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3.  П И Т А Њ A   И   О Д Г О В О Р И  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАНЈЕМ ПОНУДЕ ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА –  

КАМИОНА СМЕЋАРА И АУТОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 02/17 

 

Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на  питања примљена 

дана 23.04.2018. године благовремено даје следећи одговор: 

 

 

Поштовани,  

у тендерској документацији, (одељак VIII страна 64/Тачка 1: Језик понуде), наведено је да "Сви 

документи који прилажу треба да буду на српском језику" као и да: "Сертификати, каталози, 

техничке публикације, брошуре, лифлети и слично могу бити издати и на енглеском језику. 

Наручилац, ако утврди у поступку прегледа и оцени понуда да би део понуде требало да буде 

преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод 

тог дела понуде и исти мора да буде оверен од стране сталног судског тумача." 

На страни 36, Тачка 1.3. захтева се да се уз Образац број 7, као доказ пословног капацитета-

референци, доставе копије реализованих предметних уговора и одговарајућих фактура. 

 

 ПИТАЊА: 

1. С обзиром да су поменути Уговори и Фактуре често написани на страном језику (ино-

послови), да ли Наручилац прихвата да се поменути документи приложе на страном 

језику, у складу са одељком VIII, Тачка 1/страна 64, а да се на захтев Наручиоца у 

евентуалној каснијој фази (поступку прегледа) доставе преводи приложених докумената 

од стране  овлашћеног тумача? Сматрамо да би превођење овако обимне документације, 

у фази подношења понуда, створило непотребне трошкове самим Понуђачима. 

2. У вези претходног, а имајући у виду обимност тражене документације 

(уговори+фактуре), да ли је за Наручиоца прихватљиво да се евентуално преведу само 

оне стране Уговора/Фактура које садрже податке који су битни за Наручиоца (број 

возила, тип возила/наградњи, износи, датум испоруке, и сл) а да се не преводе општи 

делови које садржи сваки Уговор? 

ОДГОВОРИ: 

1.  Наручилац прихвата да се поменути документи приложе на страном језику, у складу са 

одељком VIII, Тачка 1/страна 64, а да се на захтев Наручиоца у евентуалној каснијој 

фази (поступку прегледа) доставе преводи приложених докумената од стране  

овлашћеног тумача. 



 

2.  Наручилац прихвата да  се доставе преводи приложених докумената од стране  

овлашћеног судског тумача оне стране Уговора/Фактура које садрже податке који су 

битни за Наручиоца (број возила, тип возила/наградњи, уговорена цена, датум 

испоруке, и слично). 

 

 

 

 


