
 

 
 

 

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАЊА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ИНГ-ПРО ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 
Зашто баш ми? 
  
– зато што имате дневно ажуран преглед свих јавних набавки и све пратеће 
документације, а које се објављују у складу са Законом о јавним набавкама, 
– зато што се издање ажурира аутоматски – дневно и не захтева никакве поступке од 
стране претплатника. 
– зато што имате јединствену претрагу свих врста огласа, претрагу по више различитих 
критеријума: претрага по појмовима у називу тендера, претрага по предмету, претрага по 
периоду важења огласа, (важи од – важи до), по датуму објављивања огласа, по статусу 
огласа (отворен, закључен, обустављен), по врсти поступака, наручиоцима, 
– зато што је за добијање резултата претраге довољан један критеријум претраге, 
– зато што можете да одаберете вама потребне категорије предмета набавки и да 
само о њима добијате обавештења на ваш мејл, путем Мејл сервиса, чиме бисте били 
поштеђени свакодневног, мукотрпног излиставања огласа на Порталу јавних набавки, 
– зато што за претплатну цену добијате могућност неограниченог праћења свих 
категорија и свих типова јавних набавки (добра, услуге, радови), 
– зато што опцијом ''ЈН УЖИВО'', можете пратити објављивање јавних набавки уживо. 
На листи ''ЈН УЖИВО'' налазе се најновије јавне набавке које још нису прошле процес 
редакцијске обраде. Листа се ажурира свака два минута. 
– зато што имате све измене постојећих јавних набавки што омогућава њихово 
једноставно праћење, 
– зато што имате и базу победника тендера са информацијама у ком поступку јавне 
набавке је одређени понуђач победио. 
– зато што у оквиру Корисничког профила у којем му се налазе основни подаци о датуму 
истека претплате, корисничком имену, шифри коју може променити као и одабиру 
одговарајућих опција које се користе у издању (ћирилица или латиница и колоритни 
(тематски) приказ.  
 
Инг-Про д.о.о. задржава право да одређене огласе не објави исти дан када се објаве на 
Порталу јавних набавки. 
Део Јавне набавке је информативног карактера и Инг-Про д.о.о. не преузима никакву 
одговорност у вези са информацијама објављеним у њему. 
С обзиром на то да наручиоци одређене информације не пласирају кроз законом 
предвиђене акте, то вам саветујемо да пажљиво прегледате све документе везане за 
конкретну јавну набавку. 
С обзиром да наручиоци некада продужују рок али не кроз формалну Одлуку о продужењу 
рока, него кроз друге акте, да бисте имали ажурну информацију о евентуалној промени 
рока, пажљиво прегледајте све документе везане за конкретну јавну набавку. 

Детаљније информације о коришћењу овог дела можете погледати у делу Јавне 
набавке/Помоћ и у оквиру Упутства за коришћење. 
 
 



Мејл сервис 
 
    је системски део који на ваш мејл доставља  нове документе из области коју сматрате 
важном за ваше пословање. Он прати и документа из дела Јавне набавке и обавештава вас 
о њима. 
    Активирање Мејл сервиса 
    Кликом на део Сервиси, отвара се табулатор Мејл сервис у којем је већ подешен избор 
активности за његово креирање. У оквиру пољаКорисничке информације унесите мејл на 
који желите да вам стижу информације, као и ваше име и презиме. Потом, у оквиру 
дела Мејл сервис – профил, креирајте ваш профил одабирањем одговарајућих области.  
Штиклирањем дела Јавне набавке у могућности сте да филтрирате добра, услуге или 
радове, регион и врсту поступка.  
Штиклирањем Добра, Услуге, Радови у оквиру целе структуре јавних набавки можете 
одабрати она добра, радове или услуге који су за вас најважнији и који ће стизати на ваш 
мејл. Уколико не одредите ове критеријуме издања. ће претраживати све, и добра и радове 
и услуге. 
Штиклирањем критеријума Региони, у оквиру свих региона које издање прати можете 
одабрати вама одговарајући. У супротном, издање ће претраживати све регионе. 
Штиклирањем критеријума Врста поступка можете одабрати одговарајућу врсту поступка, 
како издање не би претраживало све врсте поступака. 
После оваквог подешавања притисните тастер Изабери, а уколико се предомислите 
тастер Одустани. Након тога добићете верификациони мејл у којем је потребно да 
потврдите активирање вашег мејл сервиса. 
 
    Подешавање постојећег мејл сервиса 
   Уколико желите да промените подешавања која сте начинили приликом првог отварања 
мејл сервиса, потребно је да у оквиру поља Избор активности селектујете Подешавање 
постојећег мејл сервиса, а у оквиру Корисничких информација укуцате мејл на који су вам и 
дотад стизале информације и потом притиснете тастер Пошаљи. Након препознавања 
вашег мејла можете променити критеријуме, односно области из којих желите информације. 
Ново подешавање потврдите притиском на тастер Изабери или уколико одустајете 
притиском на тастер Одустани. 
 

 
 
 
 



Корисник у овом делу уписујући одговарајући појам у део  
Пронађи, као и одабирањем више понуђених филтера добија одговарајуће резултате 
претраге. 
 
 

 
 
Понуђени филтери су: 
1. Предмет 
2. Регион 
3. Категорија 
4. Наручилац 
5. Врста огласа 
6. Шифра ЈН 
7. Важи од/до 
8. Статус 
9. Поступак 
 
Кликом на стрелицу усмерену ка доле, у оквиру сваког филтера, одабирате одговарајуће 
понуђене ставке, који излазе у виду листе (слика доле). 
 
