима је упућен 
ПЗПП и КД – 
обрађивач 
предмета 
- објављивање на 
Порталу ЈН- 
обрађивач 
предмета 
 - на интернет 
страници Завода- 
Запослени из 
Одсек за послове 
јавних набавки 

Одмах након 
израде 
додатних 
појашњења,.а 
најкасније у 
року од 3 
дана од дана 
пријема 
захтева за 
додатна 
појашњења 

-Додатна појашњења 
- Повратница или 
потврда пријема 
електронском поштом 
- испис са Портала ЈН 
- испис са интернет 
странице Завода 

 

Обавештавање 
писарнице Завода 
и месту јавног 
отварања понуда 
 

 Обрађивач 
предмета 
запослен у Одсек 
за послове јавних 
набавки 

Активност се 
предузима 
последњег 
дана у 
недељи која 
претходи 
недељи у којој 
је предвиђено 
отварању 
понуда 

Интерни дописи који се 
доставља шефу 
писарнице путем 
електронске поште 
 
Извод из електронске 
поште 

 

Пријем понуда Запослени у 
Писарници 
Завода или  
Одсеку за 
послове јавних 
набавки 

Одмах по 
пријему 
понуде 

Примљена понуда 

 

Достављање 
понуда обрађивачу 
предмета  

Запослени у 
Писарници 
Завода или  

Одмах по 
пријему 

Примљена понуда 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

51 od 150 

 

Одсеку за 
послове јавних 
набавки 

понуде 

 

1) Отварање 
понуда 
 

Комисија за ЈН  
Почиње дана 
и сата који су 
утврђени у 
ПЗПП 

Записник о отварању 
понуда 

2) Јавно отварање 

понуда 

 и преговарање 

Записник о отварању 
понуда и преговарању 

 

1) / 
/ / / 

2) Провера, 

односно оцена 

достављене 

документације 

Комисија за ЈН 
Одмах након 
отварања 
понуда 

Примљене понуде 

 

1) / 
/ / / 

2) Преговарање са 

понуђачима који су 

доставили валидну 

документацију 

Комисија за ЈН 
Одмах након 
контроле 
документације 

Документација о 
преговарању (обрасци, 
белешке и сл – у 
зависности од начина 
преговарања за  који се 
комисија за ЈН одлучи) 

 

1) Израда 
записника о 
отварању понуда и 
уручивање 
присутним 
представницима 
понуђача 

- Комисија за ЈН 
Одмах након 
окончања 
отварања 
понуда  

Записник о отварању 
понуда 

2) Израда 
записника о 
отварању и 
преговарању и 
уручивање 
присутним 
представницима 
понуђача 

Одмах након 
окончања 
отварања 
понуда  и 
преговарања 

Записник о отварању 
понуда и преговарању 

 

1) Достављање 
записника о 
отварању понуда 
понуђачима који 
нису 
присуствовали 
отварању 

Обрађивач 
предмета 

У року од 3 
дана од дана 
отварања 
понуда 

-Повратница 
-Потврда о пријему 
путем електронске 
поште 

2) Достављање 
записника о 
отварању понуда и 
преговарању 
понуђачима који 
нису 
присуствовали 
отварању и 
преговарању 

У року од 3 
дана од дана 
отварања 
понуда и 
преговарања 

 

1) Вршење 
контроле и оцене 

Комисија за ЈН 
Након 

/ 
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достављене 
документације 

отварања 
понуда 

2) / / / / 

 

1) Израда и 
достављање 
позива за 
преговарање 
понуђачима чије су 
понуде 
прихватљиве 

Обрађивач 
предмета 

Након 
окончане 
контроле 
достављене 
документације 

- Позив за преговарање 
- Повртаница 
- Потврда пријема 
путем електронске 
поште 

2) / / / / 

 

1) Преговарање са 
понуђачима 

Комисија за ЈН 
Дана и сата 
који је 
наведен у 
позиву за 
преговарање 

Обрасци, белешке и сл. 
(у зависности од начина 
преговарања за који се 
комисија за ЈН 
одлучила) 

2) / / / / 

 

1) Израда 
записника о 
преговарању и 
уручивање истог 
присутним 
представницима 
понуђача 

Комисија за ЈН 
Одмах након 
окончања 
преговарања 

Записник о 
преговарању 

2) / / / / 

 

1) Достављање 
записника о 
преговарању 
понуђачима који 
нису 
присуствовали 
преговарању  

Обрађивач 
предмета 

Одмах након 
окончања 
преговарања 

-Записник о 
преговарању 
-Повратница 
-Потврда о пријему 
путем електронске 
поште 

2) / / / / 

 

Вршење стручне 
оцене понуда 
пристиглих у 
поступку јавне 
набавке 
 

Комисија за ЈН 
 

У року који је 
потребан за 
правилно и 
потпуно 
вршење 
стручне оцене 
понуда..  

-Извештај о стручној 
оцени понуда 

 

Контрола рачунске 
исправности 
понуда 
 
 

-Члан комисије за 
ЈН из Области 
набавке 
 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 

-Изводи са мејла о 
комуникацији између 
чланова комисије 
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пондера, када 
рок може бити 
до 39 дана од 
дана 
отварања 
понуда 

 

Вршење исправке 
рачунске грешке у 
складу са чланом 
93. став 4.ЗЈН 

- Обрађивач 
предмета  
- понуђач који је 
поднео понуду са 
рачунском 
грешком 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може бити 
до 39 дана од 
дана 
отварања 
понуда 

Захтев за давање 
сагласности и 
сагласност понуђача за 
исправку рачунске;  
Извештај о стручној 
оцени понуда 
 

 

Преглед контрола 
и оцена 
достављених 
доказа о 
испуњености 
обавезних услова 
из чл.75.ЗЈН 

Обрађивач 
предмета 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може бити 
до 39 дана од 
дана 
отварања 
понуда 

Извештај о стручној 
оцени понуда 

 

Преглед, контрола 
и оцена 
достављених 
доказа о 
испуњености 
додатних услова из 
чл.76 ЗЈН 

-Обрађивач 
предмета и 
- Члан комисије за 
ЈН запослен у 
организационој 
јединици која је 
подносилац 
захтева 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, , 
када рок може 
бити до 39 
дана од дана 

 Извештај о стручној 
оцени 
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отварања 
понуда 

 

Преглед и оцена 
достављених 
узорака, 
документације која 
се односи на 
испуњеност услова 
и захтева из 
техничке 
спецификације, као 
и утврђивање да 
ли су пристигле 
понуде 
одговарајуће  

Члан комисије за 
ЈН који је израдио 
техничку 
спецификацију  

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може бити 
до 39 дана од 
дана 
отварања 
понуда 

 -Депоновани узорци 
- Извештај о стручној 
оцени  
 

 

Израда захтева за 
додатна 
објашњења 
потребна  при 
прегледу, 
вредновању и 
упоређивању 
понуда и 
упућивање истог 
понуђачу 

- Комисија за ЈН 
- Понуђач коме се 
упућује захтев за 
додатно 
објашњење 
његове понуде 
 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може бити 
до 39 дана од 
дана 
отварања 
понуда 

-Захтев за додатна 
појашњења понуде; -
додатна појашњења 
понуде 
-Извештај о стручној 
оцени 
 
 

 

Контрола и оцена 
достављеног 
средства 
обезбеђења 

Члан комисије из 
Одсека за 
послове јавних 
набавки 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 

 
Средства обезбеђења 
достављена у оквиру 
поднетих понуда 
 
Извештај о стручној 
оцени понуда;  
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доделе 
пондера, када 
рок може бити 
до 39 дана од 
дана 
отварања 
понуда 

 

Достављање 
података о 
поступку ЈН из 
Плана набавки 

Члан комисије за 
ЈН из Одсека за 
послове јавних 
набавки 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда  

Образац са подацима о 
поступку из Плана 
набавки; 

 

Израда извештаја 
о стручној оцени 
понуда 

Обрађивач 
предмета 

Максимум 24 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
као што је 
обимност или 
сложеност 
понуда, 
односно 
сложеност 
методологије 
доделе 
пондера, када 
рок може бити 
до 39 дана од 
дана 
отварања 
понуда 

Извештај о стручној 
оцени понуда 

 

1. Израда одлуке о 
додели уговора  
 
ИЛИ 
 
2.Израда одлуке о 
обустави поступка 
јавне набавке 

Обрађивач 
предмета 

Максимум 25 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
када рок може 
бити до 40 
дана од дана 
отварања 
понуда 

Одлука о додели 
уговора  
 
ИЛИ 
 
одлука о обустави 
поступка јавне набавке 
 
 

 

Контрола на 
основу прегледа 
акта и парафирање 
истог као потврда 
извршене контроле 

-Шеф одсека / 
Руководилац 
групе у коме ради 
обрађивач 
предмета 
- начелник  
Одсека за 
послове јавних 
набавки   
-помоћник 
директора у 
Сектору за јавне 
набавке 
-Помоћник 

Максимум 25 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
када рок може 
бити до 40 
дана од дана 
отварања 
понуда 

Одлука о додели 
уговора  
 
ИЛИ 
 
одлука о обустави 
поступка јавне набавке 
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директора за 
јавне набавке 

 

Доношење одлуке 
о додели уговора 
  
ИЛИ 
 
Доношење одлуке 
о обустави 
поступка јавне 
набавке 
 

Директор Завода  
Максимум 25 
дана од дана 
отварања 
понуда, осим 
у нарочито 
оправданим 
случајевима, 
када рок може 
бити до 40 
дана од дана 
отварања 
понуда 

Одлука о додели 
уговора 
 
ИЛИ 
 
Одлука о обустави 
поступка јавне набавке 
 
 

 

Достављање 
одлуке о  додели 
уговора / одлуке о 
обустави поступка 
јавне наавке свим 
понуђачима  

Обрађивач 
предмета 

У року од три 
дана од дана 
доношење 
одлуке о 
додели 
уговора / 
одлуке о 
обустави 
поступка 

-Одлука о додели 
уговора или одлука о 
обустави поступка јавне 
набавке 
 
-Извод са мејла 
(достављање и потврда 
пријема одлуке) или 
повратнице 

 

Објављивање 
одлуке о додели 
уговора на Порталу 
ЈН и на интернет 
страници Завода 

на Порталу ЈН- 
Обрађивач 
предмета 
 
на интернет 
страници Завода- 
Запослени у 
Одсек за послове 
јавних набавки  

Најкасније у 
року од 2 
дана од дана 
доношења 
одлуке о 
додели 
уговора 

Објављена одлука о 
додели уговора, на 
Порталу ЈН (испис са 
Портала ЈН) и на 
интернет страници 
Завода (испис са 
интернет странице 
Завода) 

 

Пријем захтева за 
увид у 
документацију и 
копирање 
документације 
(само уколико 
понуђач упути 
писани захтев) 

Понуђач 
После 
доношења 
одлуке о 
додели 
уговора или 
одлуке о 
обустави 
поступка 

Захтев за увид у 
документацију  

 

Упућивање 
одговора на захтев 
за увид у 
документацију о 
датуму и времену 
вршења увида и 
вршење увида од 
стране понуђача 

Обрађивач 
предмета 
Понуђач који је 
поднео захтев за 
увид 

Уроку од 2 
дана од дана 
пријема 
захтева за 
увид и 
копирање 

-Допис (одговор) 
-Извод са мејла 
(достављање и потврда 
пријема одговора) или 
повратница 
-Белешка (потврда) о 
извршеном увиду 

 

Извештавање 
понуђача као 
могућност и 
обавеза у случају 
из члана 111. ЗЈН 

Обрађивач 
предмета 
Комисија за јавну 
набавку 

у року од 5 
дана од дана 

доношења 
одлуке 

-Позив за одржавање 
састанка  
-Записник о 
извештавању понуђача 
и разговору 
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Израда уговора о 
јавној набавци  

Обрађивач 
предмета 

Након протека 
рока за 
подношење 
захтева за 
заштиту 
права 
понуђача 

Уговор  

 

Контрола на 
основу прегледа 
акта и парафирање 
истог као потврда 
извршене контроле 

-Директор Завода  

 И 

- Референт за 

рачуновостве-не 

послове   шеф 

одсека за 

материјално 

финансијске 

послове рачу-

новодства 

Одмах након 
достављања 
на контролу 

Уговор  

 

Потписивање 
уговора од стране 
Директор Завода  

Директор Завода  
Одмах након 
достављања 
уговора на 
потписивање 

Уговор потписан од 
стране Директор 
Завода  

 

Достављање 
уговора другој 
уговорној страни 
ради потписивања 

-Обрађивач 
предмета 
-Понуђач коме је 
додељен уговор 

Одмах након 
потписивања 
уговора од 
стране 
Директор 
Завода  

Уговор  
 

 

Закључење 
уговора 

Обрађивач 
предмета 

Истог дана 
када су 
уговори, 
потписани од 
стране друге 
уговорне 
стране 
примљени у 
Управи за 
ЗППО 

Уговор  

 

Израда 
обавештења о 
закљученом 
уговору  

Обрађивач 
предмета 

Најкасније у 
року од 5 
дана од дана 
закључења 
уговора  

Обавештење о 
закљученом уговору 

 

Објављивање 
обавештења о 
закљученом 
уговору на Порталу 
ЈН и на интернет 
страници Завода 

на Порталу ЈН- 
Обрађивач 
предмета 
 
на интернет 
страници Завода- 
Запослени у 
Одсек за послове 
јавних набавки  

Најкасније у 
року од 5 
дана од дана 
закључења 
уговора  

Објављено 
обавештење о 
закљученом уговору, на 
Порталу ЈН (испис са 
Портала ЈН) и на 
интернет страници 
Завода (испис са 
интернет странице 
Завода) 
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Израда 
обавештења о 
обустави поступка 
јавне набавке  

Обрађивач 
предмета 

Најкасније у 
року од 5 
дана од дана 
коначности 
одлуке о 
обустави 
поступка ЈН 

Обавештење о 
обустави поступка јавне 
набавке 

 

Објављивање 
обавештења 
обавештења о 
обустави поступка 
јавне набавке на 
Порталу ЈН и на 
интернет страници 
Завода 

на Порталу ЈН- 
Обрађивач 
предмета 
 
на интернет 
страници Завода- 
Запослени у 
Одсек за послове 
јавних набавки  

Најкасније у 
року од 5 
дана од дана 
коначности 
одлуке о 
обустави 
поступка ЈН  

Објављено 
обавештење о обустави 
поступка јавне набавке 
на Порталу ЈН (испис 
са Портала ЈН) и на 
интернет страници 
Завода (испис са 
интернет странице 
Завода) 

 

Објављивање 
обавештења 
обавештења о 
обустави поступка 
на Порталу 
службених гласила 
РС и база прописа 
(само ако је 
процењена 
вредност већа од 5 
милиона динара за 
добра и услуге, 
односно 10 
милиона динара за 
радове) 

Обрађивач 
предмета 

Најкасније у 
року од 5 
дана од дана 
коначности 
одлуке о 
обустави 
поступка ЈН  

-Извод из електронске 
поште (достављање и 
потврда пријема) 
-објављено 
обавештење о обустави 
поступка јавне набавке 
на Порталу службених 
гласила РС и база 
прописа  

 

Достављање 
уговора и пратеће 
документације 
организационим 
јединицама 
одређеним у 
Правилнику о 
ближем уређивању 
поступка јавне 
набавке у Управи 
за ЗППО 

-курир 
- технички 
секретар 
Директор Завода  
 

Након 
потписивања 
уговора, у  
што краћем 
року  

  
Образац потврде о 
пријему документације 
потписан од стране 
лица којима је упућена 
 

 

Враћање 
депонованих 
средстава 
обезбеђења за 
озбиљност понуде 
(ако је конкурсном 
документацијом 
захтевано) 
понуђачима који су 
у оквиру понуде 
средство 
обезбеђења за 
озбиљност понуде 

Обрађивач 
предмета 

Након 
закључења 
уговора  

-Пропратни акт; 
-Повратница 

 

Архивирање 
предмета 

Обрађивач 
предмета 

У 
континуитету 

Омот списа  
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 Име, презиме и 
функција 

Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац 

за спрово-ђење поступака 

јавних набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа директора м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-

воствене послове-ш еф 

одсека за мате-ријално 

финансијске послове 

рачуновод-ства 

……………………………………………………… 

Одобрава Зоран Вапа директора м.п.                        ……………………………… 
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                                         МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                    ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 
 

                     ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса- јавне набавке мале вредности добара, услуга или радова 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ЈНМВ 

Шифра организационе 
јединице: 

01 Верзија: 24 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице)  

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке за јавне набавке добара 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке услуга 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и 
услуга – руководилац групе 

Запослени из Одељења за спровођење поступака јавник набавки који 
је задужен за спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: 
„Обрађивач предмета 

Назив пословног процеса 

 
Поступак јавне набавке мале вредности добара, услуга или радова 
 
 
 
 

Циљ пословног процеса 

Закључење уговора о јавној набавци добара, услуга или радова са изабраним понуђачем. 

