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Појашњење и допуна конкурсне документације број 1 

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: 

„Поштовани! 
Наше питање у вези израде коверта гласи: 
Да ли уписна места и распоред истих мора да буде као код сертификованих коверта због електронског уписа 
података. 
Хвала на разумевању". 
 

Одговор Комисије за јавну набавку - појашњење: 

 

У конкурсној документацији, од стране 4 - 6, дат је детаљан опис и изглед коверте за судска писма са 

пратећим ознакама. Изглед, форма, садржај, ознака судске коверте је прописан и дефинисан 

Технолошким упутством о пријему и уручењу судских писама који се примењује од 09.06.2017. са 

пропратним Прилогом број 1 у којем је до детаља описан изглед и димензијa судске коверте. Дана 

31.07.2017. године извршена је допуна Технолошког упутства са пратећим Прилогом о изгледу 

коверте (обавезне инструкције Високог савета судства за поступање у вези коверата за судска писма). 

Коверете за судска писма морају по изгледу и садржини (адресни блок, извештај, повратнице) у 

потуности  да одговарају прописаним ознакама због електронског уписа података код пријема и 

уручења судских писама. 

 

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 01/18: 

 

1. На страни 8/26 конкурсне документације, у поднаслову  2.  Начин подношења понуде мења се 

задњи рок за достављање понуда у тексту, који се продужава до 22.02.2018. године до 13:00  

часова. 

 

2. На страни 9/26 конкурсне документације, у поднаслову 3. Време и место отварања понуда,  мења 

се први став који гласи: 

 

„Јавно отварање понуда биће одржано 22.02.2018. 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.“ 

 

Измена задњег рока за достављање понуда се односи и на наводе из позива за достављање понуда у 

поступку набавке коверата за судска писма, односно до 22.02.2018. године до 13:00  часова. 

 

3. На страни 12/26 конкурсне документације, у поднаслову  20.  Критеријум за доделу уговора, 

додаје се нови став који гласи: 

„Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања рачуна. У случају истог понуђеног рока плаћања, 

као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку 

добара.“ 

 

 

Комисија за јавну набавку  


