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                 Република Србија 

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

              Су IV бр. 22-3/2020-4 

                 05.02.2020. године  

                   Б е о г р а д 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА Партију број 2: 

 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у Табели  

 

Ред. 

број 
Назив нестандардизоване коверте за судска писмена 

Јединица 

мере 
Kоличинa 

1. Коверта за судска писмена са ознаком S0   УЗОРАК комад 130.000 

2. Коверта за судска писмена са ознаком S2   УЗОРАК комад 20.000 

3. Коверта за судска писмена са ознаком S3   УЗОРАК комад 60.000 
4. Коверта за судска писмена са ознаком S4   УЗОРАК комад 70.000 
5. Коверта за судска писмена са ознаком S5   УЗОРАК комад 70.000 
6. Коверта за судска писмена са ознаком S6   УЗОРАК комад 20.000 

 

НАПОМЕНА: 

Понуђач уз понуду доставља и узорке поменутих добара, упаковане тако да на сваком појединачном 

узорку мора бити означен редни број из обрасца техничке спецификације на који се узорак односи. 

Узорци изабраног понуђача ће бити задржани код наручиоца до последње испоруке.  

Уколико понуђач не достави узорке, његова понуда биће одбијена као неисправна. 

Све коверте морају бити одвојене сепаратором на 200 комада унутар транспортног паковања. 

 

ДОДАТНИ ОПИС ЗА ОБРАСЦE Сви обрасци морају бити у складу са Судским пословником 

(''Службени гласник РС'', бр. 110/09, 70/11, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19) и 

спецификацијама наручиоца. 

 
1. Нестандардизована коверта за судска писменаа са ознаком S0  

 

Врста папира: ковертни бели папир 80 g/m²; 

Формат: величина отворене коверте 310мм х 200мм, односно преклопљене коверте 155 x 200mm; 

Коверта је направљена од два посебна листа папира истог формата 310мм х 200мм; 

Први лист коверте:  

-адресни део + повратница, штампа је 0/1, 

Има две перфорације по краћој страни коверте и једну перфорацију по половини дуже стране коверте; 

појединачно перфорирани елементи (повратница и два обавештења) се једноставно могу одвојити од коверте, 

а да при томе не дође до угрожавања осталих елемената на коверти (коверта остаје цела), све како је 

дефинисано према “Судском пословнику“. 

Штампа:  
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- на полеђини повратнице штампа фиксних података само на једном перфорираном елементу у црној боји и 

то у свему у складу са моделом. 

Други лист коверте: 

- БЛАНКО ПАПИР са једном попречном перфорацијом по краћој страни; 

- у средини коверте по краћој страни налази се самолепљива трака ширине мин. 12 мм са слојем 

термостабилног лепка испод, 

- величина залепљеног џепа је 135мм х 200 мм. 

 

  

2.  Нестандардизована коверта за судска писмена са ознаком S2 (ЗКП/обавештење) 

 

Врста папира: ковертни бели папир 80 g/m²; 

Формат: величина отворене коверте 310мм х 200мм, односно преклопљене коверте 155 x 200mm; 

Коверта је направљена од два посебна листа папира истог формата 310мм х 200мм; 

Први лист коверте:  

-адресни део + повратница, штампа је 0/1, 

Има две перфорације по краћој страни коверте и једну перфорацију по половини дуже стране коверте; 

појединачно перфорирани елементи (повратница и два обавештења) се једноставно могу одвојити од коверте, 

а да при томе не дође до угрожавања осталих елемената на коверти (коверта остаје цела), све како је 

дефинисано према „Судском пословнику“. 

Штампа:  

- на полеђини повратнице штампа фиксних података на једном перфорираном елементу у црној боји и то у 

свему у складу са моделом. 

-Штампа фиксних података текста полеђине обавештења на преостала два перфорирана елемента у црној 

боји, а према Технолошком упутству о пријему и уручењу судских писма ЈП „Поште Србије“ број 2018-

208010/1 од 24.12.2018. године и Судском пословнику („Сл.гласник РС“, бр.78/2018, 43/19 и 93/19). 

  Други лист коверте: 

- БЛАНКО ПАПИР са једном попречном перфорацијом по краћој страни коверте; 

- у средини коверте по краћој страни налази се самолепљива трака ширине мин. 12 мм са слојем 

термостабилног лепка испод, 

- величина залепљеног џепа је 135мм х 200 мм. 