 
 

Основни ризици 

 Обустава поступка јавне набавке због наступања једног од следећих разлога: 

- Нису испуњени услови за доделу уговора 

- Из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемугаћавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно наредних 6 месеци 

 Подношење захтева за заштиту права понуђача од стране понуђача 
 
 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: захтев за покретање поступка јавне набавке 
Активности: 
• Израда одлуке о покретању поступка јавне набавке 
• Израда решења о образовању комисије за јавну набавку 
• Израда изјаве о одсуству сукобу интереса 
• Израда позива за подношење понуда 
• Припрема и израда конкурсне документације (КД) са члановима комисије за јавну набавку 
• Постављање ПЗПП и КД на Портал јавних набавки и на интернет страницу Завода 
• Пријем захтева за додатне информације/појашњења од потенцијалних понуђача  
• Израда додатних информација/појашњења и  слање одговора у писаном облику 
подносиоцу и објављивање додатних информација/појашњења на Портал ЈН и интернет страницу 
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Завода 
• Израда измена и допуна КД у сарадњи са члановима комисије за ЈН (није обавезна 
активност, врши се само уколико наступи потреба за изменама или уколико се уочи грешка у 
конкурсној документацији) 
• Објављивање  измена и допуна КД на Портал ЈН и на интернет страницу Завода 
• Уколико се КД измени или допуни 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда 
доноси се одлука о продужењу рока за подношење понуда и сачињава се обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда које се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Завода 
• Пријем понуда 
• Отварање понуда  
• Сачињавања записника о отварању понуда 
• Достављање записника о јавном отварању понуда понуђачима чији представници нису 
присуствовали јавном отварању понуда 
• Додатна контрола, објашњења и допуштене исправке у складу са чл. 93 Закона о јавним 
набавкама, уколико постоји потреба;  
 Вршење стручне оцене понуда и израда писаног извештаја о стручној оцени понуда 
• Израда и доношење одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка  
• Достављање одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка свим 
понуђачима  
• Омогућавање понуђачима вршење увида у документацију и копирање документације из 
поступка уколико је неко  од понуђача поднео захтев за увид у документацију 
• Одговор на захтев, увид у документацију и евидентирање података о извршеном увиду 
• Извештавање понуђача, као могућност, после  доношења одлуке о додели уговора, а пре 
закључења уговора, а у складу са чланом 111. ЗЈН 
• Израда уговора и достављање на потпис директору Завода 
• Достављање уговора другој уговорној страни ради потписивања 
• Израда обавештења о закљученом уговору и објављивање обавештења на Порталу ЈН и 
на интернет страници Завода 
• Израда обавештења о обустави поступка ЈН и објављивање обавештења на Порталу ЈН и 
на интернет страници Завода 
• Достављање уговора и пратеће документације организационим јединицама у Заводу који 
прате извршење уговора 
• враћање понуђачима депонованих средства обезбеђења за озбиљност понуде  (ако је 
конкурсном документацијом захтевано) који су у оквиру понуде средство обезбеђења за 
озбиљност понуде; 
• Архивирање предмета 
 
Резултат: Закључење уговора о јавној набавци добара, услуга или радова са изабраним 
понуђачем 
 
 
 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

- Реализација плана јавних набавки; 

- Израда захтева за покретање поступка јавне набавке; 

- Реализација уговора о јавним набавкама; 
 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Људски ресурси, канцеларијски простор, рачунар и пратећа рачунарска опрема, штампач, скенер, 
фотокопир апарат, телефон, телефакс, приступ интернету, информатичка подршка, канцеларијски 
материјал, одговарајући простор за јавно отварање понуда који је опремљен рачунаром и 
штампачем. 
 

Шифре и називи процедура 
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 Име, презиме и 

функција 
Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац 

за спрово-ђење поступака 

јавних набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа директора м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-

воствене послове-ш еф 

одсека за мате-ријално 

финансијске послове 

рачуновод-ства 

……………………………………………………… 

Одобрава Зоран Вапа директора м.п.                        ……………………………… 
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                          ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ-ПРОЦЕДУРЕ          ОБРАЗАЦ БРОЈ 5А 

 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре-јавне набавке мале вредности добара, услуга или 
радова 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ЈНМВ 

Шифра организационе 
јединице: 

01 Верзија: 24 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке за јавне набавке добара 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке услуга 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и 
услуга – руководилац групе 

Запослени из Одељења за спровођење поступака јавник набавки који 
је задужен за спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: 
„Обрађивач предмета 

Назив пословног процеса 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Циљ пословног процеса 

Закључење уговора о јавној набавци добара, услуга или радова са изабраним понуђачем 

 

Подручје примене 

Одсек за послове јавних набавки 

 

Остала документација 

 

 

Одговорност и овлашћење 

- Одсек за послове јавних набавки: израђује и подноси захтев за покретање поступка јавне 
набавке 
- Обрађивач предмета: припрема и израђује све акте који се доносе приликом спровођења 
поступка, врши јавно отварања понуда, врши стручну оцену понуда, поставља огласе о јавним 
набавкама на Портал јавних набавки, упућује огласе о јавним набавкама Одељењу за спровођење 
поступака јавних набавки ради њиховог објављивања на интернет страници Завода, доставља 
акте заинтересованим лицима и понуђачима, стара се о поштовању рокова прописаних законом и 
подзаконским актима, координира рад комисије за јавну набавку; 
- Чланови комисије за јавну набавку и њихови заменици учествују у:  
1.припреми конкурсне документације и позива за подношење понуда ; 
2.припреми измена или допуна конкурсне документације; 
3.припреми додатних информација или објашњења у вези са припремањем понуде ; 
4.припреми предлога одлуке о продужењу рока за подношење понуда у складу са чл. 63. ст. 5. 
ЗЈН; 
5.отварању понуда и сачињавање писаног записника  о отварању понуда; 
6.прегледу, оцени и рангирању понуда  и  сачињавању писаног извештаја о стручној оцени понуда; 
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7.припреми предлога одлуке о закључењу оквирног споразума; 
8.припреми предлога одлуке о обустави поступка јавне набавке; 
9.одлучивању о поднетом захтеву за заштиту права ; 
10.припреми обавештења о закљученом уговору, односно одлуке о закључењу оквирног 
споразума; 
11.припреми обавештења о обустави поступка јавне набавке . 
- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке, 
контрола тачности, исправности и законитости аката који се доносе приликом спровођења 
поступка јавне набавке, а које потписује директор Завода. 
 

Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне 
Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“) 

- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник 
РС“, бр. 30/2010) 

- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља) 

- Закон о буџету 

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова  („Службени гласник РС“, број 
29/2013 и 104/2013) 

- Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 
порекла („Службени гласник РС“, број 33/2013) 

- Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. 
гласник РС", бр. 44/2014) 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу 
 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

- Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
- КД - конкурсна документација 
- ПЗПП - позив за подношење понуда 
- ЗЈН - Закон о јавним набавкама 
- Портал ЈН – Портал јавних набавки 
- ЈН - јавна набавка 
- Комисија за ЈН – комисија за јавну набавку 
- Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 

 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за 

спрово-ђење поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа директора м.п.                       ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-воствене 

послове-ш еф одсека за мате-

ријално финансијске послове 

рачуновод-ства 

……………………………………………………… 

Одобрава Зоран Вапа директора м.п.                        ……………………………… 
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документација о систему (вертикални преглед) процедуре     ОБРАЗАЦ БРОЈ 5Б 
 

процедура за поступак јавне набавке мале вредности 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

вертикални преглед процедуре-јавне набавке мале вредности добара, услуга или радова 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ЈНМВ 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 24 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

 
 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно 

лице  
Рок за 

спровођење 

 

Пријем захтева за покретање 
поступка јавне набавке 

  
Захтев за покретање 
поступка јавне 
набавке 

 

Обрада примљеног захтева  
и израда одлуке о покретању 
поступка јавне набавке 

Запослени у  
одсеку за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки који је 
члан комисије (у 
даљем тексту: 
„обрађивач 
предмета“) 

Законом није  
прописан рок.  
Оквирни  рок за 
реализацију је до 
3 радна данa од 
дана пријема 
захтева за 
покретање 
поступка  

-Захтев за покретање 
поступка ЈН; 
-Одлука о покретању 
поступка ЈН 

 

Контрола да ли наручилац на                           
конту који је наведен у 
одлуци има обезбеђена 
средства за јавну набавку. 
Контрола се врши на основу 
прегледа акта. Одговорно 
лице парафира одлуку, што 
представља потврду 
извршене контроле. 

Директор Завода 
- Референт за 
рачуновостве-не 
послове   шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове рачу-
новодства 

/ 
Одлука о покретању 
поступка јавне 
набавке 

 

Контрола на основу прегледа 
акта и парафирање истог као 
потврда извршене контроле 

 

 
 

/ 

Одлука о покретању 
поступка јавне 
набавке 

 

Одлука о покретању поступка 
јавне набавке  

Директор Завода 
Законом није 
прописан рок 
 

Одлука о покретању 
поступка јавне 
набавке 

 

Израда решења о 

образовању Комисије за 

јавну набавку 

 Обрађивач 

предмета. 
Истог дана када 

се донесе и 

одлука о 

покретању 

поступка 

-Захтев за покретање 
поступка јавне 
набавке,  
-Решење о 
образовању комисије 
за јавну набавку 

 

Контрола на основу прегледа 
акта и парафирање истог као 
потврда извршене контроле 
 

Директор Завода 

 
 
 
/ 

Решење о 
образовању комисије 
за јавну набавку 
 
 

 

Решење о образовању 
комисије за јавну набавку 

Директор Завода 

Истог дана када 
се донесе и 
одлука о 
покретању 
поступка 

Решење о 
образовању комисије 
за јавну набавку 
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Израда изјаве о одсуству 

сукоба интереса 

Обрађивач 

предмета 
Истог дана када 

се донесе  одлука 

о покретању 

поступка и 

решење о 

образовању 

комисије за ЈН 

Изјава о одсуству 

сукоба интереса 

 
 
 
 

 

Потписивање изјаве о 

одсуству сукоба интереса од 

стране Комисије за ЈН 

(чланови и заменици) 

Обрађивач 

предмета 
Истог дана када 

се донесе  одлука 

о покретању 

поступка и 

решење о 

образовању 

комисије за ЈН 

Потписана изјава о 

одсуству сукоба 

интереса 

 

 Припрема и израда КД Комисија за ЈН  

 

У року одређеном 

у одлуци о 

покретању 

поступка ЈН 

Конкурсна 

документација 

 

Израда  позива за 

подношење понуде (ПЗПП) 

Комисија за ЈН 
Одмах након 

израде конкурсне 

документације 

Позив за подношење 

понуда 

 

Постављање ПЗПП и КД 
на Портал ЈН и на интернет 
страницу Завода 

За Портал ЈН -

обрађивач 

предмета  

За интернет 

обрађивач 

предмета 

Одмах по изради 
КД и ПЗПП 

-Позив за подношење 
понуда 
-Конкурсна 
документација; 
- Испис са Портала ЈН 
и са интернет 
странице Завода  

 

Достављање ПЗПП и КД  у 
писаној и/или електронској 
форми потенцијалним 
понуђачима који су наведени 
у захтеву за покретање 
поступка ЈН 

Обрађивач 
предмета 

Одмах по изради 
КД и ПЗПП 

-Позив за подношење 
понуда 
-Конкурсна 
документација;--
Повратнице или 
потврда пријема 
путем електронске 
поште. 
 

 

 

Пријем захтева од 

заинтересованог лица за 

додатна појашњења. 

Израда одговора додатних 

појашњења  

Комисија за ЈН 

 

У року од 3 дана 

од дана пријема 

захтева за 

додатна  

појашњења 

-Захтев 

заинтересованог лица 

за додатна 

појашњења; 

 -Додатна појашњења 

  

 

Достављање додатних 

појашњења заинтересованом 

лицу  

Обрађивач 

предмета 

 

У року од 3 дана 

од дана пријема 

захтева за 

додатна 

појашњења. 

-Додатна појашњења 

заинтересованом 

лицу; 

-Повратница; 

-Одштампани извод 

из електронске поште; 
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Објављивање додатних 

појашњења на Порталу ЈН  и 

на интернет страници Завода  

-на Порталу ЈН- 

Обрађивач 

предмета 

-на интернет 

обрађивач 

предмета 

Одмах након 

израде додатних 

појашњења,.а 

најкасније у року 

од 3 дана од 

дана пријема 

захтева за 

додатна 

појашњења 

-Додатна појашњења 

 

Израда измена и допуна КД 

(није обавезна активност, 

предузима се само ако 

наступи потреба за изменама 

или уколико се уочи грешка у 

КД) 

Комисија за ЈН 

  

Најкасније до 

истека рока за 

подношење 

понуда 

Измене и допуне КД 

 

 

Oбјављивање измена и 

допуна КД на Порталу ЈН 

Обрађивач 

предмета 
Одмах (истог 

дана након 

сачињавања 

измена и допуна 

КД) 

- Измене и допуне КД 

- Испис са Портала ЈН 

 

Oбјављивање измена и 

допуна КД  на интернет 

страници Завода 

обрађивач 

предмета 
Одмах (истог 

дана након 

сачињавања 

измена и допуна 

КД 

- Измене и допуне КД 

- Испис са интернет 

странице Завода 

 

Израда одлуке о продужењу 
рока за подношење понуда 
(само ако се конкурсна 
документација измени или 
допуни 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење 
понуда  

Обрађивач 
предмета 

Сходно члану 63. 
Закона о јавним 
набавкама 

Одлука о продужењу 
рока за подношење 
понуда 

 

Контрола на основу прегледа 

акта и парафирање истог као 

потврда извршене контроле 

Директор Завода 
Одмах након 

достављања 

одлуке на 

контролу 

Одлука о продужењу 

рока за подношење 

понуда 

 

Одлука о продужењу рока за 
подношење понуда 

Директор Завода / 
Одлука о продужењу 
рока за подношење 
понуда 

 

Израда обавештења о 

продужењу рока за подноше-

ње понуда 

Обрађивач 

предмета 
Одмах по 

утврђивању да је 

испуњен услов из 

чл 63. ст. 5 ЗЈН 

Обавештење о 

продужењу рока за 

подношење понуда 

 

 

Објављивање обавештења о 

продужењу рока за подноше-

ње понуда на Порталу ЈН 

Обрађивач 

предмета 
Одмах по 

сачињавању 

обавештења о 

продужењу рока 

за подношење 

понуде 

- Обавештење о 

продужењу рока за 

подношење понуда 

-Испис са Портала ЈН 
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Објављивање обавештења о 

продужењу рока за поднош-

ење понуда на интернет 

страници Завода 

Обрађивач 

предмета 

Обрађивач 

предмета 

Одмах по 

сачињавању 

обавештења о 

продужењу рока 

за подношење 

понуде 

- Обавештење о 
продужењу рока за 
подношење понуда 
 
- Испис са интернет 
странице Завода 

 

Обавештавање писарнице 

Завода о времену и месту 

јавног отварања понуда 

 

Самостални 

извршилац, за 

спровођење 

поступака јавних 

набавки 

службеник за 

јавне набавке 

Активност се 

предузима 

последњег дана у 

недељи која 

претходи недељи 

у којој је 

предвиђено 

отварању понуда 

- Интерни дописи који 

се доставља шефу 

писарнице путем 

мејла 

- Извод из мејла 

 

Пријем понуда Запослени у 

писарници 

Завода 

Одмах по пријему 

понуде 

Примљена понуда 

 

Достављање понуда 

обрађивачу предмета  

Запослени у 

писарници 

Завода 

Одмах по пријему 

понуде 

Примљена понуда 

 

 Отварање понуда Комисија за ЈН  
Почиње дана и 

сата који су 

утврђени у ПЗПП 

Записник о отварању 

понуда 

 

Израда записника о 

отварању понуда и 

уручивање истог присутним 

понуђачима 

- Комисија за ЈН 
Одмах након 

окончања јавног 

отварања понуда  

 

Записник о отварању 

понуда 

 

Достављање записника о 

отварању понуда понуђачима 

чији представници нису 

присуствовали отварању 

понуда 

-Обрађивач 

предмета 
У року од три 

дана од дана 

отварања понуда 

-Записник о отварању 

понуда; 

-Повратнице или 

потврда пријема 

путем електронске 

поште 

 

Вршење стручне оцене 
понуда пристиглих у поступку 
ЈН 

Комисија за ЈН 
 
 

У року који је 
потребан за 
правилно и 
потпуно вршење 
стручне оцене 
понуда, а који не 
може бити дужи 
од 10 дана од 
дан отварања 

Извештај о стручној 
оцени понуда 

 

Контрола рачунске 

исправности понуда 

-Члан комисије 

за ЈН из Стручно 

лице из области 

набавке, члан 

комисије 

Максимум 9 дана 

од дана 

отварања понуда 

-Изводи са мејла о 

комуникацији између 

чланова комисије 
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Вршење исправке рачунске 

