
                                  
                         Република Србија
       ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
                       Су IV бр. 22-3/2019-5
                          14.02.2019. године
                             Б е о г р а д

У  складу  са  чланом  63 Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник   РС“  број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се:

 Допуна конкурсне документације број 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕДМЕТ: НАБАВКА ДОБАРА – КОВЕРТЕ ЗА СУДСКА ПИСМА

ВРСТА ПОСТУПКА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈАВНE НАБАВКE: ЈНМВ 01/19
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У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се допуна конкурсне документације у поступку ЈНМВ број 01/19:

ДОПУЊУЈЕ  СЕ  конкурсна  документација  Су  IV  бр.  22-3/2019-4  од  11.02.2019.године  у  делу
техничких  спецификација  и  то  за  нестандардизоване  коверте  за  судска  писма  са  ознаком  S2
(ЗКП/обавештење),  нестандардизоване коверте за судска писма са ознаком  S4 (ЗПП/обавештење) и
нестандардизоване  коверте  за  судска  писма  са  ознаком  S6 (ЗИО/обавештење), тако  што  се  у
спецификацији нестандардизованих коверти додаје и штампа фиксних података на преосталом
делу полеђине првог листа коверте и то у свему у складу са изменама Судског пословника
(„Сл.гласник РС“, број 78/2018) и Технолошким упутством о пријему и уручењу судских писма
ЈП  „Поште  Србије“број  2018-208010/1  Анекса  2.  Уговора  о  пословној  сарадњи  закључног
између ЈП „Поште Србије“ и Високог савета судства број 2017-51480/310 и 021-05-00264/2018-1
од 25.12.2018.године.

1.  На страни 5/28 конкурсне  документације  у  наслову 2.  Нестандардизоване  коверте  за  судска
писма са ознаком  S2 (ЗКП/обавештење), испод текста у поднаслову  Штампа, додаје се нови став
који гласи:

-Штампа фиксних података текста полеђине обавештења на преостала два перфорирана елемента у
црној  боји,  а  према Технолошком  упутству  о  пријему  и  уручењу судских  писма ЈП „Поште
Србије“број  2018-208010/1  од  24.12.2018.  године  и  Судском  пословнику  („Сл.гласник  РС“,
бр.78/2018).

 2.  На страни 6/28 конкурсне документације у наслову 4.  Нестандардизоване коверте за судска
писма са ознаком  S4 (ЗПП/обавештење), испод текста у поднаслову  Штампа, додаје се нови став
који гласи:

-штампа фиксних података текста полеђине обавештења на преостала два перфорирана елемента у
црној  боји  а  према Технолошком  упутству  о  пријему  и  уручењу  судских  писма  ЈП „Поште
Србије“број  2018-208010/1  од  24.12.2018.  године  и  Судском  пословнику  („Сл.гласник  РС“,
бр.78/2018)

3.  На страни 6/28 конкурсне  документације  у  наслову 4.  Нестандардизоване  коверте  за  судска
писма са ознаком  S6 (ЗИО/обавештење), испод текста у поднаслову  Штампа, додаје се нови став
који гласи:

-штампа фиксних података текста полеђине обавештења на преостала два перфорирана елемента у
црној  боји  а  према Технолошком  упутству  о  пријему  и  уручењу  судских  писма  ЈП „Поште
Србије“  број  2018-208010/1  од  24.12.2018.  године  и  Судском  пословнику  („Сл.гласник  РС“,
бр.78/2018)

 У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

„Јавно отварање понуда биће одржано 25.02.2019. године у 12:30 часова, на адреси: Други основни
суд у Београду,  Катанићева број 15, Београд, на II спрату, у канцеларији број 2102 код секретара суда
Тинке Павловић.“

Комисија за јавну набавку
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