
 

 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ковин 
“ УСТАНОВА ЗА СПОРТ “ КОВИН 

Број: 4/99-2019 
Дана: 22.05.2019. године 
26220 Ковин, ул. ЈНА бр. 34 
Тел: 013/744-899 
Факс: 013/742-021 
Email sportkovin@gmail.com 

 
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку, број 4/99-2019 – Текуће поправке и 
одржавање спортских објеката, на питање постављено од стране потенцијалног понуђача, 

даје одговоре: 

 
ПИТАЊE 
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ОДГОВОР 
 

Наручилац је у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), покренуо поступак резервисане јавне набавке, број 4/99-2019 – 
Текуће поправке и одржавање спортских објеката. 

Чланом 8. ЗЈН предвиђено je да Наручилац може спроводити поступак јавне набавке у којем 
могу учествовати само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та 
лица чине најмање 30 % запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви 
подизвођачи морају да буду из наведене групације, и сматрамо да могућност коју предвиђа 
члан 8. ЗЈН не представља коришћење дискриминаторских услова и да конкуренција 
постоји унутар исте групације.  

Смисао резервисане јавне набавке је да омогући установама, организацијама и другим 
правним лицима за радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију лица са 
инвалидитетом да узму учешће на тржишту јавних набавки. Ове установе, организације и друга 
правна лица могу да равноправно учествују и међусобно се боре за добијање јавне набавке, дакле 
да једни другима буду конкуренција, а исто тако могу да се удружују на законом предвиђен начин 
(заједничка понуда или подизвођач).  
 

1. Дозвола се издаје на а основу члана 37. Закон о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник рс 36/09 и 32/13). 
Министарство води евиденцију издатих дозвола. 
 

2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за заштиту 
особа са инвалидетом, упутило је Препоруку број 023-00-13/2018-15 од 14.05.2018. године, 
којом препоручује да сходно потребама и могућностима, Наручиоци узму у обзир могућност 

реализације резервисаних јавних набавки, а у циљу одржавања социјалне и економске 
функције предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом, а ради што већег ангажовања ових предузећа. 
 

3. Наручилас сматра да је Питање заитересованог лица тендециозно. 

 
 
 

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од три дана од дана пријема захтева објављује на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

 
 
 
 

С поштовањем, 
                ЗА КОМИСИЈУ  

                                Верица Торлаковић Николић, члан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


