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Адендум бр. 3 
 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Ћирилично писмо  
  

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 
68/15), ЈКП "Београд-пут" у својству Наручиоца, благовремено врши појашњење 
конкурсне документације за набавку шахтова, капа и решетки за водовод и 
канализацију (шифра 55/2020), на основу достављене сугестије у вези 
неправилности и недостатака у конкурсној документацији која гласи:            

"Сходно чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се 
благовремено, у својству заинтересованог лица у поступку јавне набавке - 
шахтови, капе и решетке за водовод и канализацију бр. ЈН 55/2020 за коју је 
Наручилац дана 08.10.2020. године на Порталу јавних набавки објавио позив за 
подношење понуда и конкурсну документацију. 
На основу увида у садржај предметне конкурсне документације и позива за 
подношење понуда и друго додатно објашњење (“Питања и одговори везани за 
конкурсну документацију, објављено на Порталу јавних набавки дана 22.10.2020. 
године), уочили смо неправилност, на које у својству заинтересованог лица 
указујемо.  
Наиме, на указивање заинтересованог лица да је садржина позива за подношење 
понуда и конкурсне документације написана латиничним писмом, уз цитирање 
одредби чл. 10. Устава Републике Србије којим се на јасан начин наводи да је у 
Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, те да 
сте у свијству наручиоца у обавези поштовати исто, Ви сте одговорили 
следеће: 
“Наручилац је конкурсну документацију припремио у латиници, с обзиром да 
потенцијални учесници могу бити и понуђачи са територије Републике Србије и 
из региона, чиме се испуњавају начела обезбеђивања конкуренције и једнакости 
понуђача.” 
Господо чланови комисије у предметном поступку јавне набавке, обавештавамо 
вас  да употреба српског језика и ћириличног писма нема утицаја на конкуренцију, 
односно ограничење учешћа привредних субјеката у предметном поступку јавне 
набавке. 
Чл. 17. став 1. ЗЈН је прописао да наручилац припрема конкурсну документацију и 
води поступак на српском језику. 
Ставом 2. истог члана ЗЈН је прописано да наручилац може конкурсну 
документацију припремити и на једном страном језику, који се уобичајено 
користи у међународној трговини у области из које је предмет јавне набавке. 
Дакле, ако наручилац жели да припреми конкурсну документацију и на једном 
страном језику, апсолутно има право на то. 
Међутим, наручилац нема законског основа избегавати примену одредби Устава, 
радистављања у повољнији положај понуђача из окружења у односу на понуђаче 
из Србије. Нарочито имајући у виду да је наручилац делегиран да троши новце 
грађана-пореских обвезника из Србије у предметном поступку јавне набавке, у 
сврху унапређења квалитета живота грађана Србије, а не грађана држава 
региона. 
С обзиром да привредни субјекти из Србије немају прилику да у државама региона 
пронађу огласе о јавним набавкам писане ћириличним писмом (нпр. у Хрватској 
или у Републици Словенији), већ искључиво на њиховом службеном, латиничном 
писму, молимо вас да трошећи буџетска средства грађана Републике Србије не 
злоупутребљавате употребу службеног језика и ћириличног писма, на штету 
понуђача из Србије а и свих грађана Републике Србије. Оснаживање конкуренције 
се врши у складу са одредбама чланова ЗЈН, а не кршењем одредби чл. највишег 
правног акта Републике Србије - Устава. 
Ако Комисија наручиоца сматра да је употреба ћириличног писма недовољна, 
односно да треба проширити конкуренцију у предметном поступку јавне набавке, 



 

-2- 
 

онда конкурсну документацију требају припремити и на једном страном језику, 
који се  уобичајено користи у међународној трговини у области из које је предмет 
јавне набавке, у складу са чл. 17. став 2. ЗЈН. 
Подсећамо Комисију, чл. 9. став 1. ЗЈН је прописано да је наручилац дужан да у 
поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег 
квалитета, имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. 
Ставом 2. истог чл. ЗЈН је прописано да је наручилац дужан да обезбеди да се 
поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин 
прописан овим Законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење 
јавне набавке. 
Сходно свему наведеном, молимо Комисију наручиоца да отклони наведени 
недостатак, односно да конкурсну документацију, позив за подношење понуда, 
додатна објашњења и сва акта у предметном поступку јавне набавке припреми 
на начин предвиђен чл. 61. став 1. ЗЈН, а у вези примене одредби чл. 10. Устава 
Републике Србије и на тај начин позитивно утиче на могућност настанка 
трошкова предметног поступка јавне набавке који се могу јавити у поступку 
заштите права". 
 
 
Одговор:   
 
Наручилац прихвата сугестију и објављени позив за подношење понуда, конкурсну 
документацију и појашњења конкурсне документације исписује ћириличним писмом. 

Наведену документацију могуће је преузети са Портала Управе за јавне набавке, тј. 
Портала јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/), Портала јавних набавки града 
Београда (https://nabavke.beograd.gov.rs/) и интернет странице Наручиоца 
(https://beogradput.rs/).             
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