  

 

3. Нестандардизована коверта за судска писмена са ознаком S3 (ЗПП) 

 

Врста папира: ковертни бели папир 80 g/m²; 

Формат: величина отворене коверте 310мм х 200мм, односно преклопљене коверте 155 x 200mm; 

Коверта је направљена од два посебна листа папира истог формата 310мм х 200мм; 

Први лист коверте:  

- адресни део + повратница, штампа је 0/1, 

Има две перфорације по краћој страни коверте и једну перфорацију по половини дуже стране коверте; 

појединачно перфорирани елементи (повратница) се једноставно могу одвојити од коверте, а да при томе не 

дође до угрожавања осталих елемената на коверти (коверта остаје цела), све како је дефинисано према 

„Судском пословнику“. 

Штампа:  

- на полеђини повратнице штампа фиксних података само на једном перфорираном елементу у црној боји и 

то у свему у складу са моделом. 

Други лист коверте: 

- БЛАНКО ПАПИР са једном попречном перфорацијом по краћој страни коверте; 

- у средини коверте по краћој страни налази се самолепљива трака ширине мин. 12 мм са слојем 

термостабилног лепка испод, 

- величина залепљеног џепа је 135мм х 200 мм. 
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4. Нестандардизована  коверта за судска писмена са ознаком S4  (ЗПП/обавештење) 

 

Врста папира: ковертни бели папир 80 g/m²; 

Формат: величина отворене коверте 310мм х 200мм, односно преклопљене коверте 155 x 200mm; 

Коверта је направљена од два посебна листа папира истог формата 310мм х 200мм; 

Први лист коверте:  
- адресни део + повратница, штампа је 0/1, 

Има две перфорације по краћој страни коверте и једну перфорацију по половини дуже стране коверте; 

појединачно перфорирани елементи (повратница и два обавештења) се једноставно могу одвојити од коверте, 

а да при томе не дође до угрожавања осталих елемената на коверти (коверта остаје цела), све како је 

дефинисано према Судском пословнику. 

Штампа:  

- на полеђини повратнице штампа фиксних података на једном перфорираном елементу у црној боји и то у 

свему у складу са моделом. 

-штампа фиксних података текста полеђине обавештења на преостала два перфорирана елемента у црној 

боји, а према Технолошком упутству о пријему и уручењу судских писма ЈП „Поште Србије“број 2018-

208010/1 од 24.12.2018. године и Судском пословнику („Сл.гласник РС“, бр.78/2018, 43/19 и 93/19) 

Други лист коверте: 

- БЛАНКО ПАПИР са једном попречном перфорацијом по краћој страни коверте; 

- у средини коверте по краћој страни налази се самолепљива трака ширине мин. 12 мм са слојем 

термостабилног лепка испод, 

- величина залепљеног џепа је 135мм х 200 мм. 

  

5. Нестандардизована  коверта за судска писмена са  ознаком S5 (ЗИО/извештај) 

 

Врста папира: ковертни бели папир 80 g/m²; 

Формат: величина отворене коверте 310мм х 200мм, односно преклопљене коверте 155 x 200mm; 

Коверта је направљена од два посебна листа папира истог формата 310мм х 200мм; 

Први лист коверте:  

-адресни део + повратница, штампа је 0/1, 

Има две перфорације по краћој страни коверте и једну перфорацију по половини дуже стране коверте; 

појединачно перфорирани елементи (повратница и извештај) се једноставно могу одвојити од коверте, а да 

при томе не дође до угрожавања осталих елемената на коверти (коверта остаје цела), све како је дефинисано 

према „Судском пословнику“. 

Штампа:  

- на полеђини повратнице штампа фиксних података на једном перфорираном елементу у црној боји и то у 

свему у складу са моделом. 

Други лист коверте: 

- БЛАНКО ПАПИР са једном попречном перфорацијом по краћој страни коверте; 

- у средини коверте по краћој страни налази се самолепљива трака ширине мин. 12 мм са слојем 

термостабилног лепка испод, 

- величина залепљеног џепа је 135мм х 200 мм. 

