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Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке радова: Радови на замени 

дотрајале грађевинске столарије, редни број набавке 4/17, даје следеће одговоре на 

питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Јавна набавка радова: Радови на замени дотрајале грађевинске столарије, редни број 

набавке 4/17 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Обраћамо Вам се овим путем у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, а све у вези 

припремања понуда за ЈН 4/17 – Радови на замени дотрајале грађевинске столарије. 

 

 Обзиром да захтевате да атестна документација осим српског језика може да 

буде и на енглеском језику али да  у том случају мора да има превод на српски језик 

оверен од овлашћеног преводиоца наводимо да је овај захтев у супротности са чланом 18. 

став 1 ЗЈН где Наручилац може дозволити да се понуде, у целини или делимично, дају и на 

страном језику, посебно у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и 

техничку документацију, као и члан 18. Став 3 ЗЈН где Наручилац који у поступку прегледа и 

оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одреди 

понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. 

 

 Узимајући горе наведено недостајање превода није битан недостатак понуде већ 

формални и у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН наручилац може да захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда 

и позове понуђача да достави превод на српски језик. 

   

 

ОДГОВОР 1: 

 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације која ће се 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 
 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 

  

        

 

Објашњење број: 2                            Комисија за јавну набавку 

Датум: 11.05.2017.г. 