грешке у складу са чланом 

93. став 4.ЗЈН 

- Обрађивач 

предмета  

- понуђач који је 

поднео понуду 

са рачунском 

грешком 

Максимум 9 дана 

од дана 

отварања понуда 

Захтев за давање 

сагласности и 

сагласност понуђача 

за исправку рачунске 

грешке;  

 

Преглед контрола и оцена 

достављених доказа о 

испуњености обавезних 

услова из чл.75.ЗЈН 

Обрађивач 

предмета 
Максимум 9 дана 

од дана 

отварања 

понуда, понуда 

/ 

 

 

Преглед, контрола и оцена 

достављених доказа о 

испуњености додатних 

услова из чл.76 ЗЈН 

- Обрађивач 

предмета  

- Члан комисије 

за ЈН запослен у 

организаци-оној 

јединици која је 

подноси-лац 

захтева 

Максимум 9 дана 

од дана 

отварања понуда  

/ 

 

Преглед и оцена 

достављених узорака, 

документације која се односи 

на испуњеност услова и 

захтева из техничке 

спецификације, као и 

утврђивање да ли су 

пристигле понуде 

одговарајуће  

Члан комисије 

који је израдио 

техничку спе-

цификацију  

Максимум 9 дана 

од дана 

отварања понуда 

Депоновани узорци 

 

Израда захтева за додатна 

објашњења потребна  при 

прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда и 

упућивање истог понуђачу 

- Комисија за ЈН 

- Понуђач коме 

се упућује захтев 

за додатно 

објашњење 

његове понуде 

Максимум 9 дана 

од дана 

отварања понуда 

Захтев за додатна 

појашњења понуде; 

додатна појашњења 

понуде 

Извештај о стручној 

оцени понуда 

 

Контрола и оцена 

достављеног средства 

обезбеђења 

Члан комисије за 

припрему и 

реализацију 

набавки 

Максимум 9 дана 

од дана 

отварања понуда 

-Средства 

обезбеђења 

достављена у оквиру 

поднетих понуда 

-Извештај о стручној 

оцени понуда;  

 

Достављање података о 

поступку ЈН из Плана 

набавки 

Члан комисије за 

припрему и 

реализацију 

набавки 

Максимум 9 дана 

од дана 

отварања понуда  

Образац са подацима 

о поступку из Плана 

набавки; 

 

Израда извештаја о стручној 

оцени понуда 

Обрађивач 

предмета 
Максимум 9 дана 

од дана 

отварања понуда 

Извештај о стручној 

оцени понуда 
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1. Израда одлуке о додели 

уговора  

ИЛИ 

2.Израда одлуке о обустави 

поступка јавне набавке 

Обрађивач 

предмета 
Максимум 10 

дана од дана 

отварања понуда 

Одлука о додели 

уговора,  

ИЛИ  

одлука о обустави 

поступка јавне 

набавке 

 

Контрола на основу прегледа 

акта и парафирање истог као 

потврда извршене контроле 

Директор Завода 
Максимум 10 

дана од дана 

отварања понуда 

Одлука о додели 
уговора 
ИЛИ 
одлука о обустави 
поступка јавне 
набавке 

 

1.Одлука о додели уговора 
ИЛИ 
2.Одлука о обустави поступка 
јавне набавке 

Директор Завода             / 

1.Одлука о додели 
уговора 
ИЛИ 
2. Одлука о обустави 
поступка јавне 
набавке 

 

Достављање одлуке о  

додели уговора свим 

понуђачима или одлуке о 

обустави поступка ЈН 

Обрађивач 

предмета 
У року од три 

дана од дана 

доношење 

одлуке о додели 

уговора / одлуке 

о обустави 

поступка 

-Одлука о додели 
уговора  
ИЛИ 
одлука о обустави 
поступка јавне 
набавке 
-Извод са мејла 
(достављање и 
потврда пријема 
одлуке) или 
повратнице 

 

Пријем захтева за увид у 

документацију и копирање 

документације (само уколико 

понуђач упути писани захтев) 

Понуђач 
После доношења 

одлуке о додели 

уговора  или 

одлуке о 

обустави 

поступка 

Захтев за увид у 

документацију  

 

Упућивање одговора на 

захтев за увид у 

документацију о датуму и 

времену вршења увида и 

вршење увида од стране 

понуђача 

Обрађивач 

предмета 

Понуђач који је 

поднео захтев за 

увид 

У року од 2 дана 

од дана пријема 

захтева за увид и 

копирање 

-Допис (одговор) 

-Извод са мејла 

(достављање и 

потврда пријема) или 

повратница 

-Белешка (потврда) о 

извршеном увиду 

 

Извештавање понуђача као 

могућност и обавеза у 

случају из члана 111. ЗЈН 

Обрађивач 

предмета 

Комисија за јавну 

набавку 

У року од 5 дана 

од дана 

доношења 

одлуке 

-Позив за одржавање 

састанка  

-Записник о 

извештавању 

понуђача и разговору 

 

Израда уговора о јавној 

набавци  

Обрађивач 

предмета 
Након истека 

рока за 

подношење 

захтева за 

заштиту права 

понуђача 

-Уговор о јавној 

набавци  



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

71 od 150 
 

 

 

Контрола на основу прегледа 

акта и парафирање истог као 

потврда извршене контроле 

Директор Завода 
Одмах након 

достављања на 

контролу 

- Уговор о јавној 

набавци 

 

Потписивање уговора  од 

стране директора ЗАВОДА 

Директор Завода 
Одмах након 

достављања 

уговора на 

потписивање 

Уговор потписан од 

стране директора 

ЗАВОДА 

 

Достављање уговора другој 

уговорној страни ради 

потписивања 

-Обрађивач 

предмета 

-Понуђач коме је 

додељен уговор 

Одмах након 

потписивања 

уговора од 

стране директора 

Завода 

Уговор о јавној 

набавци 

 

 

Закључење уговора Обрађивач 

предмета 
Истог дана када 

су уговори пот-

писани од стра-

не друге угово-

рне стране при-

мљени у Заводу 

Уговор о јавној 

набавци 

 

Израда обавештења о 

закљученом уговору  

Обрађивач 

предмета 
Најкасније у року 

од 5 дана од 

дана закључења 

уговора  

обавештење о 

закљученом уговору 

 

Објављивање обавештења 

на Порталу ЈН и на интернет 

страници Завода 

на Порталу ЈН- 

Обрађивач 

предмета 

на интернет 

страници Завода 

Обрађивач 

предмета 

Најкасније у року 

од 5 дана од 

дана закључења 

уговора  

Објављено 

обавештење о 

закљученом уговору 

на Порталу јавних 

набавки и на интернет 

страници Завода 

(испис са Портала ЈН 

и са интернет 

странице Завода) 

 

Израда обавештења о 

обустави поступка ЈН  

Обрађивач 

предмета 
Најкасније у року 

од 5 дана од 

дана коначности 

одлуке о 

обустави 

поступка ЈН 

Обавештење о 

обустави поступка ЈН 

 

Објављивање обавештења 

обавештења о обустави 

поступка јавне набавке на 

Порталу ЈН и на интернет 

страници Завода 

на Порталу ЈН- 

Обрађивач 

предмета 

на интернет 

страници Завода 

Обрађивач 

предмета 

Најкасније у року 

од 5 дана од 

дана коначности 

одлуке о 

обустави 

поступка ЈН  

објављено 

обавештење о 

обустави поступка ЈН 

на Порталу ЈН (испис 

са Портала ЈН) и на 

интернет страници 

Завода (испис са 

интернет странице 

Завода) 
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Достављање уговора или  

оквирног споразума и 

пратеће документације 

организационим јединицама 

одређеним у Правилнику о 

ближем уређивању поступка 

јавне набавке у Заводу 

-курир дире-

ктора Завода 

ИЛИ 

 Преузимање 

лично од стра-не 

понуђача 

Након 

потписивања 

уговора,у  што 

краћем року  

 Образац потврде о 

пријему 

документације 

потписан од стране 

лица којима је 

упућена, 

ИЛИ 

 лично 

 

Враћање понуђачима 

депоно-ваних средстава 

обезбеђења за озбиљност 

понуде (ако је конкурсном 

документацијом захтевано) 

који су у оквиру понуде 

средство обезбеђења за 

озбиљност понуде 

Обрађивач 

предмета 
Након закључења 

уговора  

-Пропратни акт; 

-Повратница 

 

Архивирање предмета Обрађивач 

предмета 

У континуитету Омот списа  

 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-воствене послове-

ш еф одсека за мате-ријално 

финансијске послове рачуновод-ства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                                          МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                        ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 

  
                           ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса- заштита права у поступку јавне набавке 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних набавки  

Шифра процеса: ЗПП 

Шифра 
организационе 
јединице: 

 
01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац 
пословног процеса 
(одговорно лице)  

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке радова, добара и услуга – 
руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Циљ пословног процеса 

Спровођење и окончање поступка заштите права понуђача  у првом степену 

 

Основни ризици 

Уколико наручилац у првом степену или Републичка комисија, у другом степену, решењем у 
целини поништи поступак, а имајући у виду да су средства везана за једну буџетску годину, 
постоји ризик да се  поновни поступак не оконча до краја године, те да се због тога не прибаве 
добра, услуге или радови  које је наручилац предвидео у плану набавки 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: захтев за заштиту права понуђача  
Активности:  

      1.Пријем захтева за заштиту права 
      2.Обавештавање свих учесника у поступку јавне набавке, односно обjављивање обавештења о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права 
     3.Провера садржине и потпуности захтева за заштиту права 
     4.Провера испуњености процесних претпоставки за подношење захтева за заштиту права, тј. 
провера благовремености подношења захтева за заштиту права и постојања активне легитимације 
подносиоца захтева 
     5.Доношење закључка о одбацивању захтева за заштиту права уколико нису испуњене све 
процесне претпоставке за подношење захтева за заштиту права  
      6.Израда пропратног акта и достављање закључка о одбацивању подносиоцу захтева за заштиту 
права 
     7.Израда обавештења о донетом закључку о одбацивању захтева за заштиту права и 
достављање обавештења у писменој форми свим учесницима у поступку 
    8.Израда  позива подносиоцу за допуну поднетог захтева за заштиту права у року од 2 дана од 
дана пријема позива, уколико поднет захтев за заштиту права не садржи све податке из чл.151. став 
1. ЗЈН 
   9. Достављање позива за допуну поднетог захтева за заштиту права 
 10. Доношење  закључка о одбацивању захтева за заштиту права уколико подносилац захтева не 
допуни  у року од 2 дана поднети захтев у складу са позивом наручиоца или га допуни, али не на 
тражени начин.  
 11. Достављање закључка о одбацивању  подносиоцу захтева за заштиту права 
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 12.Израда обавештења о донетом закључку о одбацивању захтева за заштиту права и достављање 
обавештења у писаној форми свим учесницима у поступку 
 13.Анализа свих навода у захтеву за заштиту права, тј. утврђивање основаности поднетог захтева 
за заштиту права, уколико је поднети захтев за заштиту права потпун, благовремен и поднет од 
стране активно легитимисаног лица 
 14.После претходног испитивања, у року од 5 дана од дана пријема уредног захтева за заштиту 
права Наручилац: 

• Доноси решење којим усваја захтев за заштиту права или  
• Сачињава одговор на захтев за заштиту права који заједно са комплетном документацијом 

из поступка ЈН доставља Републичкој комисији ради одлучивања 
 15. Достављање донетог решења подносиоцу захтева за заштиту права, понуђачима и Републичкој 
комисији у року од 3 дана од дана доношења решења 
 16. Достављање одговора  на захтев са комплетном документацијом из поступка ЈН  Републичкој 
комисији и израда писменог обавештења подносиоцу захтева који се доставља у року од 3 дана од 
дана достављања захтева 
 17.Поступање по налозима Републичке комисије за заштиту права садржаним у одлуци - рок 
предвиђен том одлуком 
 18.Израда извештаја, документације и изјаве представника наручиоца о спровођењу одлуке       
Републичке комисије (подноси се само уколико Републичка комисија то захтева) у року који одреди 
Републичка комисија 

Резултат:  
Закључак, Решење или Одговор на захтев за заштиту права наручиоца 
Закључак или Решење Републичке комисије за заштиту права о поднетом захтеву за заштиту 
права  
 

 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

Реализација поступка јавне набавке поводом којег је поднет захтев за заштиту права; 
Реализација плана јавних набавки; 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Људски ресурси, канцеларијски простор, рачунар и пратећа рачунарска опрема, штампач, 
скенер, фотокопир апарат, телефон, телефакс, приступ интернету, информатичка подршка, 
канцеларијски материјал. 

 

Шифре и називи процедура 

/ 

 
 

 Име, презиме и 
функција 

Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спрово-ђење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 6А 

 

       
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове ја вних набавки 
докуменмтација о систему  процедуре - заштита права у поступку јавне набавке 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних набавки  

Шифра процеса: ЗПП 

Шифра 
организационе 
јединице: 

 
01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац 
пословног процеса 
(одговорно лице)  

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке радова, добара и услуга – 
руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Циљ пословног процеса 

Окончање поступка заштите права у поступку јавне набавке у првом степену 

 

Подручје примене 

Одељење за спровођење поступака јавних набавки 

 

Остала документација 

/ 

 

Одговорност и овлашћење 

          Запослени који су распоређени на следећим радним местима: 
 Самостални стручни сарадник I за спровођењење поступака јавних набавки –начелник одељења, 
 Самостални стручни сарадник I за спровођењење поступака јавних набавки добара –шеф одсека,         
Самостални стручни сарадник I за спровођењење поступака јавних набавки радова и услуга –
руководилац групе, 
Самостални стручни сарадник за спровођење поступака јавних набавки радова и услуга, 
Самостални стручни сарадник I за спровођењење поступака јавних набавки добара,  
Стручни сарадник за спровођење поступака јавних набавки и добара,  
Виши референт за административне послове и  
Референт за административне послове и  чланови Комисије за јавну набавку у којој је поднет захтев 
за заштиту понуђача  oдговорни су за следеће активности које се предузимају у предметном 
пословном процесу: 
      1.Обавештавање свих учесника у поступку јавне набавке односно обjављивање обавештења о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права 
     2.Проверу садржине и потпуности захтева за заштиту права 
     3.Проверу испуњености процесних претпоставки за подношење захтева за заштиту права, тј. 
провера благовремености подношења захтева за заштиту права и постојања активне легитимације 
подносиоца захтева 
     4.Доношење закључка о одбацивању захтева за заштиту права уколико нису испуњене све 
процесне претпоставке за подношење захтева за заштиту права  
      5.Израду пропратног акта и достављање закључка о одбацивању подносиоцу захтева за заштиту 
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права 
     6.Израду обавештења о донетом закључку о одбацивању захтева за заштиту права и 
достављање обавештења у писменој форми свим учесницима у поступку 
    7.Израду  позива подносиоцу за допуну поднетог захтева за заштиту права у року од 2 дана од 
дана пријема позива, уколико поднет захтев за заштиту права не садржи све податке из чл.151. став 
1. ЗЈН 
   8.Израду пропратног акта и достављање позива за допуну поднетог захтева за заштиту права 
 9.Доношење  закључка о одбацивању захтева за заштиту права уколико подносилац захтева не 
допуни  у року од 2 дана поднети захтев у складу са позивом наручиоца или га допуни, али не на 
тражени начин.  
 10.Израду пропратног акта и достављање закључка о одбацивању  подносиоцу захтева за заштиту 
права 
 11.Израду обавештења о донетом закључку о одбацивању захтева за заштиту права и достављање 
обавештења у писменој форми свим учесницима у поступку 
 12.Анализу свих навода у захтеву за заштиту права, тј. утврђивање основаности поднетог захтева 
за заштиту права, уколико је поднети захтев за заштиту права потпун, благовремен и поднет од 
стране активно легитимисаног лица 
 13.Израду: 
• решења којим ће се усвојити захтев за заштиту права или  
• одговора на захтев за заштиту права и његову доставу са комплетном документацијом из поступка 
ЈН Републичкој комисији ради одлучивања 
 14.Израде пропратног акта и достављање донетог решења подносиоцу захтева за заштиту права, 
понуђачима и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења 
 15.Израде пропратног акта и достављање одговора  на захтев са комплетном документацијом,  
Републичкој комисији и израда писменог обавештења подносиоцу захтева који се доставља у року 
од 3 дана од дана достављања захтева 
 16.Поступање по налозима Републичке комисије за заштиту права садржаним у одлуци - рок 
предвиђен том одлуком 
 17.Израде извештаја, документације и изјаве представника наручиоца, о спровођењу одлуке       
Републичке комисије (подноси се само уколико Републичка комисија то захтева)- рок који одреди 
Републичка комисија 

 

 
 

Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о 
јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“) 

- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, 
бр. 30/2010) 

- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља) 

