
ЧЕК ЛИ СТА ЗА РЕ СТРИК ТИВ НИ ПО СТУ ПАК

1. Објављивање 
претходног
обавештења

Об ја вље но:

 на Пор та лу јав них на бав ки да на ____ . ____ . __________

 на интернет страници наручиоца дана ____ . ____ . __________

ПР ВА ФА ЗА

2. Доношење одлуке
о покретању поступка

Број и да тум до но ше ња од лу ке о по кре та њу по ступ ка:

_________________________    ____ . ____ . __________

3. Доношење решења
о образовању комисије
за јавну набавку

Број и да тум до но ше ња ре ше ња о обра зо ва њу Ко ми си је:

_________________________    ____ . ____ . __________

Комисија је у прописаном саставу:          Да          Не

4. Пот пи си ва ње из ја ве
ко јом чла но ви ко ми си је 
по твр ђу ју да у
пред мет ној јав ној
на бав ци ни су у су ко бу
ин те ре са

Из ја ва пот пи са на:          Да          Не

Број и да тум под ко јим је из ја ва за ве де на:

_________________________    ____ . ____ . __________

5. Припрема конкурсне 
документације

6. Об ја вљи ва ње по зи ва
за под но ше ње при ја ва

Об ја вље но:

 на Пор та лу јав них на бав ки да на ____ . ____ . __________

 на ин тер нет стра ни ци на ру чи о ца да на ____ . ____ . __________

 на Пор та лу слу жбе них гла си ла Ре пу бли ке Ср би је
и ба за про пи са да на

____ . ____ . __________

Оглас објављен на српском и на страном језику          Да          Не
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7. Об ја вљи ва ње
кон курс не
до ку мен та ци је

Об ја вље на кон курс на до ку мен та ци ја:

 на Пор та лу јав них на бав ки да на ____ . ____ . __________

 на интернет страници наручиоца дана ____ . ____ . __________

8. Тра ја ње ро ка
за под но ше ње
при ја ва

На по ме на: По сто ји мо гућ ност да не до ђе до ак тив но сти ко је се ов де 
пред ста вља ју, али ако се све или не ка од њих пред у зи ма ју, по треб но 
је зна ти ко је су да ље оба ве зе на ру чи о ца с тим у ве зи.

Из ме не и до пу не кон курс не до ку мен та ци је 

Из ме не и до пу не, без од ла га ња, об ја вље не:

 на Пор та лу јав них на бав ки да на ____ . ____ . __________

 на ин тер нет стра ни ци на ру чи о ца да на ____ . ____ . __________

Из ме не или до пу не кон курс не до ку мен та ци је осам или ма ње 
да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње при ја ва:

 про ду жен рок за под но ше ње при ја ва          Да          Не

 об ја вље но оба ве ште ње о про ду же њу ро ка на Пор та лу
јав них на бав ки и на ин тер нет стра ни ци да на

____ . ____ . __________

До дат не ин фор ма ци је или по ја шње ња у ве зи с при пре ма њем
при ја ве:

У ро ку од три да на од да на при је ма зах те ва за и нте ре со ва ног 
ли ца на ру чи лац:

 по слао од го вор у пи са ном об ли ку ли цу ко је је по ста ви ло пи та ње           
       Да          Не

 зах те ва на по твр да при је ма од ли ца ко ме је од го вор по слат
(као до каз да је из вр ше но до ста вља ње)          Да          Не

 ин фор ма ци ја о пи та њу и од го во ру исто вре ме но об ја вље на
на Пор та лу јав них на бав ки и на ин тер нет стра ни ци да на

____ . ____ . __________
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9. Отва ра ње при ја ва
и са чи ња ва ње
за пи сни ка о отва ра њу 
при ја ва

Отва ра ње при ја ва:

 Да тум отва ра ња при ја ва: ____ . ____ . __________

 Број и да тум за пи сни ка о отва ра њу при ја ва:

_________________________    ____ . ____ . __________

 За пи сник до ста вљен понд но си о ци ма ко ји ни су уче ство ва ли
у по ступ ку отва ра ња да на ____ . ____ . __________

10. Струч на оце на
при ја ва и са чи ња ва ње 
из ве шта ја о струч ној 
оце ни при ја ва

Број и да тум из ве шта ја о струч ној оце ни при ја ва:

_________________________    ____ . ____ . __________

11. До но ше ње од лу ке
о при зна ва њу
ква ли фи ка ци је
или од лу ке
о об у ста ви
по ступ ка

До но ше ње од лу ке о при зна ва њу ква ли фи ка ци је или од лу ке
о об у ста ви по ступ ка — у за ви сно сти од ис хо да по ступ ка.

