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Појашњење и измена и допуна конкурсне документације број 2 

Дана 14.02.2019. године потенцијални понуђач, путем електронске поште, доставио је Комисији 

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

судска писма број ЈНМВ 01/19: 

Поштовани, 

 Увидом у  ваш оглас за горе поменуту јавну набавку судских коверата, утврдили смо да сте 

прописали техничку спецификацију која није у складу са новим судским пословником који се 

примењује од почетка текуће године.  

 О томе смо дужни да обавестимо Министарство правде и Високи савет судства, који су 

задужени за спровођење судког пословника. Напомињемо да је РЈ“Хибридна пошта“, као и Функције 

услуга и Функције мреже ЈП „Пошта Србије“, учествовала, након усклађивања више закона, у 

практичној примени нових судских коверата у складу са новим судским пословником, а све у циљу 

подизања процента успеха уручења судких писама. Том приликом смо презентовали за више од 300 

судова и око 1.000 осталих корисника, судке коверте и начине уручења, на бази судког пословника. 

Прошле године од нас је купљено више од пет милиона судских коверата. Ове године смо започели 

производњу и продају судких коверата, по новом судском пословнику, опет у сарадњи са 

Министарством правде и Високим саветом судства. 

 Информације ради, 1.100.000. комада коверата које смо на тендеру добили крајем године у 

ПРВОМ ОПШТИНСКОМ СУДУ У БЕОГРАДУ, по захтеву истог смо крајем године само 100.000. 

комада испоручили у старој верзији а сада испоручујемо у новој остатак количине. 

 Узорци које смо по процедури подигли, нису у складу са судким пословником . Такође те 

омотнице, чак ни по димензији нису адекватне, а сама коверте и њена израда су такве да се то у 

занатском смислу и не назива ковертом, поготову не ковертом која штити садржај. 

 Као највећи снабдевач и као фирма која је и заштитила ове коверте , дужни смо да вам као 

једном од неколико највећих судова скренемо пажњу на неколико ових важних детаља. 

 У циљу евентуалног подешавања ваше техничке спецификације, за шта по закону имате времена 

и могућности, шаљемо вам пример по ком већина судова и других корисника расписује јавне набавке а 

да су у складу са судким пословником. Ове промене су и други раније радили. 

 Дужни смо да вам посебно скренемо пажњу, да сте специфицирали судску коверту С0. 

Таква коверта званично не постоји, већ је то део поштанске праксе, када се пошаље коверта која нема 

све елементе за уручење по судком пословнику, онда је поштанска јединица  претвара у С0 или тачније 

обичну препоручену пошиљку. 

 Овакав захтев у Јавној набавци још нисмо сусрели. 

У даљем тексту достављамо Вам техничку спецификацију за израду коверата за опремање судског 

писма,  на начин прописан Судским пословником по спецификацији: 

1. Коверат са ознаком S1 (ЗОП/обавештење), са влажним лепљењем за ручно инсертовање 

Формат:  (250x176mm) 

Штампа:  

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака врсте поступка - пун назив  (S1, S2, S3, S4, S5 i S6) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок  
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на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са два појединачно перфорирана елемента 

(повратница и обавештење). 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 (коверта остаје цела) 

Папир: ковертни бели папир 80 g/m² 

2. Коверат са ознаком S2 (ЗКП/обавештење) 

Формат:  (250x176mm) 

Штампа:  

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака врсте поступка - пун назив  (S1, S2, S3, S4, S5 i S6) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок  

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са два појединачно перфорирана елемента 

(повратница и обавештење). 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 (коверта остаје цела) 

Папир: ковертни бели папир 80 g/m² 

3. Коверат са ознаком S3 (ЗПП) 

Формат:  (250x176mm) 

Штампа:  

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака врсте поступка - пун назив  (S1, S2, S3, S4, S5 i S6) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок  

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са једним перфорираним елементом 

(повратницом). Перфорирани елемент (повратница) 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 (коверта остаје цела) 

Папир: ковертни бели папир 80 g/m² 

4. Коверат са ознаком S4  (ЗПП/обавештење) 

Формат:  (250x176mm) 

Штампа:  

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака врсте поступка - пун назив  (S1, S2, S3, S4, S5 i S6) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок  

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 
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- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са два појединачно перфорирана елемента 

(повратница и обавештење). 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 (коверта остаје цела) 