- Закон о буџету 

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова  („Службени гласник РС“, број 29/2013 и 104/2013) 

- Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла 
(„Службени гласник РС“, број 33/2013) 

- Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. 
гласник РС", бр. 44/2014) 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Заводу 
 
 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

- Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
- КД - конкурсна документација 
- ПЗПП - позив за подношење понуда 
- ЗЈН - Закон о јавним набавкама 
- Портал ЈН – Портал јавних набавки 
- ЈН - јавна набавка 
- ЗЗЗП - захтев за заштиту права 
- Комисија за ЈН – комисија за јавну набавку 
- Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
 
 
 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

77 od 150 
 

 

 

 
 Име, презиме и 

функција 
Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спрово-ђење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ      ОБРАЗАЦ БРОЈ  6Б 

 
процедура за поступак ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове јавних набавки 
вертикални преглед процедуре - заштита права у поступку јавне набавке 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 

набавки Шифра процеса: ЗПП 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 
Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник 
за јавне набавке 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно лице  

Рок за 
спровођење 

 

 
Пријем захтева за 
заштиту права 
понуђача  

/ / 

Захтев за за 
заштиту права  

 

Израда обавештења о 
примљеном ЗЗЗП, 
односно објављивање 
обавештења о 
поднетом захтеву на 
Порталу јавних 
набавки 

-Запослени из  
Одсека за 
послове јавних 
набавки  који је 
члан Комисије за 
јавну набавку у 
поступку у коме је 
ЗЗЗП (у даљем 
тексту: 
„Обрађивач 
предмета“) 

Без 
одлагања, а 
најкасније у 
року од 2 
дана од дана 
пријема ЗЗЗП 

Обавештење о 
поднетом ЗЗЗП 

 

Достављање 
обавештења свим 
учесницима у 
предметном поступку 
јавне набавке о 
примљеном ЗЗЗП 

Обрађивач 
предмета 

Без 
одлагања, а 
најкасније у 
року од 2 
дана од дана 
пријема ЗЗЗП 

-Обавештење о 
поднетом захтеву за 
заштиту права 
-Повратнице или 
потврде о пријему 
путем електронске 
поште 
 

 

Провера испуњености 
процесних 
претпоставки за 
подношење ЗЗЗП, тј. 
провера 
благовремености 
подношења ЗЗЗП и 
постојања активне 
легитимације 
подносиоца ЗЗЗП 

Обрађивач 
предмета 

Одмах, без 
одлагања по 
пријему ЗЗЗП 

Захтев за заштиту 
права 

 

Израда закључка о 
одбацивању ЗЗЗП 
уколико  нису 
испуњене све 
процесне претпоставке 
за подношење ЗЗЗП 

 
Комисија за ЈН 

Одмах, без 
одлагања по 
пријему 
ЗЗЗП, а 
најкасније у 
року од 5 

Закључак о 
одбацивању 
захтева за заштиту 
права 
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дана од дана 
пријема ЗЗЗП 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

-Директор Завода  

  

 

 

 

 

/ 

-Закључак о 
одбацивању ЗЗЗП 

 

Доношење закључка о 
одбацивању захтева за 
заштиту права 

Директор Завода 
У року од 5 
дана од дана 
пријема ЗЗЗП 

Закључак о 
одбацивању ЗЗЗП 

 

Достављање закључка 
о одбацивању 
подносиоцу ЗЗЗП и 
свим учесницима у 
поступку 

Обрађивач 
предмета 

Одмах, без 
одлагања  

- Закључак о 
одбацивању ЗЗЗП 
- Повратница или 
потврда пријема 
путем електронске 
поште 

 

Израда обавештења о 
донетом закључку о 
одбацивању поднетог 
ЗЗЗП због непостојања 
процесних 
претпоставки  

Обрађивач 
предмета 

Одмах, без 
одлагања 

Обавештења о 
донетом закључку о 
одбацивању 
поднетог ЗЗЗП због 
непостојања 
процесних 
претпоставки 

 

Израда позива за 
допуну поднетог ЗЗЗП 
(уколико поднети 
захтев за заштиту 
права није потпун) 

Обрађивач 
предмета 

Без 
одлагања, а 
најкасније у 
року од 2 
дана од дана 
пријема ЗЗЗП 

-ЗЗЗП 
-Позив за допуну 
ЗЗЗП 

 

 

Достављање позива за 
допуну подносиоцу 
ЗЗЗП 

Обрађивач 
предмета 

Без одлагања 
Повратнице или 
потврда пријема 
путем електронске 
поште 
 

 

Уколико у року од 2 
дана од дана пријема 
позива, подносилац 
захтева не допуни на 
тражени начин ЗЗЗП, 
сачињава се закључак 
о одбацивању ЗЗЗП  
због непотпуности 
захтева 

 
Комисија за ЈН 

Након 
протека 
прописаног 
рока, односно 
након пријема 
допуне ЗЗЗП 

Закључак о 
одбацивању ЗЗЗП 
због непотпуности 
захтева 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

Директор Завода 
 

 

 

/ 

-Закључак о 
одбацивању ЗЗЗП 

 

Доношење закључка о 
одбацивању ЗЗЗП због 
непопуности захтева 

Директор Завода 
У року од 5 
дана од дана 
пријема ЗЗЗП 

Закључак о 
одбацивању ЗЗЗП 

 

Израда пропратног 
акта и достављање 
закључка о 
одбацивању ЗЗЗП 
подносицу захтева 

Обрађивач 
предмета 

Без 
одлагања, а 
након 
доношења 
закључка 

-Закључак о 
одбацивању ЗЗЗП 
-Повратница или 
потврда пријема 
путем електронске 
поште 
 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

80 od 150 
 

 

 

 

Израда обавештења о 
донетом закључку о 
одбацивању ЗЗЗП због 
непотпуности захтева 

Обрађивач 
предмета 

Без 
одлагања, а 
након 
доношења 
закључка 

Обавештење о 
донетом закључку о 
одбацивању ЗЗЗП 
због непотпуности 
захтева 

 

 

Достављање 
обавештења свим 
учесницима у 
предметном поступку 
ЈН о донетом закључку 
о одбацивању ЗЗЗП 
због непотпуности 
захтева 

Обрађивач 
предмета 

Без 
одлагања, а 
након 
доношења 
закључка 

-Обавештење о 
донетом закључку о 
одбацивању ЗЗЗП 
због непотпуности 
захтева 
-Повратница или 
потврда пријема 
путем електронске 
поште 

 

 

Анализа свих навода о 
повреди прописа, тј 
утврђивање 
основаности поднетог 
ЗЗЗП  

 Комисија за ЈН 
 

Без 
одлагања, а 
најкасније у 
року од 5 
дана од дана 
пријема ЗЗЗП 

Захтев за заштиту 
права 

 

Израда једног од 
следећег: 
1.Решење о усвајању 
ЗЗЗП и поништавању 
поступка ЈН делимично 
или у целини 
2.Одговор на ЗЗЗП и 
достављање 
комплетне 
документације из 
поступка ЈН 
Републичкој комисији 
ради одлучивања о 
ЗЗЗП 

Комисија за ЈН 
 

Без 
одлагања, а 
најкасније у 
року од 5 
дана од дана 
пријема ЗЗЗП 

1.Решење о 
усвајању ЗЗЗП и 
поништавању 
поступка ЈН 
делимично или у 
целини 
2.Одговор на ЗЗЗП 
и достављање 
комплетне 
документације из 
поступка ЈН 
Републичкој 
комисији ради 
одлучивања о ЗЗЗП 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

Директор Завода 
 

 

 

/ 

1.Решење о 
усвајању ЗЗЗП и 
поништавању 
поступка ЈН 
делимично или у 
целини 
2.Одговор на ЗЗЗП 
и достављање 
комплетне 
документације из 
поступка ЈН 
Републичкој 
комисији ради 
одлучивања о ЗЗЗП 

 

Доношење: 
Решења о усвајању 
ЗЗЗП и поништавању 
поступка ЈН делимично 
или у целини 
2.Одговора на ЗЗЗП и 
достављање 
комплетне 
документације из 
поступка ЈН 
Републичкој комисији 
ради одлучивања о 
ЗЗЗП 

Директор Завода 
КОМИСИЈА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ 

У року од 5 
дана од дана 
пријема ЗЗЗП 

1.Решење о 
усвајању ЗЗЗП и 
поништавању 
поступка ЈН 
делимично или у 
целини 
2.Одговор на ЗЗЗП 
и достављање 
комплетне 
документације из 
поступка ЈН 
Републичкој 
комисији ради 
одлучивања о ЗЗЗП 
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Достављање донетог 
решења подносиоцу 
ЗЗЗП, понуђачима и 
Републичкој комисији  

Обрађивач 
предмета 

У року од 3 
дана од дана 
доношења 
Решења 

-Повратница или 
потврда о пријему 
путем електронске 
поште 

 

Израда пропратног 
акта и достављање 
одговора на ЗЗЗП са 
комплетном 
документацијом из 
поступка ЈН  
Републичкој комисији   

Обрађивач 
предмета 

Након израде 
одговора на 
ЗЗЗП 

-Одговор на ЗЗЗП 
-Повратница или 
потврда пријема 
 

 

Израда писаног 
обавештења 
подносиоцу ЗЗЗП    

Обрађивач 
предмета 

у року од 3 
дана од дана 
сачињавања 
одговора на 
захтев 

-Повратнице или 
потврде о пријему 
путем електронске 
поште 
 

 

Поступање по 
налозима Републичке 
комисије за заштиту 
права садржаним у 
одлуци Републике 
комисије поводом 
поднетог ЗЗЗП 

Комисија за ЈН 
 

Рок одређен у 
одлуци 
Републичке 
комисије 

Одлука Републичке 
комисије за заштиту 
права 

 

Израда извештаја, 
документације и изјаве 
представника 
наручиоца, о 
спровођењу одлуке 
Републичке комисије 
(подноси се само ако 
Републичка комисија 
то захтева) 

Комисија за ЈН 
 

Рок који 
одреди 
Републичка 
комисија 

-  Извештај, 
документација и 
изјава представника 
наручиоца, о 
спровођењу одлуке 
Републичке 
комисије 

 
 Име, презиме и 

функција 
Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спрово-ђење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                                          МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ 7 
 

ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса-измена уговора о јавној набавци 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПИУЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

Циљ пословног процеса 

- законито извршавање уговора о јавној набавци 
-Закључење Анекса уговора о јавној набавци добара, услуга или радова због промене цене и других 
битних елемената уговора, а који су одређени конкурсном документацијом 

 
 

Основни ризици 

- Недостатак добра, радова или услуга неопходних за нормално функиционисање  Завода 
- Да након закључења уговора дође до незаконите измене 

 
 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: захтев за измену уговора о јавној набавци 
 
Активности: 

1. Пријем захтева за измену уговора о јавној набавци  
2. Контрола и анализа захтева за измену уговора о јавној набавци и пропратне документације 

која је достављен уз захтев 
3. Израда захтева за давање сагласности за измену уговора и достављање захтева другој 

уговорној страни (уколико уговором о јавној набавци није предвиђено другачије) 
4. Пријем сагласности друге уговорне стране за измену уговора  
5. Израда одлуке о измени уговора 
6. Објављивање одлуке о измени уговора на Порталу јавних набавки  
7. Израда извештаја о измени уговора и достављање истог Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији 
8. Израда анекса уговора и достављање на потпис директору Завода 
9. Достављање анекса уговора другој уговорној страни ради потписивања  
10. Закључење анекса уговора 
11. Достављање анекса уговора са пратећом документацијом организационим јединицама које 

прате извршење уговора 
Резултат: Закључење анекса уговора о јавној набавци добара, услуга или радова, због измене цене 
или других битних елемента уговора а одређених конкурсном докуметацијом. 
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Везе са другим пословним процесима/процедурама 

- Реализација плана јавних набавки; 

- Израда захтева за измену уговора о јавној набавци; 

- Реализација уговора о јавним набавкама; 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Људски ресурси, канцеларијски простор, рачунар и пратећа рачунарска опрема, штампач, 
скенер, фотокопир апарат, телефон, телефакс, приступ интернету, информатичка подршка, 
канцеларијски материјал, одговарајући простор за јавно отварање понуда који је опремљен 
рачунаром и штампачем. 

 

Шифре и називи процедура 

 

 

 Име, презиме и 
функција 

Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спровођење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 7А 

   
ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре -измена уговора о јавној набавци 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПИУЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

 

Назив пословног процеса 

ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Циљ пословног процеса 

-Закључење Анекса уговора о јавној набавци добара, услуга или радова због промене цене и других 
битних елемената уговора, а који су одређени конкурсном документацијом 
- законито извршавање уговора 

 

Подручје примене 

Одељење за спровођење поступака јавних набавки 

 

Остала документација 

/ 

 
 

Одговорност и овлашћење 

I.) Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке , 
директор Завода 

1. Пријем захтева за измену уговора о јавној набавци  
2. Контрола и анализа захтева за измену уговора о јавној набавци и пропратне документације 

која је достављен уз захтев 
3. Израда захтева за давање сагласности за измену уговора и достављање захтева другој 

уговорној страни (уколико уговором о јавној набавци није предвиђено другачије) 
4. Пријем сагласности друге уговорне стране за измену уговора  
5. Израда одлуке о измени уговора 
6. Објављивање одлуке о измени уговора на Порталу јавних набавки  
7. Израда извештаја о измени уговора и достављање истог Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији 
8. Израда анекса уговора и достављање на потпис директору Завода 
9. Достављање анекса уговора другој уговорној страни ради потписивања  
10. Закључење анекса уговора 
11. Достављање анекса уговора са пратећом документацијом организационим јединицама које 

прате извршење уговора 
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Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама; 

- Закон о буџету; 

- Закон о облигационим односима; 

- Закон о општем управном поступку 

- Правилник  о ближем уређивању  поступка јавне набавке  у Заводу 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

-ПИУЈН-Процедура измене уговора о јавним набавкама 

 

 
 Име, презиме и 

функција 
Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спровођење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ 6Б 

 
процедура за поступак ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

вертикални преглед процедуре-измена уговора о јавној набавци 

Организациона 
јединица:  

Одељење за спровођење 
поступака јавних набавки 

Шифра процеса: ПИУЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно лице  

Рок за 
спровођење 

 

Пријем захтева за 
измену уговора о јавној 
набавци 

  
-Захтев за измену 
уговора о јавној 
набавци 

 

Контрола и анализа 
захтева за измену 
уговора о јавној 
набавци и пропратне 
документације која је 
достављен уз захтев 

Запослени у  
одсеку који је био 
члан комисије (у 
даљем 
тексту:обрађивач 
премета) 
  

Законом није  
прописан рок. 
 
 

-Захтев за измену 
уговора о јавној 
набавци; 
 

 

Израда захтева за 
давање сагласности за 
измену уговора и 
достављање захтева 
другој уговорној страни 
(уколико уговором о 
јавној набавци није 
предвиђено другачије) 

 Обрађивач 
предмета 

Законом није 
прописан рок. 

Обавештење са 
образложењем да 
нису испуњени 
услови за измену 
уговора 

 

Пријем сагласности 
друге уговорне стране 
за измену уговора 

Обрађивач 
предмета 

 
Сагласност за измену 
уговора 

 

Израда одлуке о 
измени уговора 

 Обрађивач 
предмета 

Законом није 
прописан рок.  

