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Појашњење конкурсне документације број 2 

Дана 13.02.2018. године потенцијални понуђач, путем електронске поште, доставио је Комисији 

за поступак јавне набавке допис са захтевом за додатним појашњењем за јавну набавку добара – 

коверте за судска писма број ЈНМВ 01/18: 

„Predmet: objašnjenje za javnu nabavku br. JNMV 01/18 
  
Poštovani, 
U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara – Koverte za sudska pisma za potrebe Drugog osnovnog suda u 
Beogradu, JN br. 01/18, za koverte sa oznakom  S2, S3,S4,S5,S6 naveli ste tražene tehničke karakteristike koje svaka od 
traženih koverata treba da poseduje. 
  
Iz nekog razloga niste naveli kakav lepak treba da se nalazi na kovertama a to bi trebalo da bude bitna tehnička 
karakteristikama traženih dobara. 
  
Imajudu u vidu činjenicu da koverta mora da bude zatvorena kako bi obezbedila nepovredivost I tajnost pošiljke, u 
ovom slučaju sudskog pismena koje se dostavlja u njoj, potrebno je da jasno definišete I odgovorite na sledede pitanje: 
  
Da li je, na traženim kovertama lepljenje sa dekstrimom (klasičan lepak za koverte) ili je to neka druga vrsta specijalnog 
lepka sa trakama, self seal ili slično? 
  
Unapred zahvalni," 
 

Одговор Комисије за јавну набавку - појашњење: 

 

Технолошким упутством о пријему и уручењу судских писама са пропратним Прилогом број 1 

прописан је и дефинисан изглед, форма, садржај и ознака судске коверте (обавезне инструкције 

Високог савета судства за поступање у вези коверата за судска писма). У поменутом Прилогу 1, на 

последњој страни, назначено је:  

 

„Клапне које формирају коверат лепе се при конвенционирању, а самолепљиви део (по дужини 

коверте) је слободан и лепи се по убацивању садржаја. 

 

На полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три појединачно перфорирана елемента 

(Повратница, Обавештење, Извештај). Сваки појединачно перфорирани елемент се може једноставно 

одвојити од коверте, а да при томе не долази до угрожавања осталих елемената на коверти. 

 

Приликом израде коверте, у пределу квадратног поља на полеђини, лепи се са унутрашње стране слој 

папира, који служи за заштиту тајности података после скидања перфорираних елемената.“ 

 

У конкурсној документацији на страни 6/26 назначено је да потенцијални понуђач, уз претходну 

најаву, може извршити увид у изглед и формат коверти. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку  