Папир: ковертни бели папир 80 g/m² 

5. Коверат са ознаком S5 (ЗИО/извештај) 

Формат:  (250x176mm) 

Штампа:  

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака врсте поступка - пун назив  (S1, S2, S3, S4, S5 i S6) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок  

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са два појединачно перфорирана елемента 

(повратница и извештај о приспећу пошиљке). 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 (коверта остаје цела) 

Папир: ковертни бели папир 80 g/m² 

6. Коверат са ознаком S6 (ЗИО/обавештење) 

Формат:  (250x176mm) 

Штампа:  

на првој страни коверте фиксни подаци у црној боји:  

- ознака врсте поступка - пун назив  (S1, S2, S3, S4, S5 i S6) 

- назив пошиљаоца 

- начин уручења 

- адресни блок  

на полеђини коверте фиксни подаци у црној боји: 

- на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са два појединачно перфорирана елемента 

(повратница и обавештење). 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 (коверта остаје цела) 

Папир: ковертни бели папир 80g/m² 

НАПОМЕНА:  У случају покретања поступка јавне набавке потребно је да   у техничкој        

спецификацији у делу „Штампа“ поред свих горе наведених елемената, НАВЕДЕТЕ:  

 Нестандардизована коверта - ознака коверте (S1,S2,S3,S4,S5 и S6): 

- фиксни подаци у црној боји: 

-  садрже све елементе прописане „Судским пословником“. 

Ово због тога да не бисте фаворизовали ни једног заинтересовангог продавца судских 

коверата, па ни РЈ „Хибридна пошта“. 

У случају да искажете жељу, можемо вам доставити бесплатно узорке који су у складу са новим 

судским пословником. 
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Одговор Комисије за јавну набавку - појашњење: 

 

Поводом Вашег захтева за појашњење конкурсне документације који сте нам путем мејла доставили 

дана 14.02.2019.године, под насловом «Техничка спецификација у вези ваше ЈАВНЕ НАБАВКЕ 01/19 – 

КОВЕРТЕ ЗА СУДСКА ПИСМА», Комисија за јавну набавку ЈНМВ 1/2019 даје следеће појашњење: 

Други основни суд у Београду користи посебан програм за експедицију о чему је упознато и 

Министарство правде и Високи савет судства, па су нам због тога потребне коверте за судска писма – 

повратнице са специфичним карактеристикама које одговарају том програму. Техничка спецификација 

коверти за судска писама у конкурсној документацији је у складу са чланом 2 ставом 4 Технолошког 

упутства о пријему и уручењу судских писама којим је прописано да у случају да не користе 

стандардизоване коверте, судови су дужни да користе коверте које имају све елементе прописане 

Судским пословником и уговореним ознакама.  

Што се тиче Ваших примедби везаних за димензије коверата, Други основни суд у Београду поседује 

штампаче, који никако не подржавају стандардизоване коверте, гужвају их и цепају, о чему је такође и 

Пошта упозната, те су повратнице са димензијама наведеним у конкурсној документацији једине које, 

након штампања потребних података из програма и провлачења кроз штампаче, овај суд може да 

користи. 

Када је реч о судским ковертама са ознакама S0, Технолошким упутством од 24.12.2018.године, чланом 

5 ставом 3, као и алинејом 5.1. Поступање приликом уручења судских писама која су обележена 

ознаком S0, прописано је постојање повратница са ознаком S0, као и поступање приликом уручења 

истих, тако да је и техничка спецификација конкурсне документације под редним бројем 1 – 

нестандардизована коверта за судска писма са ознаком S0 управо у складу са поменутим члановима 

Технолошког упутства, а у складу са потребама суда. 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ број 01/2019 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, као 

и у допуни конкурсне документације број 1 од 14.02.2019. године. 

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 број 01/19: 

 

1. На страни 10/28 конкурсне документације, у поднаслову  2.  Начин подношења понуде мења се 

задњи рок за достављање понуда у тексту, који се продужава до 27.02.2019. године до 11:30  

часова. 

 

2. На страни 11/28 конкурсне документације, у поднаслову 3. Време и место отварања понуда,  

мења се први став који гласи: 

 

„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.“ 
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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 27.02.2019. године до 11:30  часова. 

 

3. На страни 14/28 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.“ 

 

У преосталом делу конкурсна документација и допуна конкурсне документације број 1 остаје 

непромењена. 

 

 

Комисија за јавну набавку  