Одлука о измени 
уговора о јавној 
набавци 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

Директора Завода, 
  

/ 
-Одлука о измени 
уговора о јавној 
набавци 

 

Одлука о измени 
уговора о јавној 
набавци  

Директор Завода  
Законом није 
прописан рок 
 

-Одлука о измени 
уговора о јавној 
набавци 

 

Објављивање одлуке о 
измени уговора на 
Порталу јавних набавки 

Обрађивач 
предмета 

У року од 3 
дана од дана 
доношење 
одлуке 

-Одлука о измени 
уговора о јавној 
набавци  
- Одштампани извод 
из електронске 
поште. 
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Израда извештаја о 
измени уговора и 
достављање истог 
Управи за јавне 
набавке и Државној 
ревизорској 
институцији 

Обрађивач 
предмета 

Одмах по 
доношењеу 
одлуке о 
измени 
уговора 

Извештај о измени 
уговора о јавној 
набавци 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

Директор Завода, 
  

/ 
Извештај о измени 
уговора о јавној 
набавци 

 

Извештај о измени 
уговора о јавној 
набавци 

Директор Завода 
Одмах по 
пријему 

-Извештај о измени 
уговора о јавној 
набавци 
-доставнице 

 

 
Израда Анекса уговора 
о измени уговора о 
јавној набавци и 
достављање на потпис 
директору Завода 

Обрађивач 
предмета 

Након 
доношење 
одлуке о 
измени 
уговора 

-Анекс уговора о 
измени уговора о 
јавној набавци 
 

 

Контрола на основу 
прегледа акта и 
парафирање истог као 
потврда извршене 
контроле 

Директор Завода, 
 

/ 

Анекс уговора о 
измени уговора о 
јавној набавци 
 

 

Израда анекса уговора 
и достављање на 
потпис директору 
Завода 

Директор Завода 

Одмах по 
доношењу 
одлуке о 
измени 
уговора  

Анекс уговора о 
измени уговора о 
јавној набавци 
 

 

Достављаљње анекса 
уговора другој 
уговорној страни ради 
потписивања 

Обрађивач 
предмета 

Одмах по 
потписивању 
од стране 
директора 
Завода 

-Анекс уговора о 

измени уговора о 

јавној набавци 

-повратница 

 

 

Закључење анекса 
уговора 

/ 

Дана када 
анекс уговора 
потписан од 
стране друге 
уговорне 
стране буде 
примљен у 
Управу за 
ЗППО 

- Анекс угоора 

обострано потписан 

 

Достављање анекса 
уговора са пратећом 
документацијом 
организационим 
јединицама које прате 
извршење уговора 

 Обрађивач 
предмета 

Након 
потписивања 
анекса 
уговора  

-Анекс уговора о 
измени уговора о 
јавној набавци 
-Одлука о измени 
уговора о јавној 
набавци 
-Извештај о измени 
уговора о јавној 
набавци 
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Име, презиме и 
функција 

Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-

шилац за спрово-ђење 

поступака јавних 

набавки 

……………………………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа 

директора 
м.п.                       ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа 

директора 
м.п.                        ……………………………… 
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                                          МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ 8 

 

Израда Плана јавних набавки 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса-израда плана јавних набавк 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Израда Плана јавних набавки 

 
 

Циљ пословног процеса 

Планирање и обезбеђење ефикасног, транспаратног и наменског коришћења буџетских средстава 

 
 
 

Основни ризици 

Ненаменско трошење буџетских средстава 

 
 
 

Кратак опис пословног процеса 

 
Улаз: Финансијски план Завода за текућу годину,  Спецификације захтева за набавкама и 
документација о набавкама из претходног периода 
 
Активности:   

- Прикупљање техничких спецификација; 

- Обрада и анализа примљених спецификација; 

- Одређивање предмета набавки у плану; 

- Одређивање процењене вредности набавки; 

- Одређивање и уношење врсте поступка; 

- Одређивање оквирног времена покретања поступка, закључења уговора и оквирног 
времена реализације поступка;  

- Одређивање и упис контне позиције по изворима финансирања. 
 
Резултат: Благовремено припремљен План набавки за текућу буџетску годину 
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Везе са другим пословним процесима/процедурама 

- Планирање буџета Завода; 

- Израда Финансијског плана Завода; 

- Покретање поступака јавне набавке; 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Запослени потребни за извршење посла, техничке спецификације, Финансијски план Завода, 
рачунар и пратећа опрема, штампач, приступ интернету, канцеларијски материјал 

 

 

Шифре и називи процедура 

Процес израде плана набавки  

 
 
 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-воствене послове-

ш еф одсека за мате-ријално 

финансијске послове рачуновод-ства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 8А 

   

Израда Плана јавних набавки 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

 докуменмтација о систему  процедуре - израда плана јавних набавк                       

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПЈН  

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Израда Плана јавних  набавки 
 
 

Циљ пословног процеса 

Планирање и обезбеђење ефикасног, транспаратног и наменског коришћења буџетских средстава 

 
 

Подручје примене 

Одсек за послове јавних набавки. 

 
 

Остала документација 

- Финансијски план Завода;  

- Спецификације захтева за набавкама других организационих јединица. 

 

Одговорност и овлашћење 

- Службеник за јавне набавке је одговоран за прикупљање техничких спецификација  из 
других организационих делова (сектора) потребних за израду плана набавки, обраду и 
анализу примљених техничких спецификација, одређивање елемената  плана набаки на 
основу закона и подзаконских аката, електронско прослеђивање Плана набавки у Управу за 
јавне набавке и ДРИ и архивирање; 

- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне 
набавке за припрему и реализацију набавки –- Референт за рачуно-воствене послове-шеф 
одсека за материјално финансијске послове рачуноводства, директор Завода 

- Директор је одговорно лице које оверава План набавки. 

 

Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама 

- Закон о буџетском систему Републике Србије; 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- Покрајинска скупштинска Одлука о буџету АП Војводине за текућу годину 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеЗавода; 
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Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

- Одређивање елемената плана набавки на основу закона и подзаконских аката: 
утврђивање предмета набавки, oдређивање и уношење основа из закона из Закона за 
изузеће процењене вредности (код набавки на које се закон не примењује), утврђивање 
врсте поступка, оквирног времена покретања поступка, оквирног времена закључења 
уговора и оквирног времена реализације поступка, утврђивање и упис контне позиције по 
изворима финансирања 

- План набавки обухвата План јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује 

- ПИ ПЈН-Процедура израде плана јавних набавки 

 
 
 
 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-воствене послове-

ш еф одсека за мате-ријално 

финансијске послове рачуновод-ства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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  ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ 8Б 

процедура за поступак- Израда Плана јавних  набавки 
 

 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

вертикални преглед процедуре - израда плана јавних  набавки 

Организациона 
јединица:  

Одељење за спровођење 
поступака јавних набавки 

Шифра процеса: ПЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

 
 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 
СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно 

лице  
Рок за 

спровођење 

 

 
 

 
   

 

Прикупљање техничких 
спецификација  из других 
организационих делова 
(сектора) потребних за 
израду плана 

  
Техничке 
спецификције 

 

 

Обрада и анализа 
примљених техничких 
спецификација 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака 
јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

Нема 
законског 
рока,  

Прилог 
техничких 
спецификација 

 

 

Одређивање предмета 
набавки у плану 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака 
јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

До законски 
утврђеног 
рока за 
израду и 
достављање 
плана 
набавки 

 

 

Одређивањепроцењене 
вредности набавки 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака 
јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

До законски 
утврђеног 
рока за 
израду и 
достављање 
плана 
набавки 

 
 
 

 

Одређивање и уношење 
врсте поступка 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака 
јавних 
набавки 
службеник за 

До законски 
утврђеног 
рока за 
израду и 
достављање 
плана 
набавки 
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јавне набавке 

 

Одређивање оквирног 
времена покретања 
поступка, закључења 
уговора и оквирног времена 
реализације поступка  

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака 
јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

До законски 
утврђеног 
рока за 
израду и 
достављање 
плана 
набавки 

 

 

Одређивање и упис контне 
позиције по изворима 
финансирања 
 

Референт за 
рачуновостве
не послове-ш 
еф одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 
рачуноводств
а 

До законски 
утврђеног 
рока за 
израду и 
достављање 
плана 
набавки 

 

     

 

 
Архивирање 

Службеник за 
јавне набавке 

 
 

 
 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                            ОБРАЗАЦ БРОЈ  9 

 

Израда Плана јавних набавки- на које се закон не примењује 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса-Израда Плана јавних набавки- на које се закон не примењује 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПИ ПЈН-БПЗЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Израда Плана  набавки на које се закон не примењује 

 

Циљ пословног процеса 

Планирање и обезбеђење ефикасног, транспаратног и наменског коришћења буџетских средстава 

 

Основни ризици 

Ненаменско трошење буџетских средстава 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: Финансијски план Завода за текућу годину,  Спецификације захтева за набавкама и 
документација о набавкама из претходног периода 
 
Активности:   

- Прикупљање техничких спецификација 

- Обрада и анализа примљених спецификација 

- Одређивање предмета набавки у плану 

- Одређивање процењене вредности набавки 

- Одређивање и уношење основа из закона за изузеће 

- Одређивање оквирног датума покретања поступка, оквирног датума закључења уговора и 
оквирног датума реализације уговора  

- Одређивање и упис контне позиције по изворима финансирања 
 
Резултат: Благовремено припремљен План набавки за текућу буџетску годину 

 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

- Планирање буџета Завода; 

- Израда Финансијског плана Завода; 
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- Покретање поступака јавне набавке 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Запослени потребни за извршење посла, техничке спецификације, Финансијски план Завода, 
рачунар и пратећа опрема, штампач, приступ интернету, канцеларијски материјал 

 

 

Шифре и називи процедура 

 

 
 
 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                    ОБРАЗАЦ БРОЈ 9А 

   

Израда Плана  набавки на које се закон не примењује 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове јавних набавки 
докуменмтација о систему  процедуре-Израда Плана  набавки на које се закон не примењује 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПИ ПЈН-БПЗЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Израда Плана  набавки на које се закон не примењује 

 
 

Циљ пословног процеса 

Планирање и обезбеђење ефикасног, транспаратног и наменског коришћења буџетских средстава 

 
 

Подручје примене 

Одсек за послове јавних набавки 

 
 

Остала документација 

Финансијски план Завода  

 

Одговорност и овлашћење 

- Службеник за јавне набавке је одговоран за прикупљање техничких спецификација  из 
других организационих делова (сектора) потребних за израду плана набавки, обраду и 
анализу примљених техничких спецификација, одређивање елемената  плана набаки на 
основу закона и подзаконских аката, електронско прослеђивање Плана набавки у Управу за 
јавне набавке и ДРИ и архивирање; 

- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне 
набавке за припрему и реализацију набавки –- Референт за рачуно-воствене послове-шеф 
одсека за материјално финансијске послове рачуноводства, директор Завода 

- Директор је одговорно лице које оверава План набавки. 

 
 

Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама 

- Закон о буџетском систему Републике Србије; 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- Покрајинска скупштинска Одлука о буџету АП Војводине за текућу годину 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеЗавода; 
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Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

-ПИ ПЈН-БПЗЈН- Процедура израде плана јавних набавки без примене закона о јавним набавкама 
-Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
-Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 

 
 
 
 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ 9Б 

 
Процедура за израду ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове јавних набавки 

           вертикални преглед процедуре -Израда Плана  набавки на које се закон не примењује 

Организациона 
јединица:  

Одсек за послове јавних 

набавки Шифра процеса: ПИ ПЈН-БПЗЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 
Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник 
за јавне набавке 

 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно 

лице  
Рок за 

спровођење 

 

 
 

 
   

 

Прикупљање техничких 
спецификација  из других 
организационих делова 
(сектора) потребних за 
израду плана 

  
Техничке 
спецификције 

 Обрада и анализа 
примљених техничких 
спецификација 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака 
јавних набавки 
службеник за 
јавне набавке 

Нема 
законског 
рока 

Прилог 
техничких 
спецификација 

 
Одређивање предмета 
набавки у плану 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака 
јавних набавки 
службеник за 
јавне набавке 

До законски 
утврђеног 
рока за 
израду и 
достављање 
плана 
набавки 

 

 
Одређивањепроцењене 
вредности набавки 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака 
јавних набавки 
службеник за 
јавне набавке 

До законски 
утврђеног 
рока за 
израду и 
достављање 
плана 
набавки 

 
 
 

 Одређивање и уношење 
основа из закона из Закона 
за изузеће 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака 
јавних набавки 
службеник за 
јавне набавке 

До законски 
утврђеног 
рока за 
израду и 
достављање 
плана 
набавки 

 
 
 

 

Одређивање оквирног 
датума покретања 
поступка, оквирног датума 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 

До законски 
утврђеног 
рока за 
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закључења уговора  и 
оквирног иозвршења 
уговора  

поступака 
јавних набавки 
службеник за 
јавне набавке 

израду и 
достављање 
плана 
набавки 

 Одређивање и упис контне 
позиције по изворима 
финансирања 
 

Референт за 
рачуновоствен
е послове-ш 
еф одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 
рачуноводства 

До законски 
утврђеног 
рока за 
израду и 
достављање 
плана 
набавки 

 

 

 
Архивирање 

Службеник за 
јавне набавке   

 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ  10 

 

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавне набавке  
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса- Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  
јавне набавке 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПП ИЗЗПЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавне набавке  

 

Циљ пословног процеса 

 
Упућивање  захтева за покретање поступака јавних набавки 

 

Основни ризици 

- неиспуњеност  основног услова за покретање набавки – обезбеђеност финасијских 
средстава у плану набавки и финансијском плану за текућу годину; 

- погрешно одређена врста поступка јавне набавке за дати предмет набавке; 

- погрешно одређена врста предмета јавне набавке; 

- неадекватно сачињене спацификације предмета набавке; 

- неадекватно процењена вредност предмета набавке; 

- неправилно усклађивање предмета набавке и економске класификације набавке;  

- неодговарајући избор потенцијалних понуђача , што за последицу  може имати не 
прибављање одговарајуће и прихватљиве понуде; 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: Финансијски план Заводаза текућу годину,  План набавки за текућу годину и  Захтев са 
детаљном спецификацијом  
 
Активности:   

- Пријем  захтева са спацификацијом предмета јавне набавке; 

- Преглед, анализа  и обрада спецификације предмета јавне набавке; 

- Провера испуњености основног услова за покретање набавке – да у плану набавки за текућу 
годину постоје обезбеђена финансијска средства за дату набавку; 

- Одређивање врсте поступка дате набавке; 

- Одређивање врсте предмета дате набавке; 

- Одређивање процењене вредности набавке; 

- Одређивање извора финансирања и економске класификације набавке; 
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- Израда предлога чланова комисије и лица задужених за праћење реализације уговора; 

- Контрола и парафирање као потврда извршене контроле и сагласности од стране 
начелника/шефа одсека;  

- Упућивање Захтева на парафирање  одговорних лица и одобравање од стране директора 
Завода; 

- Одлагање парафираног Захтева у евиденцију о поступцима јавних набавки; 
Резултат: Сачињен захтев за покретање поступка јавне набавке у складу са планом јавних набавки  

 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

- Израда плана набавки за текућу годину 

- Израда техничких спецификација  

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

- запослени потребни за извршење посла, техничке спецификације; 

- План набавки Завода;  

- рачунар и пратећа опрема; 

- штампач; 

- приступ интернету; 

- канцеларијски материјал; 

 

Шифре и називи процедура 

 

 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-оствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                       ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 10А 

   

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавне набавке  
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре-процес припреме и израде захтева за покретање 
поступака  јавне набавке мале вредности 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПП ИЗЗПЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавне набавке  

 

Циљ пословног процеса 

 
Упућивање  захтева за покретање поступака јавних набавки 

 

Подручје примене 

Одсек за послове јавних набавки 

 

Остала документација 

- План набавки Завода за текућу годину,    

- Спецификације захтева за набавкама других организационих јединица 

 

Одговорност и овлашћење 

- Запослени у другим организационим деловима су одговорни за достављање спецификација 
неопходних за израду захтева за покретање набавки 
- Руководиоци  организационих делова су одговорни за исправност дате спецификације 
- Запослени  у Одсек за послове јавних набавки су одговорни за преглед , анализу и обраду 
спецификација  
- Референт за рачунооствене послове шеф одсека за материјално финансијске послове 
рачуноводства - да у плану набавки за текућу годину постоје обезбеђена финансијска средства за 
дату набавку 
- Запослени  у Одсек за послове јавних набавки су задужени за додељивање броја захтева за 
покретање поступка јавне набавке  
- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке 
одговоран је за одређивање врсте поступка дате набавке 
- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке  
одговоран је  за одређивање врсте предмета дате набавке 
- Директор Завода / Референт за рачуно-оствене послове-шеф одсека за материјално финансијске 
послове рачуноводства су одговорни за одређивање процењене вредности набавке 
 - Директор Завода / Референт за рачуно-оствене послове-шеф одсека за материјално финансијске 
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послове рачуноводства су одговорни за одређивање извора финансирања и економске 
класификације набавке 
-  Запослени  у Одсек за послове јавних набавки врше израду предлога чланова комисије и лица 
задужених за праћење реализације уговора 
- Контрола и парафирање као потврда извршене контроле од стране Директор Завода 
 - Упућивање Захтева на парафирање од стране  подносиоца захтева,  и одобравање  Директора 
Завода 
- Одлагање парафираног Захтева у евиденцију о поступцима јавних набавки које обављају 
запослени  у Одсек за послове јавних набавки 

 

Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама 

- Закон о буџетском систему Републике Србије; 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- Покрајинска скупштинска Одлука о буџету АП Војводине за текућу годину 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеЗавода 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

-ПП ИЗЗПЈН-Процедура припреме израде захтева  за покретање јавне набавке 

 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуно-оствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ 10Б 

 
процедура за поступак- процес припреме и израде захтева за покретање 

поступака  јавне набавке  
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

вертикални преглед процедуре- процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавне 
набавке мале вредности 

Организациона 
јединица:  

Одељење за спровођење 
поступака јавних набавки 

Шифра процеса: ПП ИЗЗПЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно лице  

Рок за 
спровођење 

 

 
Пријем  захтева са 
спацификацијом 
предмета јавне 
набавке 
 

 
   

 

Преглед, анализа  и 
обрада спецификације 
предмета јавне 
набавке 
 

Запослени  у Одсек за 
послове јавних 
набавки набавки 

Оквирно  - пар 
дана од 
пријема 
спецификације 

 
Спецификациј
а предмета 
јавне набавке 
 

 