Од лу ка о при зна ва њу ква ли фи ка ци је

 Број и да тум од лу ке о при зна ва њу ква ли фи ка ци је:

_________________________    ____ . ____ . __________

 Од лу ка о при зна ва њу ква ли фи ка ци је до ста вље на
под но си о ци ма да на

____ . ____ . __________

или 

Од лу ка о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

 Број и да тум од лу ке о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке:

_________________________    ____ . ____ . __________

 Од лу ка о об у ста ви по ступ ка до ста вље на под но си о ци ма да на

_________________________    ____ . ____ . __________
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12. Увид у до ку мен та ци ју Уко ли ко не ко од под но си ла ца при ја ва под не се пи са ни зах тев 
за увид у до ку мен та ци ју

 На ру чи лац при мио пи са ни зах тев од под но си о ца
при ја ве ___________ за увид у до ку мен та ци ју да на

____ . ____ . __________

 Од го вор на ру чи о ца у ве зи с омо гу ћа ва њем уви да
у до ку мен та ци ју до ста вљен под но си о цу да на

____ . ____ . __________

 Увид у до ку мен та ци ју из вр шен да на ____ . ____ . __________

 Еви ден ти ра ни по да ци о из вр ше ном уви ду (за пи сник, бе ле шка 
као до каз да је из вр шен увид)          Да          Не

13. Из ве шта ва ње
под но си ла ца

Мо гућ ност и оба ве за у слу ча ју усло ва из чла на 111. ЗЈН

Број и да тум за пи сни ка о из ве шта ва њу:

_________________________    ____ . ____ . __________

14. Об ја вљи ва ње
оба ве ште ња
о при зна ва њу
ква ли фи ка ци је
или оба ве ште ња
о об у ста ви 
по ступ ка

Об ја вљи ва ње оба ве ште ња о при зна ва њу ква ли фи ка ци је или
оба ве ште ња о об у ста ви по ступ ка — у за ви сно сти од ис хо да 
пр ве фа зе

Оба ве ште ње о при зна ва њу ква ли фи ка ци је — об ја вље но на:

 Пор та лу јав них на бав ки да на ____ . ____ . __________

 ин тер нет стра ни ци на ру чи о ца да на ____ . ____ . __________

 Пор та лу слу жбе них гла си ла Ре пу бли ке Ср би је
и ба за про пи са да на

____ . ____ . __________ 

Оба ве ште ње о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке — об ја вље но на:

 Пор та лу јав них на бав ки да на ____ . ____ . __________

 ин тер нет стра ни ци на ру чи о ца да на ____ . ____ . __________

 Пор та лу слу жбе них гла си ла Ре пу бли ке Ср би је
и ба за про пи са да на

____ . ____ . __________
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ДРУГА ФА ЗА

15. До но ше ње од лу ке
о по кре та њу дру ге
фа зе ре стрик тив ног
по ступ ка

Број и да тум до но ше ња од лу ке о по кре та њу по ступ ка:

_________________________    ____ . ____ . __________

16. До но ше ње ре ше ња
о обра зо ва њу ко ми си је
за јав ну на бав ку

Број и да тум до но ше ња ре ше ња о обра зо ва њу Ко ми си је:

_________________________    ____ . ____ . __________

Комисија је у прописаном саставу:          Да          Не

17. Пот пи си ва ње из ја ве
ко јом чла но ви ко ми си је 
по твр ђу ју да у пред мет ној 
јав ној на бав ци ни су
у су ко бу ин те ре са

Из ја ва пот пи са на:          Да          Не

Број и да тум под ко јим је из ја ва за ве де на:

_________________________    ____ . ____ . __________

18. При пре ма кон курс не
до ку мен та ци је

19. До ста вља ње по зи ва
за под но ше ње по ну да
свим кан ди да ти ма

По зив за под но ше ње по ну да до ста вљен кан ди да ти ма да на 

____ . ____ . __________

20. До ста вља ње кон курс не
до ку мен та ци је

Кон курс на до ку мен та ци ја до ста вље на кан ди да ти ма да на

____ . ____ . __________
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21. Тра ја ње ро ка за
под но ше ње 
по ну да

На по ме на: По сто ји мо гућ ност да не до ђе до ак тив но сти ко је се ов де 
пред ста вља ју, али ако се све или не ка од њих пред у зи ма ју, по треб но 
је зна ти ко је су да ље оба ве зе на ру чи о ца с тим у ве зи.

