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Измена и појашњење конкурсне документације број 1 

Дана 28.06.2017. године потенцијални понуђач, путем електронске поште, доставио је Комисији 

за поступак јавне набавке  допис са захтевом за додатним појашњењем и изменом конкурсне 

документације за јавну набавку добара – штампани обрасци ЈНМВ 03/2017: 

 

Poštovana gospodo, 
 
Vezano za JN 3/17, štampani materijal - sudska pisma, 
Urgiramo na dopuni kod tehničkih karakteristika traženih sudskih koverata sa oznakama: S2,S3,S4,S5 i S6 iz sledećih 
razloga: 
Kako 100% navedene tehničke  karakteristike  u republici Srbiji, može da ispuni samo jedan proizvoĎač, iz istog razloga 
je predviĎeno da mogu da se koriste i tzv. nestandardizovane koverte, koje moraju ispunjavati sve zadate elemente 
sudskim poslovnikom i ugovorom o poslovnoj saradnji izmeĎu JP "Pošta Srbije" i "Visokog saveta sudstva". 
Dopuna bi trebalo da glasi: 
 
"PonuĎač može ponuditi i nestandardizovane koverte koje moraju zadovoljiti veličinu koverte, kvalitet papira, tajnost 
podataka i sve štampane podatke koji su predviĎeni standardizovanim kovertama, odnosno omogučiti isti, ako ne i bolji 
rad od standardizovanih koverata". 
 
Članom 4 i članom 6 pomenutog ugovora predviĎeno je korišćenje tzv "nestandardizovanih koverata" i tačno je 
precizirano šta ista moraju imati na sebi. 
Mi trenutno, za neke sudove proizvodimo koverte sa oznakama S1,S2,S3,S4,S5,S6 za koje isti kažu da im je čak lakši i 
brži rad nego sa "standardizovanim" 
 
Insistiranje na samo "standardizovanim kovertama" predstavlje diskriminatorski uslov, a u svim javnim nabavkama mora 
biti predviĎena mogućnost "ekvivalent", što ovde nije slučaj. 
 
Drugi sudovi, vezano za ovo napred navedeno stave dodatno pojašnjenje: 
"Gore navedena dobra od tačke 1 do tačke 5, moraju imati navedene karakteristike i mogu biti izraĎena i kao 
nestandardizovane koverte". 
 
Molim vas i za podatak: 
Da li se navedene sudske koverte popunjavaju ručno ili mašinski. 
Ako se popunjavaju mašinski molimo vas da nam dostavite po jednu kovertu od svake vrste - popunjenu, radi izrade 
uzoraka. 
 
 

 
 

Одговор Комисије за јавну набавку: 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) врши се измена и допуна конкурсне документације у поступку ЈНМВ штампаних образаца 

број 03/17: 

1. У конкурсној документацији ЈНМВ 03/17- штампани обрасци, речи „стандардизоване коверте“ 

замењују се речима „коверте за судска писма“. 

 

2. На страни 18/42 конкурсне документације, у поднаслову  3.  Подношење понуде  мења се задњи 

рок за достављање понуда у тексту који се продужава до 06.07.2017. године до 13:00  часова. 
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3. На страни 19/42 конкурсне документације, у поднаслову  4. Време и место отварања понуда,  

мења се први став који гласи: 

 

„Јавно отварање понуда биће одржано 06.07.2017. године у 13:30 часова, на адреси: Други основни 

суд у Београду,  Катанићева број 15, Београд,  на II спрату, у канцеларији број 2102 код секретара 

суда Тинке Павловић.“ 

 

4. Врши се измена конкурсне документацијe  на страни 4/42, тачке 5. Табела техничких 

спецификација, у делу Партија 1, која гласи: 

 

Табела техничких спецификација 

 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у Табели  

 

ПАРТИЈА 1. – Коверте за судска писма 

 

Ред. 