Провера испуњености 
основног услова за 
покретање набавке - да 
у плану набавки за 
текућу годину постоје 
обезбеђена 
финансијска средства 
за дату набавку 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - пар 
дана од 
пријема 
спецификације 

План набавки 
Завода  

 

Додељивање броја 
захтева за покретање 
поступка јавне набавке 
мале вредности 

Запослени  у Одсек за 
послове јавних 
набавки набавки 

Оквирно  - пар 
дана од 
пријема 
спецификације 

 
Евиденциа 
захтева за 
покретање 
набавки у 
предмету 
набавке 

 

Одређивање врсте 
поступка дате набавке 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - пар 
дана од 
пријема 
спецификације 

Финансијски 
план  и  План 
набавки 
Завода  

 

Одређивање врсте 
предмета дате набавке 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - пар 
дана од 
пријема 
спецификације 

Финансијски 
план  и  План 
набавки 
Завода  
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Одређивање 
процењене вредности 
набавке 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - пар 
дана од 
пријема 
спецификације 

План набавки 
Завода  

 

Одређивање извора 
финансирања и 
економске 
класификације набавке 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - пар 
дана од 
пријема 
спецификације 

 
План набавки 
Завода  

 

Израда предлога 
чланова комисије и 
лица задужених за 
праћење реализације 
уговора 
 

Запослени  у Одсек за 
послове јавних 
набавки 

Оквирно  - пар 
дана од 
пријема 
спецификације 

 

 

Контрола и 
парафирање као 
потврда извршене 
контроле 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки службеник за 
јавне набавке,  

Одмах по 
изради 
Захтева за 
покретање 
поступка јавне 
набавке  

Захтев за 
покретање 
поступка јавне 
набавке 
вредности, 
План набавки 
Завода  

 

Упућивање Захтева на 
парафирање и 
одобравање   

парафирање од 
стране  подносиоца 
захтева, референт за 
рачунооствене 
послове шеф одсека 
за материјално 
финансијске послове 
рачуноводства,  
парафирање као 
потврда извршене 
контроле и 
сагласности од 
стране 
начелника/шефа 
одсека; спровођење 
поступка самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки службеник за 
јавне набавке и 
одобравање  
Директора Завода 

Одмах по 
упућивању 
Захтева за 
покретање 
поступка јавне 
набавке  

 
 
Захтев за 
покретање 
поступка јавне 
набавке  

 

Одлагање Захтева у 
евиденцију о 
поступцима јавних 
набавки 

Запослени  у Одсек за 
послове јавних 
набавки 

Одмах по 
пријему 
парафираног 
Захтева  

Захтев за 
покретање 
поступка јавне 
набавке  

 

 
Архивирање 

Службеник за јавне 
набавке   
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 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ  11 

 

Праћење испуњења обавеза од стране Добављача 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса- Праћење испуњења обавеза од стране Добављача 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПИ ОД 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Праћење испуњења обавеза од стране Добављача 

 

Циљ пословног процеса 

Праћење испуњења обавеза од стране Добављача 

 

Основни ризици 

- прекорачење уговорених вредности набавки на које се закон не примењује; 

- непоштовање рокова испоруке, количине и квалитета добара; 

- непоштовање рокова извршења услуга и радова спроведених у набавкама и набавкама на 
које се закон не примењује ; 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз:  Предрачун, авансни предрачун, привремене ситуације, окончана ситуација, рачун  

- добра:  отпремница, пријемница,  Предрачун, авансни предрачун, привремене ситуације, 
окончана ситуација рачун, захтев за плаћање 

- услуге и радови: Предрачун, авансни предрачун, привремене ситуације, окончана ситуација, 

рачун, радни налог,записник о извршеним радовима рачун, захтев за плаћање 
 
Активности:  

- евидентирање рачуна у књигу улазних рачуна;  

- преглед рачуна и пратеће документације – утврђивање исправности рачуна са условима 
наручиоца у набавци на које се закон не примењује: (рок испоруке добара, рок извршења 
услуга и радова, рок плаћања, уговорена количина, врста, квалитет и цена); 

- унос рачуна у програм за праћење обавеза; 

- контрола исправности документације; 

- резервација средстава (ZPO); 

- израда захтева за плаћање (ZP); 

- контрола израде захтева за плаћање ЗП-обрасца; 

- умножавање материјала, архивирање, слање захтева (ZP) у финансије;                        
 
Резултат: Сачињен захтев за плаћање (ZP) 
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Везе са другим пословним процесима/процедурама 

- Праћење реализације Плана јавних набавки 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

- запослени потребни за извршење активности процеса; 

- финансијска средства потребна за извршење набавке, финансијска документација; 

- информатичка подршка, рачунар, телефон, телефакс, копир машина; 

- канцеларијски материјал; 

 

Шифре и називи процедура 

 

 
 
 

 

 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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              ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 11А 

   

Праћење испуњења обавеза од стране Добављача 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре - Праћење испуњења обавеза од стране Добављача 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПИ ОД 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Праћење испуњења обавеза од стране Добављача 

 
 

Циљ пословног процеса 

Праћење испуњења обавеза код набавки  

 

Подручје примене 

Одсек за послове јавних набавки 

 

Остала документација 

- План набавки Завода за текућу годину; 

- Контни план; 

 
 

Одговорност и овлашћење 

-Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке 
- Референт за рачунооствене послове       шеф одсека за материјално финансијске послове рачуноводства 

- Дуректор Завода 
Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама 

- Закон о буџетском систему Републике Србије; 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- Покрајинска скупштинска Одлука о буџету АП Војводине за текућу годину 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеЗавода 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

-ПИ ОД-праћење испуњења обавезе од стране добављача 
-Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
-Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
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 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ               ОБРАЗАЦ БРОЈ  11Б 

 
процедура за поступак- Праћење испуњења обавеза од стране Добављача 

 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

вертикални преглед процедуре-Праћење испуњења обавеза од стране Добављача 

Организациона 
јединица:  

Одељење за спровођење 
поступака јавних набавки 

Шифра процеса: ПП ИЗЗПЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  
Документа 

Одговорно лице  
Рок за 

спровођење 

 

Eвидентирање 
рачуна у књигу 
улазних рачуна 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

 
предрачун, авансни 
рарачун,рачун 

 

преглед рачуна и 
пратеће документације 
утврђивање тачности 
рачуна са  условима 
наручиоца код набавки 
на које се закон не 
примењује: (рок 
испоруке добара, рок 
извршења услуга и 
радова, рок плаћања, 
количина, врста, 
квалитет и цена и 
валута плaћања)  

Референт за 
рачунооствене 
послове       шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 
рачуноводства и  
Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

 

за услуге: захтев, позив 
наручиоца, радни налог, 
рачун за извршене 
услуге;  
за добра: захтев,  
отпремница, 
пријемница, рачун за 
испоручена добра; 
за радове: захтев, позив 
наручиоца, радни налог-
извештај о завршеним 
радовима, рачун; 

 

Контрола исправности  
документације , радних 
налога, извештаја 
отпремница, 
пријемница 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

/ 

радни налог; 
позив наручиоца,; 
рачун; 
отпремница; 
пријемница; 
 

 

Унос рачуна у програм 
за праћење обавеза 

Референт за 
рачунооствене 
послове       шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 
рачуноводства 

 рачун 

 

Резервација средстава 
потребне за плаћање 
(ЗПО) 

Референт за 
рачунооствене 
послове       шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 

 -  ЗПО 
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рачуноводства 

 

Израда захтева за 
плаћање  
- ЗП образац 

Референт за 
рачунооствене 
послове       шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 
рачуноводства 

Одмах по 
одобравању 
средстава 

 
 
 
Захтев за плаћање (ЗП-
образац) 

 

Контрола израде 
Захтева за плаћање  

Дуректор Завода 

 

по достављању 
ЗП-а 

Захтев за плаћање (ЗП-
образац) 

 

Умножавање 
материјала, 
архивирање, слање 
захтева ( ЗП) у 
финансије 

Референт за 
рачунооствене 
послове       шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 
рачуноводства 

Одмах по 
пибављеној 
документациј 

Захтев за плаћање (ЗП-
образац) 

 

 
Архивирање 

Службеник за 
јавне набавке   

 
 
 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ  12 

 

Пријем и евидентирање Уговора и и остале документације у спроведеним 

набавкама и набавкама  на које се закон не примењује 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса- Пријем и евидентирање Уговора и Пријем и евидентирање 
Уговора и и остале документације у спроведеним у набавкама и набавкама  на које се закон 

не примењује 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПЕ ДЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Пријем и евидентирање Уговора и и остале документације у спроведеним набавкама и 
набавкама  на које се закон не примењује 

 

Циљ пословног процеса 

 
Континуирано, ажурно и свеобухватно праћење и евидентирање уговора и остале пратеће 
документације 

 

Основни ризици 

Прекорачење уговорених вредности, количина и врста 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: Уговор 
 
Активности:   

- Пријем  уговора и остале пратеће документације од Одсека за послове јавних набавки  

- Преглед и комплетирање  уговора и остале пратеће документације са свом неопходном пратећом 
документацијом  

- Евидентирање уговора у План набавки  

- Евидентирање уговора и остале пратеће документације  у програм за праћење реализације уговорени 
обавеза. 

- Контрола унетих података по свим битним елеменатима плана набавки на основу закона и 
подзаконских аката, комплетне документације у спроведеним у набавкама и набавкама  на које се 
закон не примењује ;. 

- Архивирање документације 
 
Резултат:  Ажуран и тачан унос података по свим битним елеменатима плана набавки на основу закона и 

подзаконских аката. 
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Везе са другим пословним процесима/процедурама 

- Израда периодичних извештаја за Управу за јавне набавке и ДРИ  
- Процес праћења реализације преузетих и/или уговорених обавеза 

- Обрада и припрема за плаћање расхода и издатака 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

- Запослени потребни за извршавање активности процеса 

- Референт за рачунооствене послове       шеф одсека за материјално финансијске послове 
рачуноводства,  подршка потребна за извршавање активности процеса 

 

Шифре и називи процедура 

Пријем и евидентирање уговора и остале пратеће документације 

 
 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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              ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 12А 

   

Пријем и евидентирање Уговора и Пријем и евидентирање Уговора и и остале 
документације у спроведеним у набавкама и набавкама  на које се закон не 

примењује 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре - Пријем и евидентирање Уговора и Пријем и 
евидентирање Уговора и и остале документације у спроведеним у набавкама и набавкама  

на које се закон не примењује 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПЕ ДЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Пријем и евидентирање Уговора и и остале документације у спроведеним у 
набавкама и набавкама  на које се закон не примењује 

 
 

Циљ пословног процеса 

 
Континуирано, ажурно и свеобухватно праћење и евидентирање уговора и остале документације у 
спроведеним у набавкама и набавкама  на које се закон не примењује ; 

 
 

Подручје примене 

Одсек за послове јавних набавки 

 
 

Остала документација 

- План набавки  

- Финансијски план 

- Уговор 

- документација настала у поступку набавке и набавкама  на које се закон не примењује 

 

Одговорност и овлашћење 

- Службеник за јавне набавке је одговоран за преглед и комплетирање  уговора са свом 

неопходном пратећом документацијом, евидентирање уговора у План набавки, евидентирање уговора 
у програм за праћење реализације уговорени обавеза и архивирање документације 

- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке за 
припрему и реализацију набавки   

-     Референт за рачуновоствене послове-ш еф одсека за материјално финансијске послове 
рачуноводства. 
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Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама 

- Закон о буџетском систему Републике Србије; 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеЗавода 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

- Пратеће документација - Одлука о покретању поступка, Извештај о стручној оцени, Одлука о избору 

најповољније понуде, Извештај о стручној оцени понуда; 

- План набавки обухвата План јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује 

- Одређивање елемената плана јавних набавки на основу закона и подзаконских аката: утврђивање 
предмета набавки, oдређивање и уношење основа из закона из Закона за изузеће процењене 
вредности (код набавки на које се закон не примењује), утврђивање врсте поступка, оквирног времена 
покретања поступка, оквирног времена закључења уговора и оквирног времена реализације поступка, 
утврђивање и упис контне позиције по изворима финансирања. 

- ПЕ ДЈН- Пријем и евидентирање Уговора и и остале документације у спроведеним у 
набавкама и набавкама  на које се закон не примењује 

- Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 

- Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Петроварадин 

 

 
 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  12Б 

 
Пријем и евидентирање Уговора и и остале документације у спроведеним у 

набавкама и набавкама  на које се закон не примењује 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

вертикални преглед процедуре  - Пријем и евидентирање Уговора и и остале документације у 
спроведеним у набавкама и набавкама  на које се закон не примењује 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПЕ ДЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Пријем и евидентирање Уговора и и остале документације у спроведеним у 
набавкама и набавкама  на које се закон не примењује 

 
 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  
Документа 

Одговорно лице  
Рок за 

спровођење 

 

Пријем  уговора и остале 
пратеће документације у 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Службеник за јавне 
набавке  

Уговор и остала 
пратећа 
документација 
 

 

 
Преглед и комплетирање  
уговора са свом неопходном 
пратећом документацијом за 
јавну набавку  

Службеник за јавне 
набавке 

Одмах након 
пријема 
уговора и 
пратеће 
документације 

Уговор и остала 
пратећа 
документација 
 

 

Евидентирање уговора у 
План набавки  

Службеник за јавне 
набавке 
И 

Референт за 
рачуновоствене 
послове шеф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 
рачуноводства 

Одмах након 
пријема 
уговора и 
остале пратеће 
документације 

Уговор и остала 
пратећа 
документација 
 

 

Евидентирање уговора у 
програм за праћење 
реализације уговорени 
обавеза. 

Службеник за јавне 
набавке 

Одмах након 
пријема 
уговора и 
остале пратеће 
документације 

Уговор и остала 
пратећа 
документација 
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Контрола унетих података по 
свим битним елеменатима 
плана набавки на основу 
закона и подзаконских аката. 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки службеник 
за јавне набавке 

 

Уговор и остала 
пратећа 
документација 
 

 

Архивирање документације 
Службеник за јавне 
набавке   

 
 
 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ  13 

 

Израда кварталних извештаја за Управу за јавне набавке и ДРИ 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса-Израда кварталних извештаја за Управу за јавне набавке и ДРИ 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: КИ 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Израда кварталних извештаја за Управу за јавне набавке и ДРИ 

 
Циљ пословног процеса 

Спровођење и реализација јавних набавки у складу са законом о јавним набавкама и подзаконским 
актима 

 

Основни ризици 

Кршење закона о јавним набавкама 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз: Закључени уговори у кварталу за који се ради извештај 
 
Активности: - Разврставање уговора по врсти поступка ( ОП, ППБОППП, ППСОППП, ЈНМВ, 
набавке на које се закон не примењује) 
                        - Израда Обрасца А: (Односи се на ОП, ППБОППП, ППСОППП,). У овом обрасцу 
набавке класификујемо набавке по предмету јавне набавке, по  вредности јавне набавке , по 
изабраном понуђачу и по подацима о понуди. 
                       -    Израда обрасца А1: у којем се евидентирају подаци о изменама закљученог 
уговора 
                        -  Израда обрасца А2: у којем се евидентају подаци о извршењу закључених уговора и 
то: датум уговора, интерни број уговора, инерни број набавке, уговорена вредност без пдв-а, назив 
добављача датум извршења/неизвршења уговора, вредност извршења без пдв-а, разлог 
неизвршења уговора 
                        - Израда Обрасца Б: У образац Б уносе се подаци о уговорима закљученим у 
поступцима ЈНМВ, одвојено за добра, радове и услуге, за тромесечје за које се припрема извештај. 
У овај образац се уноси: укупан број закључених уговора, укупна вредност закључених уговора без 
пореза и са порезом. 
                        - Израда обрасца В: У образац В уносе се подаци у Табели 1. - о спроведеним 
поступцима јавних набавки,  број успешно спроведених поступака, број обустављених поступака,  
број поступака поништених у целини, и у Табели 2. - врта поступка, врста предмета, предмет, опис 
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предмета, процењена вредност, разлог обуставе односно поништења поступка и опис разлога. 
                          - Израда обрасца  Г – у којем се евиденторају подаци о набавкама на које се закон не 
примењује   
 
Резултат: Достављање извештаја у писаном и електронском облику Управи за јавне набавке 

 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

- Пријем и евидентирање уговора 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

- запослени потребни за извршење посла; 

- уговор;  

- План набавки Завода; 

- рачунар и пратећа опрема;  

- штампач;  

- канцеларијски материјал; 

 

Шифре и називи процедура 

 

 
 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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              ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 13А 

   

Израда кварталних извештаја за Управу за јавне набавке и ДРИ 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре - Израда кварталних извештаја за Управу за јавне 
набавке и ДРИ 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: КИ 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Израда кварталних извештаја за Управу за јавне набавке и ДРИ 

