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Појашњење конкурсне документације број 2 

Дана 20.02.2019. године потенцијални понуђач, путем поште, доставио је Комисији за поступак 

јавне набавке допис са захтевом за додатним објашњењем конкурсне документације за јавну 

набавку добара – коверте за судска писма број ЈНМВ 01/19: 

„Поштовани, 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара – коверте за судска писма, ЈНМВ 01/2019 описали 

сте детаљно, техничке карактеристике нестандардизоване коверте за судска писма са ознакама S0, S2, 

S3, S4, S5 и S6 које су Вам потребне за достављање судских писама. 

 

У складу са предметном конкурсном документацијом, преузели смо узорке коверата које тражите и 

увидом у исте, закључили смо да, имајући у виду технологију израде прегледаних узорака, исти нису 

коверте у правом смислу речи. У питању су тзв. коверте које су највероватније израђене ручно, исте 

уопште немају бочне клапне, већ је папир залепљен на папир у одређеној ширини од ивице узорка, 

морамо приметити слабим лепком, па по нашем закључку у случају паковања више листова А4 

формата таква тзв. коверта се одлепљује и садржај из исте испада. Такође, и сам начин затварања путем 

термостабилног лепка је проблематичан и није сигуран и потпун јер се садржини коверте може 

приступити без остављања видљивих трагова (може се лако одлепити и поново залепити). 

 

Настандардизована коверта са оваквим техничким карактеристикама никако не обезбеђује 

неповредивост садржине писмена у току преноса а што се изричито захтева чл. 2 ставом 2 Технолошког 

упутства о пријему и уручењу судских писама, којим чланом је прописано да су „судска писма 

пошиљке са посебном услугом и предају се углавном као препоручене пошиљке са повратницом, 

опремају се у затвореном омоту тако да је осигурана неповредивост садржине у току преноса“. 

 

Из наведеног разлога би ЈП „Пошта Србије“ као искључиви носилац права уручења оваквих 

резервисаних пошиљки, могло да одбије пријем и уручење истих. 

 

У прилогу овог дописа, достављамо Вам технички цртеж нестандардизоване коверте (цртеж 1. и 2.) 

коју би неколико понуђача који се баве производњом коверата, (ЈП“Пошта Србије“ могли да Вам 

понуде у две димензије 200мм х 158мм и 200мм х 175мм. 

 

Оваква коверта би била у потпуности израђена машинским путем, обе бочне клапне које формирају 

коверат би биле запепљене машинским путем па не би постојала могућност одлепљивања истих нити 

потребе за било каквих долепљивањем. По убацивању садржаја у коверту, горња клапна би се лепила 

по принципу влажног лепљења која техника се сматра основном, највише коришћеном, најсигурнијом 

и најјефтинијом техником, а оваква нестандардизована коверта би била у правом смислу коверта 

подобна за достављање судских писама. 

 

Дана 18.02.2019.године објавили сте одговор на питање заинтересованог понуђача којом приликом сте 

истакли да „наручилац користи посебан програм за експедицију судских писама и да тражене коверте – 

повратнице морају да имају специфичне карактеристике које одговарају том програму“. 
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У прилогу дописа достављамо Вам прототип-узорак нестандардизоване коверте димензија 158 х 200 

мм, коју смо направили, са залепљеним папиром са унутрашње стране коверте који обезбеђује да након 

скидања перфорираних елемената коверта остаје цела, урађен од ковертног папира граматуре 80г/м2. 

 

Предлажемо Вам да извршите демонстрацију и проверу пролазности овакве коверте кроз штампаче 

којима располажете као и проверу могућности коришћења програма за штампу судских писмена на 

оваквој коверти. 

 

Уколико будете утврдили компатибилност овакве коверте са вашим потребама, предлажемо вам да 

извршите измену техничке спецификације за тражене коверте, у складу са предложеним техничким 

цртежима. 

 

Оваквом изменом бисте омогућили већем броју понуђача који производе коверте машинским путем да 

поднесу своје понуде и тиме обезбеде већу конкуренцију као и потенцијално ниже цене за тражене 

коверте.“ 

 

 

Одговор Комисије за јавну набавку - појашњење: 

 

У складу са чланом 63 став 2 и 3 Закона о јавним набавкама, поводом Вашег захтева за додатним 

објашњењем конкурсне документације који сте нам, путем поште, доставили дана 20.02.2019.године, 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 1/2019 даје следеће појашњење: 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ број 01/2019 је извршила демонстрацију узорака које је потенцијални 

понуђач доставио у прилогу захтева за додатним објашњењем, па је установила да узорци коверти нису 

компатибилни са потребама Другог основног суда у Београду. Узорак коверте се проласком кроз 

штампач који суд поседује гужва и долази до цепања перфорираних делова, обзиром на дебљину 

папира, као и неопходност двостраног штампања како би након штампања свих потребних података 

коверта имала садржај прописан Судским пословником и Технолошким упутством о пријему и 

уручењу судских писама од 24.12.2018.године.  

Нестандардизовану коверту која је компатибилна програму за експедицију овог суда и пролази кроз 

штампач без гужвања и цепања, није потребно двострано одштампати већ једностраним штампањем и 

проласком кроз штампач, на коверти буду одштампани сви потребни подаци из програма па коверта 

садржи све елементе прописане Судским пословником и Технолошким упутством о пријему и уручењу 

судских писама од 24.12.2018.године. Комисија истиче да су техничке спецификације 

нестандардизоване коверте које су нам потребне детаљно описане у конкурсној документацији ЈНМВ 

01/2019 и заузима став да исте не треба мењати у складу са предложеним техничким цртежима које је 

потенцијални понуђач доставио уз захтев за додатним објашњењем, јер исти не одговарају објективним 

потребама Другог основног суда у Београду, програму за експедицију и постојећим штампачима којима 

суд располаже. 

Комисија за јавну набавку у целости остаје при техничкој спецификацији која је детаљно описана на 

странама 4/28, 5/28, 6/28 и 7/28 конкурсне документације од 11.02.2019.године, допуни конкурсне 

документације број 1 од 14.02.2019. године и измени и допуни конкурсне документације број 2 од 

18.02.2019.године које су објављене на Порталу јавних набавки.  
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„Јавно отварање понуда биће одржано 27.02.2019. 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  