број 
Назив 

Јединица 

мере 

Коли-

чина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. Коверта S2 (ЗКП/обавештење) комад 20.000   

2. Коверта S3(ЗПП ) комад 20.000   

3. Коверта S4 (ЗПП/обавештење) комад 20.000   

4. Коверта S5 (ЗИО/извештај) комад 20.000   

5. Коверта S6  (ЗИО/обавештење) комад 20.000   

Напомена:  

1. Коверта S2 (ЗКП/обавештење) 

Формат: (250x176mm) 

Папир: ковертни бели папир 80 g/m² 

Штампа:      

коверта  S2 (ЗКП/обавештење): 

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака – S2 (ЗКП/обавештење) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок, на начин прописан „Судским пословником“ 

 

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три појединачно 

перфорирана елемента (повратница и два обавештења), као да је после 

скидања наведених перфорираних елемената заштићена тајност података 

(коверта остаје цела), како је дефинисано према „Судском пословнику“. 

 

2. Коверта S3(ЗПП ) 

Формат:  (250x176mm) 

Папир: ковертни бели папир 80g/m² 

Штампа:  



- 4 - 

 

Коверта S3 (ЗПП): 

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака S3-  (ЗПП) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок на начин прописан „Судским пословником“ 

 

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три појединачно 

перфорирана елемента (повратница), као да је после скидања наведених 

перфорираних елемената заштићена тајност података (коверта остаје цела), 

како је дефинисано према „Судском пословнику“. 

 

3. Коверта  S4 (ЗПП/обавештење) 

Формат:  (250x176mm) 

Папир: ковертни бели папир 80g/m² 

Штампа:  

ковертаS4  (ЗПП/обавештење): 

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака  (ЗПП/обавештење) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок на начин прописан „Судским пословником“ 

 

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три појединачно 

перфорирана елемента (повратница и два обавештења), као да је после 

скидања наведених перфорираних елемената заштићена тајност података 

(коверта остаје цела), како је дефинисано према „Судском пословнику“. 

 

4. Коверта S5 (ЗИО/извештај) 

Формат:  (250x176mm) 

Папир: ковертни бели папир 80g/m² 

Штампа:  

Коверта  S5 (ЗИО/извештај): 

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака - (ЗИО/извештај) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок на начин прописан „Судским пословником“ 

 

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три појединачно 

перфорирана елемента (повратница и извештај), као да је после скидања 

наведених перфорираних елемената заштићена тајност података (коверта 

остаје цела), како је дефинисано према „Судском пословнику“. 

 

5. Коверта S6 (ЗИО/обавештење) 

Формат:  (250x176mm) 

Папир: ковертни бели папир 80g/m² 

Штампа:  
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Коверта  S6 (ЗИО/обавештење): 

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака - (ЗИО/обавештење) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок на начин прописан „Судским пословником“ 

 

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три појединачно 

перфорирана елемента (повратница и два обавештења), као да је после 

скидања наведених перфорираних елемената заштићена тајност података 

(коверта остаје цела), како је дефинисано према „Судском пословнику“. 

 

  

 

5. Врши се и измена конкурсне документацијe  на страни 30/42, у поднаслову „VII ОБРАЗАЦ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ“ 

ПАРТИЈА 1. – Коверте за судска писма 

 

Ред. 

број 
Н а з и в  

Јединица 

мере 

Коли-

чина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Коверта S2 (ЗКП/обавештење) комад 20.000 
    

2. Коверта S3 (ЗПП ) комад 20.000 
    

3. Коверта S4 (ЗПП/обавештење) комад 20.000 
    

4. Коверта S5 (ЗИО/извештај) комад 20.000 
    

5. Коверта S6 (ЗИО/обавештење) комад 20.000 
    

УКУПНО:   

 

Попуњавање коверти обављаће се путем рачунара и штампати.  

У вези захтева за изглед коверти указујемо на објашњење дато на страни 8/42 конкурсне документације 

где је наведено: 

 

„Напомена: Увид у изглед и формат штампаних образаца се може извршити сваког радног дана од 

10 од 14 часова на адреси Други основни суд у Београду, ул. Катанићева број 15, у просторијама 

економата, уз претходну најаву дан раније. Потенцијални понуђач може поднети захтев писаним путем 

или путем електронске поште на имејл адресу: uprava@drugi.os.sud.rs“ 

 

 

Комисија за јавну набавку  