Претраживање 
  
 За основно претраживање, у поље Пронађи, ћирилицом или латиницом, упишите 
одговарајућу реч или само почетак речи са знаком звездице на крају – нпр: лек*, канц*, 
материј*. Притисните тастер Тражи на десној страни. У листи претраге добићете набавке 
које у називу садрже тражене појмове. Претрага одговарајућих појмова може се вршити и 
по тексту – штиклирањем опције По тексту. 
 
 



Напредно претраживање 
  
Одаберите одговарајућу врсту поступка, врсту огласа, статус огласа, предмет и категорију 
предмета, наручиоца. Комбинацијом одговарајућих појмова и неких од ових критеријума 
могу се добити прецизнији резултати претраге. 
 
Резултати претраге 

 
У добијеној листи тј. резултату претраге имате преглед појединачних ставки које садрже 
све потребне информације о конкретној јавној набавци и то: 
 

1. тип  2. назив јавне набавке,  3. наручилац и његова адреса 4. шифру огласа 
 
При чему су зеленом бојом означени отворени, црном закључени и црвеном обустављени 

 

 
 
 
5. датум објаве на ПЈН   6. датум истека  7. врсту поступка   
8. везе ка документима   9. победник    

 
Листа претраживања биће приказана у табулатору ЈН (1) поред табулатора за Помоћ. 
Уколико правите више претрага свака ће се појавити у посебном табулатору (ЈН (2), ЈН (3) 
итд.). Сваки од њих можете после претраге затворити. 
 У Резултатима претраге ознаком ЈН-Д означени су огласи код којих се набављају добра, 
ознаком ЈН-У означени су огласи о набавци услуга, а ознаком ЈН-Р о набавци радова.  
  
 
 



Једним кликом на назив одабране набавке отвориће се документ у новом прозору 
(најчешће позив за подношење понуда или другог одговарајућег документа у зависности од 
врсте поступка). 
Кликом на одговарајућу ознаку отвара се документ у вези са одабраном набавком. 
Отворене јавне набавке означене су зеленом бојом, закључене – црном, а обустављене 
– црвеном бојом. 
 У добијеним резултатима претраге (у другом реду) у оквиру назива набавке налазе се 
информације о наручиоцу, врсти поступка, датуму објаве и истеку важења огласа, као и 
везе ка документима у виду линкова.  
  
 
Линк са ознаком: 
 – портал – упућује на изворну страну одабране набавке на Порталу јавних набавки 
 – изворни текст – упућује на изворни тј. оригинални текст одговарајуће категорије 
документа (конкурсне документације и сл.) обично дат у Wordu или PDF-у. 
 – КД – означава Конкурсну документацију 
 – КДИ – означава измену и допуну Конкурсне документације 
 – КДП – означава питања и одговоре у вези с Конкурсном документацијом 
 – ОО – означава Остале огласе 
 – КДО – означава остале документе Конкурсне документације 
 – ОПР – означава Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 
 – УГ – означава Обавештење о закљученом уговору 
 – ОИУ – означава Одлуку о измени уговора о јавној набавци 
 – ООП – означава Обавештење о обустави поступка јавне набавке 
 – ОЗП – означава Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 
 – ОДУ – означава Одлуку о додели уговора у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда 
 – ОПК – означава Обавештење о признавању квалификације у рестриктивном 
поступку 
 – ОЗОС – означава Обавештење о закљученом оквирном споразуму 
 – ОРК – означава Обавештење о резултатима конкурса 
 – ИСП – означава Исправку и допуну 
 – ПМ – означава мишљење Управе за јавне набавке 
 – ОПК – означава Обавештење о признавању квалификације у квалификационом 
поступку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табулатор Ново 
 
У оквиру овог дела, на левој страни, налази се падајући мени Преглед у чијем саставу су 
опције: 
– Дневна ажурност 
– Архива 
У делу Дневна ажурност приказане су набавке с датумом ажурирања као и њиховим 
укупним бројем. Кликом на конкретну допуну добићете списак свих докумената набавки за 
одабрани датум. У делу Архива, налазе се садржаји свих набавки из претходног периода, 
које се кликом на њих такође могу прегледати. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преглед издања 
 
У оквиру овог табулатора можете да видите преглед свих издања која су систематизована 
по години, месецу, односно датуму. Одабирањем одговарајућег датума добијате 
одговарајуће категорије које су објављене у оквиру тог датума. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табулатор Победници 
 
Одабиром победника из понуђене листе фирми могу се видети све набавке на којима је 
одређени понуђач победио. Кликом на назив победника приступа се конкретној набавци на 
којој је победио, а кроз опцију везана документа доступни су подаци о уговору и другим 
документима везаним за конкретну набавку. Могуће је и коришћење филтера ''Закључен 
од /до'' када се претрага врши по набавкама закљученим за одређени период (тј. 
прецизира се период у ком је закључен уговор о јавној набавци). 
Претрага победника врши се у посебном делу који је на слици оивичен црвеном линијом. 
Резултат претраге идентичан је као и код осталих претрага и садржи све информације и 
везе о које смо горе већ поменули. 

 

 
 
 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УЖИВО 

 
На листи ЈН уживо налазе се најновије јавне набавке које још нису прошле процес 
редакцијске обраде. Листа се ажурира на свака два минута. Листу претражујете по кључним 
речима садржаним у називу или предмету јавне набавке или називу наручиоца. Када 
пронађете потребну јавну набавку, кликом на линк ''Портал'', можете преузети сва 
документа везана за њу. 

 
 
 



 