 
 

Циљ пословног процеса 

Спровођење и реализација јавних набавки у складу са законом о јавним набавкама 

 
 
 

Подручје примене 

Одсек за послове јавних набавки 

 
 

Остала документација 

- евиденције о јавним набавкама; 

- План набавки Завода за текућу годину; 

- Одлуке о покретању јавне набавке;  

- Одлуке о избору најповољније понуде; 

- Извештаја о стручној оцени понуда; 

- Уговори; 

 
 

Одговорност и овлашћење 
- Службеник за јавне набавке је одговоран да до 10. у текућем месецу за предходни квартал 

пошаље извештај Управи за јавне набавке и ДРИ 
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Закони и прописи  
- Закон о јавним набавкама, 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеЗавода  

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

     - КИ - Израда кварталних извештаја за Управу за јавне набавке и ДРИ 
- Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 

- Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Петроварадин 

 

 
 
 
 
 

Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

124 od 150 
 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  13Б 

 
Израда кварталних извештаја за Управу за јавне набавке и ДРИ 

 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове јавних набавки 
вертикални преглед процедуре  - Пријем и евидентирање Уговора и и остале документације у 

спроведеним у набавкама и набавкама  на које се закон не примењује 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: ПЕ ДЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Израда кварталних извештаја за Управу за јавне набавке и ДРИ 

 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно 

лице  

Рок за 
спровођењ

е 

 
 

 
   

 

Разврставање уговора по 
врсти поступка ( ОП, 
ППБОППП, ППСОППП, 
ЈНМВ, набавке на које се 
закон не примењује) 

Службеник 
за јавне 
набавке 

до 10. у 
текућем 
месецу 
након 
истека 
квартала 

Правилник о садржини 
извештаја и  начину 
вођења евиденције о 
јавним набавкама; 
Правилник о форми и 
садржини плана набавки и 
извештаја о извршењу 
плана набавки; 
План набавки Управе за 
заједничке послове 
покрајинских органа за 
текућу годину; 
Одлуке о покретању јавне 
набавке; 
Одлуке о избору 
најповољније понуде; 
Извештаја о стручној 
оцени понуда; 
Уговори; 

 

Израда Обрасца А: (Односи 
се на ОП, ППБОППП, 
ППСОППП,). У овом 
обрасцу набавке 

Службеник 
за јавне 
набавке 

до 10. у 
текућем 
месецу 
након 

Правилник о садржини 
извештаја и  начину 
вођења евиденције о 
јавним набавкама; 
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класификујемо по предмету 
јавне набавке, по  
вредности јавне набавке , 
по изабраном понуђачу и по 
подацима о понуди. 
 

истека 
квартала 

Правилник о форми и 
садржини плана набавки и 
извештаја о извршењу 
плана набавки; План 
набавки УЗППО за текућу 
годину; 
Одлуке о покретању јавне 
набавке; 
Одлуке о избору 
најповољније понуде; 
Извештаја о стручној 
оцени понуда; Уговори; 

 

Израда обрасца А1: у којем 
се евидентирају подаци о 
изменама закљученог 
уговора 

Службеник 
за јавне 
набавке 

до 10. у 
текућем 
месецу 
након 
истека 
квартала 

Правилник о садржини 
извештаја и  начину 
вођења евиденције о 
јавним набавкама; 
Правилник о форми и 
садржини плана набавки и 
извештаја о извршењу 
плана набавки; План 
набавки УЗППО  за текућу 
годину; 
Одлуке о покретању јавне 
набавке; 
Одлуке о избору 
најповољније понуде; 
Извештаја о стручној 
оцени 
Понуда, Уговори: 

 

Израда обрасца А2: у којем 
се евидентају подаци о 
извршењу закљућених 
уговора и то: датум уговора, 
интерни број уговора, 
инерни број набавке, 
уговорена вредност без 
пдв-а, назив добављача 
датум 
извршења/неизвршења 
уговора, вредност 
извршења без пдв-а, разлог 
неизвршења уговора 

Службеник 
за јавне 
набавке 

до 10. у 
текућем 
месецу 
након 
истека 
квартала 

Правилник о садржини 
извештаја и  начину 
вођења евиденције о 
јавним набавкама; 
Правилник о форми и 
садржини плана набавки и 
извештаја о извршењу 
плана набавки; План 
набавки УЗППО  за текућу 
годину; 
Одлуке о покретању јавне 
набавке; 
Одлуке о избору 
најповољније понуде; 
Извештаја о стручној 
оцени 
Понуда, Уговори: 

 

Израда Обрасца Б: У 
образац Б уносе се подаци 
о уговорима закљученим у 
поступцима ЈН МВ, 
одвојено за добра, радове 
и услуге, за тромесечје за 
које се припрема извештај. 
У овај образац уносимо: 
укупан број закључених 
уговора, укупна вредност 
закључених уговора без 
пореза и са порезом. 

Службеник 
за јавне 
набавке 

до 10. у 
текућем  
месецу 
након 
истека 
квартала 

Правилник о садржини 
извештаја и  начину 
вођења евиденције о 
јавним набавкама; 
Правилник о форми и 
садржини плана набавки и 
извештаја о извршењу 
плана набавки План 
набавки Управе за 
заједничке послове 
покрајинских органа за 
текућу годину; 
Одлуке о покретању јавне 
набавке; 
Одлуке о избору 
најповољније понуде; 
Извештаја о стручној 
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оцени понуда; 
Уговори; 

 

Израда обрасца В: У 
образац В уносе се подаци 
у Табели 1.-  о спроведеним 
поступцима јавних набавки,  
број успешно спроведених 
поступака, број 
обустављених поступака,  
број поступака поништених 
у целини, и у Табели 2. - 
врта поступка, врста 
предмета, предмет, опис 
предмета, процењена 
вредност, разлог обуставе 
односно поништења 
поступка и опис разлога. 
 

Службеник 
за јавне 
набавке 

до 10. у 
текућем 
месецу 
након 
истека  
квартала 

Правилник о садржини 
извештаја и  начину 
вођења евиденције о 
јавним набавкама; 
Правилник о форми и 
садржини плана набавки и 
извештаја о извршењу 
плана набавки; План 
набавки Управе за 
заједничке послове 
покрајинских органа за 
текућу годину; 
Одлуке о покретању јавне 
набавке;  Одлуке о избору 
најповољније понуде; 
Извештаја о стручној 
оцени понуда; Уговори; 

 

Израда обрасца Г: у којем 
се евиденторају подаци о 
набавкама на које се 
закон не примењује 

Службеник 
за јавне 
набавке 

до 10. у 
текућем 
месецу 
након 
истека  
квартала 

Правилник о садржини 
извештаја и  начину 
вођења евиденције о 
јавним набавкама; 
Правилник о форми и 
садржини плана набавки и 
извештаја о извршењу 
плана набавки; План 
набавки Управе за 
заједничке послове 
покрајинских органа за 
текућу годину; 
Одлуке о покретању јавне 
набавке; 
Одлуке о избору 
најповољније понуде; 
Извештаја о стручној 
оцени понуда;  Уговори; 

 

Достављање извештаја у 
електронском облику 
Управи за јавне набавке и 
ДРИ 

Службеник 
за јавне 
набавке 

до 10. у 
текућем 
месецу 
након 
истека  
квартала 

Правилник о садржини 
извештаја и  начину 
вођења евиденције о 
јавним набавкама; 
Правилник о форми и 
садржини плана набавки и 
извештаја о извршењу 
плана набавки; План 
набавки Управе за 
заједничке послове 
покрајинских органа за 
текућу годину; 
Одлуке о покретању јавне 
набавке; 
Одлуке о избору 
најповољније понуде; 
Извештаја о стручној 
оцени понуда; 
Уговори; 
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Контрола на основу прегледа 
документације и парафирање 
истог као потврда извршене 
контроле 

Службеник 
за јавне 
набавке/ 
директор 
Завода 

до 10. у 
текућем 
месецу 
након 
истека  
квартала  

Правилник о садржини 
извештаја и  начину 
вођења евиденције о 
јавним набавкама; 
Правилник о форми и 
садржини плана набавки и 
извештаја о извршењу 
плана набавки; План 
набавки Управе за 
заједничке послове 
покрајинских органа за 
текућу годину; 
Одлуке о покретању јавне 
набавке; 
Одлуке о избору 
најповољније понуде; 
Извештаја о стручној 
оцени понуда; Уговори; 

 

Архивирање документације Службеник 
за јавне 
набавке 

  

 
 
 
 
  

Име, презиме и функција 
Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извршилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

128 od 150 
 

 

 
                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ  14 

 

Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса- Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: СРБС 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 

 
 

Циљ пословног процеса 

Наставак реализације уговора 

 
 

Основни ризици 

Да  роба и услуге које се траже кроз сагласност нису у оквиру реалних тржишних цена 

 
 

Кратак опис пословног процеса 

 
Улаз: тражење сагласности од стране добављача или ( извршиоца на одређену врсту робе или 
услуге) 

 
Активности:  

 Пријем сагласности од стране добављача (или извршиоца) 

 Провера цена које треба да су  тржишно упоредиве   

 Тражење одобрења на упућену сагласност 

 Обавештење о прихватању сагласности за робу или услугу која није наведена у 
спецификацији уговора 

 
Резултат:  одобрена сагласност и наставак реализације уговора  

 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

 
Испитивање тржишта 
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Ресурси за остваривање пословног процеса 

Запослени потребни за извршење активности процеса,  
Финансијска средства потребна за извршење набавке, финансијска документација 
Информатичка подршка, рачунар, телефон, телефакс, копир машина 
Канцеларијски материјал 

Шифре и називи процедура 

 

 
 
 
 

 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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              ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 14А 

   
 

Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре - Израда кварталних извештаја за Управу за јавне 
набавке и ДРИ 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: СРБС 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 

 
 

Циљ пословног процеса 

Реализација уговора 

 

Подручје примене 

Одсек за послове јавних набавки 

 

Остала документација 

Потписана сагласност од стране наручиоца 

 

Одговорност и овлашћење 

-Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке 
- Референт за рачунооствене послове       шеф одсека за материјално финансијске послове 
рачуноводства 
- Дуректор Завода 

 

Закони и прописи  

/ 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

- СРБС- Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 
- Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
- Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе,  Петроварадин 
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 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  14Б 

 
Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 

 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове јавних набавки 
вертикални преглед процедуре  - Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: СРБС 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 

 
 

ДИЈАГРАМ ТОКА 
ОПИС 

АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  
Документа 

Одговорно лице  
Рок за 

спровођење 

 

 
-Пријем захтева за 
сагласност од 
стране добављача  

 
 

Захтев за 
сагласност 

 

-Провера цена које 
су тржишно 
упоредиве 
 

- Одсек за послове јавних 
набавки 
- Подносиоц Захтева и 
лице које је израдило 
спецификацију 

Добијање 
потребне 
тржишне 
цена 

 

Захтев за 
сагласност  

 

Тражење 
одобрења на 
упућену 
сагласност 

Одсек за послове јавних 
набавки 

Одмах по 
провери 
тржишних 
цена 

-одобрење 
сагласности 

 

Обавештење о 
прихватању 
сагласности за 
робу или услугу 
која није наведена 
у спецификацији 
уговора 

-Самостални извршилац, 
за спровођење поступака 
јавних набавки службеник 
за јавне набавке 

Одмах по 
добијању 

сагласности 
од стране 
наручиоца 

 
Обавештење о 
прихватању 
сагласности 

 

Провера урађене 
сагласност  

Самостални извршилац, 
за спровођење поступака 
јавних набавки службеник 
за јавне набавке 
Помоћник директора, 
Директор 

Одмах након 
добијања 
сакласносту 

 
Обавештење о 
прихватању 
сагласности  
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 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ  15 

 

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавних набаки у 
преговарачком поступку са објављивањем  позива за подношење понуда 

 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове јавних набавки 
мапа пословних процеса- Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавних 

набаки у преговарачком поступку са објављивањем  позива за подношење понуда 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: 
ПИЗ ЈН 

ППСОППП 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 26 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 

спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту:„Обрађивач 

предмета 

Назив пословног процеса 

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавних набаки у 
преговарачком поступку са објављивањем  позива за подношење понуда 

 

Циљ пословног процеса 

 
Пкретање поступка набавке у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење 
понуда 

 

Основни ризици 

Неиспуњеност  основног услова за покретање набавки – обезбеђеност финасијских средстава у 
плану набавки и финансијском плану за текућу годину 
Погрешно одређена врста поступка јавне набавке за дати предмет набавке 
Погрешна примена основа из Закона јавних набавки за примен ППСОППП 
Погрешно одређена врста предмета јавне набавке 
Неадекватно сачињене спацификације предмета набавке 
Неадекватно процењена вредност предмета набавке 
Неправилно усклађивање предмета набавке и економске класификације набавке  
Неодговарајући избор потенцијалних понуђача , што за последицу  може имати не прибављање 
ниједне одговарајуће и прихватљиве понуде 
 

 
 

Кратак опис пословног процеса 

 
Улаз: Финансијски план Заводаза текућу годину,  План набавки за текућу годину и  Захтев са 
детаљном спецификацијом  

 
Активности:   
       -   Пријем одлуке о обустави претходно спроведеног отвореног поступка 

             -   Преглед, анализа  и обрада спецификације предмета јавне набавке 
             -  Провера испуњености основног услова за покретање набавке – да у плану набавки за 
текућу годину постоје обезбеђена финансијска средства за дату набавку 
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- Одређивање врсте поступка дате набавке 

- Додељивање броја захева за покретање преговарачког поступка са објављивљњем 
позива за подношење понуда  

-      Одређивање врсте предмета дате набавке 

- Одрељивање правног основа за примену преговарачког поступка са објављивањем 
позива за подношење понуда  

- Навођење образложења основа примене преговарачког поступка са објављивањем 
позиваза подношење понуда 

- Одређивање процењене вредности набавке 

- Одређивање извора финансирања и економске класификације набавке 

- Израда предлога чланова комисије и лица задужених за праћење реализације уговора 

- Контрола и парафирање као потврда извршене контроле од стране директора Завода 

- Упућивање Захтева на парафирање  одговорних лица и одобравање од стране 
Директора Завода 

- Одлагање парафираног Захтева у евиденцију о поступцима јавних набавки 
 

Резултат: Сачињен захтев за покретање поступка набавке у складу са планом јавних набавки  
 

 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

Израда плана набавки за текућу годину 
Израда техничких спецификација  

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Запослени потребни за извршење посла, техничке спецификације, План набавки Завода за 
заједничке послове покрајинских органа, рачунар и пратећа опрема, штампач, приступ 
интернету, канцеларијски материјал 

 

Шифре и називи процедура 

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  набавке у преговарачком поступку 
са објављивањем позива за подношење понуда 

 
 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                    ОБРАЗАЦ БРОЈ 15А 

   

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавних набаки у 
преговарачком поступку са објављивањем  позива за подношење понуда 

 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове јавних набавки 
докуменмтација о систему  процедуре-Процес припреме и израде захтева за покретање 

поступака  јавних набаки у преговарачком поступку са објављивањем  позива за подношење 
понуда 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: 
 ПИЗ ЈН 

ППСОППП 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 26 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавних набаки у 
преговарачком поступку са објављивањем  позива за подношење понуда 

 

Циљ пословног процеса 

 
Упућивање  захтева за покретање поступака јавних набавки  

 

Подручје примене 

Одељење за припрему и реализацију набавки  
 

 

Остала документација 

План набавки Заводаза текућу годину,   Спецификације захтева за набавкама других 
организационих јединица, Одлука о обустави  претходно спроденог отворног поступка 

 

Одговорност и овлашћење 

- Запослени у другим организационим деловима су одговорни за достављање спецификација 
неопходних за израду захтева за покретање набавки 
- Руководиоци  организационих делова су одговорни за исправност дате спецификације 
- Запослени  у Одсек за послове јавних набавки су одговорни за преглед , анализу и обраду 
спецификација  
- Референт за рачунооствене послове шеф одсека за материјално финансијске послове 
рачуноводства - да у плану набавки за текућу годину постоје обезбеђена финансијска средства за 
дату набавку 
- Запослени  у Одсек за послове јавних набавки су задужени за додељивање броја захтева за 
покретање поступка јавне набавке  
- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке 
одговоран је за одређивање врсте поступка дате набавке 
- Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки службеник за јавне набавке  
одговоран је  за одређивање врсте предмета дате набавке 
- Директор Завода / Референт за рачуно-оствене послове-шеф одсека за материјално финансијске 
послове рачуноводства су одговорни за одређивање процењене вредности набавке 
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 - Директор Завода / Референт за рачуно-оствене послове-шеф одсека за материјално финансијске 
послове рачуноводства су одговорни за одређивање извора финансирања и економске 
класификације набавке 
-  Запослени  у Одсек за послове јавних набавки врше израду предлога чланова комисије и лица 
задужених за праћење реализације уговора 
- Контрола и парафирање као потврда извршене контроле од стране Директор Завода 
 - Упућивање Захтева на парафирање од стране  подносиоца захтева,  и одобравање  Директора 
Завода 
- Одлагање парафираног Захтева у евиденцију о поступцима јавних набавки које обављају 
запослени  у Одсек за послове јавних набавки 