  

6. Нестандардизована  коверта за судска писмена са ознаком S6 (ЗИО/обавештење) 

 

Врста папира: ковертни бели папир 80 g/m²; 

Формат: величина отворене коверте 310мм х 200мм, односно преклопљене коверте 155 x 200mm; 

Коверта је направљена од два посебна листа папира истог формата 310мм х 200мм; 

Први лист коверте:  

- адресни део + повратница, штампа је 0/1, 

Има две перфорације по краћој страни коверте и једну перфорацију по половини дуже стране коверте; 

појединачно перфорирани елементи (повратница и два обавештења) се једноставно могу одвојити од коверте, 
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а да при томе не дође до угрожавања осталих елемената на коверти (коверта остаје цела), све како је 

дефинисано према „Судском пословнику“. 

Штампа:  

- на полеђини повратнице штампа фиксних података на једном перфорираном елементу у црној боји и то у 

свему у складу са моделом. 

-штампа фиксних података текста полеђине обавештења на преостала два перфорирана елемента у црној 

боји, а према Технолошком упутству о пријему и уручењу судских писма ЈП „Поште Србије“ број 2018-

208010/1 од 24.12.2018. године и Судском пословнику („Сл.гласник РС“, бр.78/2018, 43/19 и 93/19) 

 

Други лист коверте: 

-БЛАНКО ПАПИР са јеном попречном перфорацијом по краћој страни коверте; 

- у средини коверте по краћој страни налази се самолепљива трака ширине мин. 12 мм са слојем 

термостабилног лепка испод,  

- величина залепљеног џепа је 135мм х 200 мм. 

  

Наведене коверте могу бити израђене и од само једног листа папира уколико за то постоји техничка 

могућност, али мора садржати све наведене карактеристике. 

 

ДОДАТНИ ОПИС ЗА КОВЕРТЕ: 

 

Бочне клапне које формирају коверат лепе се при конвекционирању, а самолепљиви део (по дужини 

коверте) је слободан и лепи се по убацивању садржаја.  

Приликом израде на полеђини коверте, са унутрашње стране се лепи слој папира, који служи за 

заштиту садржаја коверте, после скидања перфорисаног елемента. 

Све коверте морају бити у складу са Судским пословником (''Службени гласник РС'', бр. 110/09, 

70/11, 39/16, 56/16,  77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19) и спецификацијама наручиоца. Могуће су 

делимичне минималне измене у формату обрасца или у тексту штампаног обрасца уколико дође до 

измене Закона или Технолошког упутства о пријему и уручењу судских писама ЈП „Поште Србије“  

број 2018-208010/1 од 24.12.2018. године, у ком случају ће изабрани понуђач бити дужан да се 

придржава презентованих цена за сваку од ставки спецификације. Дакле, комисија наручиоца наводи 

да су цене фиксне за све време трајања уговора те да евентуална измена текста штампаног обрасца не 

може утицати на јединичну цену. 

 

Наручилац ће попуњавање варијабилних и других потребних података на ковертама обављати 

машинским путем на рачунару и штампати кроз програм за експедицију којим суд располаже, након 

чега ће садржај коверти бити у потпуности у складу са Уговором о пословној сарадњи закљученог 

између Јавног предузећа „Пошта Србије“ и Високог савета судства број 2017-51480/2 од 

10.04.2017.године, Анексом 1 Уговора број 2017-51480/148 и 021-05-00078/2017-1 од 

02.08.2017.године, Анексом 2 Уговора број 2017-51480/310 и 021-05-00264/2018-01 од 

25.12.2018.године, као и Технолошким упутством о пријему и уручењу судских писама број 2018-

208010/1 ЈП „Поште Србије“ од 24.12.2018. године. 

 

Рекламација 

Уколико се деси да приликом пријема добара наручилац утврди, да испоручена добра нису у погледу 

квалитета све у складу са  предатим узорцима за свих 6 ставки за Партију 2 и то: коверата (S0, S2, S3, 

S4, S5 и S6)  по ,,Технолошком упуству о пријему и уручењу судских писама“ ЈП „Поште Србије“ и 

како је утврђено према Судском пословнику  и  захтевима наручиоца: садржина, формат, боја, папир, 

грамажа, штампа и распоред како је дефинисано у опису конкурсне документације. Наручилац има 

право на рекламацију, а таква добра биће враћена привредном субјекту да их о свом трошку замени и 

достави наручиоцу у року од 5 дана од дана истицања примедбе. 
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Понуђач има обавезу да уважи рекламацију и уради исправку за све обрасце који ће имати захтевани 

изглед, садржину, формат, боју, папир, грамажу, штампу, распоред и паковање. У случају да се не 

придржава захтева из описа конкурсне документације техничке спецификације биће санкционисан 

од стране наручиоца и плаћаће пенале у износу од  2 ‰ уговорене обавезе по свакој  испоруци. 