Свим кан ди да ти ма до ста вље не:

 из ме не и до пу не кон курс не до ку мен та ци је да на

____ . ____ . __________

 по ја шње ња или до дат не ин фор ма ци је у ве зи
с при пре ма њем по ну де да на

____ . ____ . __________

 обавештење о продужењу рока за подношење понуда дана

____ . ____ . __________ 

22. Отва ра ње по ну да
и са чи ња ва ње
за пи сни ка о отва ра њу 
по ну да

Отва ра ње по ну да:

 Да тум отва ра ња по ну да ____ . ____ . __________

 Број и да тум за пи сни ка о отва ра њу по ну да:

_________________________    ____ . ____ . __________

 За пи сник до ста вљен по ну ђа чи ма ко ји ни су уче ство ва ли
у по ступ ку отва ра ња да на

____ . ____ . __________

23. Струч на оце на по ну да
и са чи ња ва ње
из ве шта ја о струч ној
оце ни по ну да

Број и да тум из ве шта ја о струч ној оце ни по ну да:

_________________________    ____ . ____ . __________
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24. Доношење одлуке о 
додели уговора или 
одлуке о обустави 
поступка

До но ше ње од лу ке о до де ли уго во ра или од лу ке о об у ста ви
по ступ ка — у за ви сно сти од ис хо да по ступ ка

Од лу ка о до де ли уго во ра 

 Број и да тум од лу ке о до де ли уго во ра:

_________________________    ____ . ____ . __________

 Од лу ка о до де ли уго во ра до ста вље на по ну ђа чи ма да на 

____ . ____ . __________

или 

Од лу ка о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

 Број и да тум од лу ке о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке:

_________________________    ____ . ____ . __________

 Од лу ка о об у ста ви по ступ ка до ста вље на по ну ђа чи ма да на 

____ . ____ . __________

25. Увид у до ку мен та ци ју Уко ли ко не ко од по ну ђа ча под не се пи са ни зах тев за увид
у до ку мен та ци ју

 На ру чи лац при мио пи са ни зах тев од по ну ђа ча 
__________________ за увид у до ку мен та ци ју да на

____ . ____ . __________

 Од го вор на ру чи о ца у ве зи с омо гу ћа ва њем уви да
у до ку мен та ци ју до ста вљен по ну ђа чу да на

____ . ____ . __________

 Увид у до ку мен та ци ју из вр шен да на ____ . ____ . __________

 Еви ден ти ра ни по да ци о из вр ше ном уви ду (за пи сник, бе ле шка
као до каз да је из вр шен увид)          Да          Не

26. Из ве шта ва ње
по ну ђа ча

Мо гућ ност и оба ве за у слу ча ју усло ва из чла на 111. ЗЈН

Број и да тум за пи сни ка о из ве шта ва њу:

_________________________    ____ . ____ . __________
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27. За кљу чи ва ње уго во ра
о јав ној на бав ци

 Рок за под но ше ње зах те ва за за шти ту пра ва ис те као да на: 

_________________________    ____ . ____ . __________

 Уго вор о јав ној на бав ци за кљу чен да на:

____ . ____ . __________

28. Об ја вљи ва ње
оба ве ште ња
о за кљу че ном
уго во ру или
оба ве ште ња
о об у ста ви
по ступ ка

Об ја вљи ва ње оба ве ште ња о за кљу че ном уго во ру
или оба ве ште ња о об у ста ви по ступ ка — у за ви сно сти од
ис хо да по ступ ка

Оба ве ште ње о за кљу че ном уго во ру об ја вље но на:

 Пор та лу јав них на бав ки да на ____ . ____ . __________

 ин тер нет стра ни ци на ру чи о ца да на ____ . ____ . __________

Оба ве ште ње о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке об ја вље но на:

 Пор та лу јав них на бав ки да на ____ . ____ . __________

 ин тер нет стра ни ци на ру чи о ца да на ____ . ____ . __________

 Порталу службених гласила Републике Србије
и база прописа дана

____ . ____ . __________
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