 
 
 

Закони и прописи  

- Закон о јавним набавкама 

- Закон о буџетском систему Републике Србије; 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- Покрајинска скупштинска Одлука о буџету АП Војводине за текућу годину 
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеЗавода 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

-      ПИЗ ЈН ППСОППП- Процедура израде захтева за јавну набавку  преговарачког поступка са 
објављивањем позива за преговарачки поступак 
 -    Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
 -    Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 

 
 
 
 
 

 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  15Б 

 
Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавних набаки у 

преговарачком поступку са објављивањем  позива за подношење понуда 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

вертикални преглед процедуре  - Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  
јавних набаки у преговарачком поступку са објављивањем  позива за подношење понуда 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса: 
ПИЗ ЈН 

ППСОППП 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 26 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Процес припреме и израде захтева за покретање поступака  јавних набаки у 
преговарачком поступку са објављивањем  позива за подношење понуда 

 
 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно лице  

Рок за 
спровођењ

е 

 

 

 
Пријем одлуке о обустави 
претходно спроведеног 
отвореног постпка  

 
Директор Завода 

 
 

 

 

Преглед, анализа  и обрада 
спецификације предмета 
јавне набавке 
 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - 
пар дана од 

пријема 
спецификац

ије 

 
Спецификација 
предмета јавне 
набавке 
 

 

 

Провера испуњености 
основног услова за 
покретање набавке - да у 
плану набавки за текућу 
годину постоје обезбеђена 
финансијска средства за дату 
набавку 

Референт за 
рачуновоствене 
послове-ш еф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 
рачуноводства 

Оквирно  - 
пар дана од 

пријема 
спецификац

ије 

План набавки 
Завода  

 

Додељивање броја захтева 
за покретање преговарачког 
поступка са објављивљњем 
позива за подношење понуда  
 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки 
службеник за 

Оквирно  - 
пар дана од 

пријема 
спецификац

ије 

 
Евиденциона за 
покретање 
набавки 
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јавне набавке 

 

Одређивање врсте предмета 
дате набавке 
 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - 
пар дана од 

пријема 
спецификац

ије 

Финансијски план  
и  План набавки 
Завода  

 

 

Одређивање основа за 
примену ППСОППП 
 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - 
пар дана од 

пријема 
спецификац

ије 

Финансијски план  
и  План набавки 
Завода, Закон о 
јавним набавкама 
и подзаконски 
акти 

 

 

Навођење образложења 
основа примене 
преговарачког поступка са 
објављивањем позива за 
подношење понуда 
 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 
поступака јавних 
набавки 
службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - 
пар дана од 

пријема 
спецификац

ије 

Финансијски план  
и  План набавки 
Завода, Закон о 
јавним набавкама 
и подзаконски 
акти 

 

Одређивање извора 
финансирања и економске 
класификације набавке 
 

Референт за 
рачуновоствене 
послове-ш еф 
одсека за 
материјално 
финансијске 
послове 
рачуноводства 

Оквирно  - 
пар дана од 

пријема 
спецификац

ије 

 

 
План набавки 
Завода  

 

Израда предлога чланова 
комисије и лица задужених за 
праћење реализације 
уговора 
 

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 

поступака јавних 
набавки 

службеник за 
јавне набавке 

Оквирно  - 
пар дана од 

пријема 
спецификац

ије 

 

 

Контрола и парафирање као 
потврда извршене контроле 

Директор завода  
Одмах по 
изради 
Захтева за 
покретање 
преговарачк
ог поступка 
са 
објављивљ
њем позива 
за 
подношење 
понуда 

Захтев за 
покретање 
преговарачког 
поступка са 
објављивањем 
позива за 
подношење 
понуда и, План 
набавки Завода  

  

Упућивање Захтева на 
парафирање и одобравање   

Самостални 
извршилац, за 
спровођење 

поступака јавних 
набавки 

службеник за 
јавне набавке 

Одмах по 
упућивању 
Захтева за 
покретање 
ППСОППП 

Захтев за 
покретање 
ППСПППП 

 

Одлагање Захтева у 
евиденцију о поступцима 
јавних набавки 

Запослени  у 
одељењу за 
припрему и 
реализацију 

Одмах по 
пријему 

парафирано
г Захтева  

Захтев за 
покретање 
преговарачког 
поступка са 
објављивљњем 
позива за 
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подношење 
понуда  

 

Архивирање документације Службеник за 
јавне набавке 

 
 

 

 

 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 
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                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ  16 

 

Учествовање у раду комисија за јавне набавке 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

мапа пословних процеса- Учествовање у раду комисија за јавне набавке 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса:  К ЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Учествовање у раду комисија за јавне набавке 

 

Циљ пословног процеса 

 
Закључење уговора са најповољнијим понуђачем 

 

Основни ризици 

Да није прибављена најмање једна прихватљива понуда и из тог разлога обустави поступак набавке 
Подншење захтева за заштиту понуђача услед грешака у раду комисије за јавну набавку 

 

Кратак опис пословног процеса 

 
Улаз: Финансијски план  Завода за текућу годину,  План набавки за текућу годину и  Захтев са 
детаљном спецификацијом  

 
Активности:   

- Пријем  Решења о образовању Комисије за јавну набавку 

- Састанак ради анализе набавке са члановима комисије 

- Учествовање у изради конкурсне документације 

- Израда додатних информација или појашњења понуђачима који су преузели КД 

- Учествовање у процесу јавног отварања понуда 

- Учествовање у изради Записнка о јавном отварању понуда 

- Анализа и стручна оцена пристиглих понуда 

- Учествовање у изради Извештаја о стручној оцени понуда 

- Учествовање у изради Одлке о избору најповољније понуде са члановима комисије или 
учествовање у изради Обуставе поступка 

 
Резултат:  Закључење уговора са најповољнијим понуђачем 
 

 
 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

Реализација  Плана набавки за текућу годину 
Израда захтева за покретање јавних набавки 
Реализација уговора о јавним набавкама 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

142 od 150 
 

 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса 

Запослени потребни за извршење посла, техничке спецификације, План набавки  Завода, 
рачунар и пратећа опрема, штампач, приступ интернету, канцеларијски материјал 
 

 

Шифре и називи процедура 

 

 
 
 

 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

143 od 150 
 

 

                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                    ОБРАЗАЦ БРОЈ 16А 

   

Учествовање у раду комисија за јавне набавке 
 

Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 
Одсек за послове јавних набавки 

докуменмтација о систему  процедуре- Учествовање у раду комисија за јавне набавке 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса:  К ЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и 
услуга – руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Учествовање у раду комисија за јавне набавке 

 
 
 
 

Циљ пословног процеса 

 
Закључење уговора са најповољнијим понуђачем 

 

Подручје примене 

Одељење за припрему и реализацију набавки  
 

 

Остала документација 

План набавки  Завода за текућу годину,   Захтев за покретање поступка јавне набавке 

 

Одговорност и овлашћење 

Чланови комисиј за јавне набаве су одговорни за учествовање у изради конкурсне документације, 
израда додатних информација или појашњења понуђачика који су преузели КД, учествовање у 
процесу јавног отварања понуда, учествовање у изради Записнка о јавном отварању понуда, 
анализу и стручну оцену пристиглих понуда, учествовање у изради Извештаја о стручној оцени 
понуда, учествовање у изради Одлкуке о избору најповољније понуде са члановима комисије или 
учествовање у изради Обуставе поступка 
 

 

Закони и прописи  

Закон о јавним набавкама и подзаконски акти 
 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

-К ЈН- Учествовање у раду комисија за јавне набавке 
-    Завод –Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
 -   Директор Завода – Директор Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
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 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

145 od 150 
 

 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  16Б 

 
Учествовање у раду комисија за јавне набавке 

 
Сектор за заједничке службе,Самостални извршилац-Сектор Завода 

Одсек за послове јавних набавки 
вертикални преглед процедуре  - Учествовање у раду комисија за јавне набавке 

Организациона 
јединица:  

 
Одсек за послове јавних 
набавки 

Шифра процеса:  К ЈН 

Шифра 
организационе 
јединице: 

01 Верзија: 01 

Руководилац 
организационе 
јединице: 

Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних набавки 
службеник за јавне набавке 

Носилац пословног 
процеса (одговорно 
лице) 

 Самостални извршилац, за спровођење поступака јавних 
набавки службеник за јавне набавке радова, добара и услуга 
– руководилац групе 

Запослени из Одсека за послове јавних набавкикоји је задужен за 
спровођење поступка јавне набавке (у даљем тексту: „Обрађивач 
предмета 

Назив пословног процеса 

Учествовање у раду комисија за јавне набавке 

 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 
СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 
Одговорно 

лице  
Рок за 

спровођење 

 

 

 
Пријем  Решења о 
образовању Комисије за 
јавну набавку 
 

 
 

 
 

 

 

Састанак ради анализе 
набавке са члановима 
комисије 
 

Чланови 
комисије за 
јавну набавку 

Оквирно, пар 
дана по 
изради 

Одлуке о 
покретању и 
Решења о 
оразовању 
комисије 

 
Решење о 
образовању 
комисј за јавну 
набавку 
 

 

Учествовање у изради 
конкурсне документације 
 

Чланови 
комисије  за 
јавну набавку 

Оквирно 
 

Конкурсна 
документација 

 

Учествовање у раду 
Комисије за јавне 
набавке  као би се 
Израдала додатна 
информација или 
појашњења понуђачима 
који су преузели КД 
 

Чланови 
комисије  за 
јавну набавку 

У року од 
тридана од 

дана пријема 
захтева за 
додатне 

информације 

Захтев 
понуђача за 
додатне 
информације 
или појашњења  

 

Учествовање у процесу 
јавног отварања понуда 
 

Чланови 
комсије за јавне 
набавке 

Како је 
утврђено  

јавном позиву 
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Учествовање у изради 
Записнка о јавном 
отварању понуда 
 

Чланови 
комсије за јавне 
набавке 

Одмах након 
отарања 
понуда 

Записник о 
отварању 
понуда  

 

 

Анализа и стручна оцена 
пристиглих понуда 
јавног позива 
 

Чланови 
комсије за јавне 
набавк  

У року 
адеквтном за 
вршење 
стручне 
оцене 

 
 
 

 

Учествовање у изради 
Извештаја о стручној 
оцени понуда 
 

Чланови 
комсије за јавне 
набавк 

У року 
адеквтном за 
вршење 
стручне 
оцене 

 
Извештај  о 

стручној оцени 
понуда 

 

Учествовање у изради 
Одлуке о избору 
најповољније понуде са 
члановима комисије или 
учествовање у изради 
Обуставе поступка 
 
 

Чланови 
комсије за јавне 
набавк 

Након израде 
Извештаја о 
стручној 
оцени 

Одлука о избору 
најповољније 
понуде или 
Одлука о 
обустави 
поступка јавне 
набавке 

 

Архивирање 
документације 

Службеник за 
јавне набавке 

 
 

 
 

 

 
 Име, презиме и функција Потпис 

Припрема  

Вељко Новаковић 

Самостални извр-шилац за спрово-

ђење поступака јавних набавки 

…………………………………… 

Контролише 
 
 

Зоран Вапа  

директор 
   м.п.         ……………………………… 

Невенка Анушић 

Референт за рачуновоствене послове-

ш еф одсека за материјално 

финансијске послове рачуноводства 

     …………………………………… 

Одобрава 
Зоран Вапа  

директор 
  м.п.         ……………………………… 

 

 

 

 

 

 



ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 

147 od 150 
 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Шематски приказ организационих делова и унутрашње организације  
                                                                Завода                                                         ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 
 
   

                                       МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 

              
OТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА 
 

                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ         ОБРАЗАЦ БРОЈ 2Б 

 
процедура за поступак јавне набавке ОТВОРЕН ПОСТУПАК 
  

                                         МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                        ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО ЧЛАНУ ЧЛАНУ 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗЈН 
 

                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ 3А 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО ЧЛАНУ ЧЛАНУ 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗЈН 
 

                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ         ОБРАЗАЦ БРОЈ 3Б 

 
процедура за поступак јавне набавке ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО ЧЛАНУ ЧЛАНУ 35. 
СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗЈН 
 

                                                   МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 
 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПО ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 
 

                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                                 ОБРАЗАЦ БРОЈ 4А 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО ЧЛАНУ ЧЛАНУ 36. СТАВ 1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 
 

                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ        ОБРАЗАЦ БРОЈ 4Б 

 
процедура за поступак јавне набавке ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  ПО ЧЛАНУ ЧЛАНУ 36. СТАВ                        

1. ТАЧКА ОД 2) ДО 6) ЗЈН 
 

                                         МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                   ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА 
 

                          ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ-ПРОЦЕДУРЕ                   ОБРАЗАЦ БРОЈ 5А 

 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

документација о систему (вертикални преглед) процедуре             ОБРАЗАЦ БРОЈ 5Б 
 
процедура за поступак ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
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                                          МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                        ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 

  
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                                 ОБРАЗАЦ БРОЈ 6А 

 

       
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ         ОБРАЗАЦ БРОЈ 6Б 

 
процедура за поступак ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

                                          МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                       ОБРАЗАЦ БРОЈ     7 
 
 

ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

                                 ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ   7А 
   
ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

                ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ         ОБРАЗАЦ БРОЈ 7Б 

 
процедура за поступак ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

                                          МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ 8 

 
ИЗРАДА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                                  ОБРАЗАЦ БРОЈ 8А 

   
ИЗРАДА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 
 

  ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ 8Б 

 
процедура за поступак- ИЗРАДА ПЛАНА ЈАВНИХ  НАБАВКИ 
 

                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                               ОБРАЗАЦ БРОЈ  9 

 
ИЗРАДА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ- НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 
 

                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                             ОБРАЗАЦ БРОЈ 9А 

   
ИЗРАДА ПЛАНА  НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ   9Б 

 
Процедура за израду ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
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                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ  10 

 
ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПАКА   ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

              ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                           ОБРАЗАЦ БРОЈ 10А 

   
ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПАКА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ   ОБРАЗАЦ БРОЈ 10Б 

 
процедура за поступак- ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ 
ПОСТУПАКА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                          ОБРАЗАЦ БРОЈ  11 

 
ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ОД СТРАНЕ ДОБАВЉАЧА 

 

              ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                            ОБРАЗАЦ БРОЈ 11А 
   
ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ОД СТРАНЕ ДОБАВЉАЧА 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ                      ОБРАЗАЦ БРОЈ  11Б 

 
процедура за поступак- ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ОД СТРАНЕ ДОБАВЉАЧА 
 

                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ  12 

 
ПРИЈЕМ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ УГОВОРА И И ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СПРОВЕДЕНИМ 
НАБАВКАМА И НАБАВКАМА  НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

              ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                             ОБРАЗАЦ БРОЈ 12А 
   
ПРИЈЕМ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ УГОВОРА И ПРИЈЕМ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ УГОВОРА И И ОСТАЛЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СПРОВЕДЕНИМ У НАБАВКАМА И НАБАВКАМА  НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  12Б 

 
ПРИЈЕМ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ УГОВОРА И И ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СПРОВЕДЕНИМ У 
НАБАВКАМА И НАБАВКАМА  НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                      ОБРАЗАЦ БРОЈ  13 

 
ИЗРАДА КВАРТАЛНИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА УПРАВУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДРИ 
 

              ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ 13А 

   
ИЗРАДА КВАРТАЛНИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА УПРАВУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДРИ 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  13Б 

 
ИЗРАДА КВАРТАЛНИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА УПРАВУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДРИ 
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                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                                           ОБРАЗАЦ БРОЈ  14 

 
САГЛАСНОСТ НА РОБУ КОЈА НИЈЕ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ УГОВОРА 

 

              ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                             ОБРАЗАЦ БРОЈ 14А 
   
 
САГЛАСНОСТ НА РОБУ КОЈА НИЈЕ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ УГОВОРА 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  14Б 

 
Сагласност на робу која није у спецификацији уговора 

 
                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                         ОБРАЗАЦ БРОЈ  15 

 
ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПАКА  ЈАВНИХ НАБАКИ У 
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                         ОБРАЗАЦ БРОЈ 15А 

   
ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПАКА  ЈАВНИХ НАБАКИ У 
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  15Б 

 
ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПАКА  ЈАВНИХ НАБАКИ У 
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

                               
                              МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА                                          ОБРАЗАЦ БРОЈ  16 

 
УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

                ДОКУМЕНМТАЦИЈА О СИСТЕМУ  ПРОЦЕДУРЕ                                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 16А 
   
УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О СИСТЕМУ (ВЕРТИКАЛНИ ПРЕГЛЕД) ПРОЦЕДУРЕ  ОБРАЗАЦ БРОЈ  16Б 

 
УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

 


