
 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. 52/19, питањa и одговоре објављујемо на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''  

 

 

52/19 

ОБЛОГЕ ЗА ЗАШТИТУ СТУБОВА, РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 01– 23.10.2019. 

 

 

 

Питање потенцијалног понуђача: 

 

U ime i za račun potencijalnog ponuđača, u skladu sa članom 63. ZJN, u nastavku Vam 

prosleđujemo pitanje vezano za JN 52/19: 

 

- naručilac sprovodi rezervisanu javnu nabavku. Imajući u vidu član 8. ZJN koji definiše 

rezervisanu javnu nabavku, prema kom: "Naručilac može sprovesti postupak javne nabavke u 

kojem mogu učestvovati samo ustanove, organizacije, udruženja ili privredni subjekti za radno 

osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, ako ta lica 

čine najmanje 30 % zaposlenih, pri čemu svi učesnici u zajedničkoj ponudi i svi podizvođači 

moraju da budu iz navedene grupacije. 

U slučaju nabavke iz stava 1. ovog člana naručilac je dužan da u pozivu za podnošenje ponuda 

navede da se sprovodi rezervisana javna nabavka." 

 

što ovakvu nabavku čini ograničavajućom sa aspekta konkurencije i predstavlja povredu 

članova 10 i 12. ZJN, a imajući u vidu da su predmet nabavke dobra- obloge za zaštitu stubova, 

molimo naručioca da objasni na osnovu čega je raspisana rezervisana nabavka (koja ne samo 

što ograničava u pogledu zahteva prema ponuđaču, već i prema podizvođaču i članovima 

grupe), kada nema logičke veze sa predmetom nabavke i specifičnošćču predmeta. 

 

Ujedno, prilogom 3A, definisana je obaveza naručioca da u prethodnom obaveštenju za 

konkretnu nabavku označi da je reč o rezervisanoj nabavci. U ovom slučaju, prethodno 

obaveštenje nije bilo objavljeno, kao ni napomena da je reč o rezervisanoj nabavci. 

 

Obzirom na obim ograničenja konkurencije, povredu, specifičnost postupka i izuzetnost 

njegove primene, molimo naručioca da objavi obrazloženi odgovor. 

 

Одговор на питање: 

 

Наручилац је у свему поступио у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник 

РС'' 124/12, 14/15, 68/15), пре свега чланом 8. став 2. Закона и у позиву за подношење 

понуда и конкурсној документацији навео да се спроводи резервисана јавна набавка. 

 



Имајући у виду наведени члан 8. став 1., Закон не забрањује спровођење резервисане 

јавне набавке, већ се путем резервисаних набавки, наведеним групацијама на овај начин 

омогућава учешће на тржишту набавки. Реч је о тзв. позитивној дискриминацији, 

имајући у виду да се резервисаним јавним набавкама утиче на остваривање других 

друштвених циљева и одговорности и подстиче запошљавање особа са инвалидитетом. 

 

Надаље, што се тиче претходног обавештења из члана 59. став 1. Закона, ова одредба не 

представља обавезу наручиоца да објави претходно обавештење, већ је одређена као 

могућност. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 52/19 

 