 

Начин и рок испоруке 

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, на основу рачуна - отпремнице, а количину и 

динамику испоруке утврђује наручилац писаним захтевом овлашћеног лица. Рок за испоруку свих 

предметних добара за Партију 2 је максимално до 7 дана од дана истицања писаног захтева за сваку 

појединачну испоруку упућену  електронском поштом. 

 

Продужење рока могуће је само изузетно, на писани захтев понуђача поднет пре истека уговореног 

рока уз детаљно образложење разлога за продужење рока. Сагласност о продужењу рока доноси 

наручилац и путем електронске поште шаље одговор о року продужења испоруке .  

 

Рачун - отпремницу потврђује својим потписом лице које је задужено да обавља послове економа од 

стране наручиоца, чије ће примедбе у погледу видљивих недостатака у име наручиоца да саопшти 

изабраном понуђачу и да их наведе на отпремници. 

 

Наручилац и изабрани понуђачт ће констатовати преузимање добара на основу отпремнице-рачуна. 

Садржина, изглед, формат, боја, папир, грамажа, штампа и распоред треба да буду како је 

дефинисано у  опису конкурсне документације. Све  коверте, лепезе за списе  и омоти списа морају 

да  садрже све елементе и изглед  како је описано у техничкој спецификацији. 

 

Понуђач је дужан да гарантује техничке и функционалне карактеристике и да у погледу квалитета 

испоручена добара, која су предмет овог уговора, буду у складу са предатим узорцима, да поштује 

важеће прописе и стандарде у складу са описом наручиоца наведеним у делу конкурсне 

документације Техничке спецификације и описа. Према Технолошком упуству ЈП „Поште Србије“ које 

се налази у прилогу конкурсне документације треба да буду израђене судске коверте (S0, S2, S3, S4, 

S5 и S6), према прописима који су утврђени Судским пословником (''Службени гласник РС'', 

бр.43/2019 и 93/9019).  

 

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, таква добра биће 

враћена понуђача да их о свом трошку замени и достави наручиоцу у року од 5 дана од дана 

истицања примедбе. Испоручена добра морају да буду у складу са достављеним узорцима. 

 

Место испоруке: 

Испорука добара вршиће се на паритету ФЦО Магацин наручиоца ( Катанићева број 15).  

 

 

НАПОМЕНА – ОБАВЕЗНО ПРЕУЗИМАЊЕ МОДЕЛА ОБРАЗАЦА за Партију 2 

 

Како су по Партији 2 део предмета јавне набавке нестандардизоване коверте за судска писмена, 

комисија наручиоца ставља на располагање заинтересованим потенцијалним понуђачима 

одговарајући модел нестандардизоване коверте за сваку од ставки 01-06 спецификације предмета 

набавке. Увид у изглед и формат коверти, као и преузимање модела се може извршити сваког радног 

дана од 10 од 14 часова на адреси Други основни суд у Београду, ул. Катанићева број 15, у 
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просторијама економата, уз претходну најаву дан раније. Овлашћена лица за давање модела 

повратница су економ Томислав Стојановић, телефон 064/8788-499 и 011/635-4630 и Рајко Павић, 

телефон 064/8788-487. Заинтересовани понуђачи се обавештавају да је преузимање модела 

штампаних образаца за повратнице обавезно тј. без њих није могуће конципирати одговарајућу 

понуду. Други основни суд у Београду, као наручилац у конкретном поступку штампаних образаца, 

утврђује да предметна добра морају бити истог или бољег квалитета од предочених модела.  

Квалитет који је назначен у овом ставу односи се претежно на врсту папира, отисак штампе (фонт...) 

и др. Предметна добра – нестандардизоване коверте морају бити истих димензија као модели који им 

се стављају на располагање. 

 


