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Република Србија 

Први основни суд у Београду 
Су IV 22-17-5/2019 

Дана, 21.08.2019. године 
Београд, Булевар Николе Тесле 42-а 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ  ПОНУЂАЧИМА 

Који су преузели Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности 
набавка добара - штампаних образаца број 02/19, за потребе Првог основног суда у 
Београду.  

Дана 20.08.2019. потенцијални Понуђач је путем електронске поште упутио следеће 
питање? 

„У Конкурсној документацији 02/19 на страни 5-6 у техничкој документацији за судске 
коверте пише да коверат С2 на полеђини има повратницу и два обавештења, коверат С4 на 
полеђини има повратницу и два обавештења, коверат С6 на полеђини има повратницу и 
два обавештења. По "Судском пословнику" овакви коверти С2, С4 и С6 са два обавештења 
на полеђини нису у употреби  01.01.2019.године. 
 
Због свега наведеног постављамо питање да ли ћете набављати коверте по техничкој 
спецификацији из конкурсне документације 02/19 или ћете извршити измену конкурсне 
документације.“ 
 
Одговор: 
Приликом састављања конкурсне документације дошло је до техничке грешке на 
страницама 5 и 6 од 46 у техничкој спецификацији и то: редни број 1. Коверта S2, редни 
број 3. Коверта S4 и редни број 5. Коверта С6. У конкурсној документацији за наведене 
ставке у једном делу описа пише “на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три 
појединачно перфорирана елемента (повратница и два обавештења)“, а треба да пише 
следеће: 
 
1. Коверта S2 (ЗКП/обавештење) Формат: (250x176mm) Папир: ковертни бели папир 80 
g/m² Штампа: коверта S2 (ЗКП/обавештење): на првој страни коверте фиксни подаци у 
црној боји: - ознака – S2 (ЗКП/обавештење) - назив пошиљаоца - начин уручења - адресни 
блок, на начин прописан „Судским пословником“ на полеђини коверте фиксни подаци у 
црној боји: - на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три појединачно 
перфорирана елемента (повратница и једно обавештење), као да је после скидања 
наведених перфорираних елемената заштићена тајност података (коверта остаје цела), 
како је дефинисано према „Судском пословнику“.  
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3. Коверта S4 (ЗПП/обавештење) Формат: (250x176mm) Папир: ковертни бели папир 
80g/m² Штампа: коверта S4 (ЗПП/обавештење): на првој страни коверте фиксни подаци у 
црној боји: - ознака (ЗПП/обавештење) - назив пошиљаоца - начин уручења - адресни блок 
на начин прописан „Судским пословником“, на полеђини коверте фиксни подаци у црној 
боји: - на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три појединачно перфорирана 
елемента (повратница и једно обавештење), као да је после скидања наведених 
перфорираних елемената заштићена тајност података (коверта остаје цела), како је 
дефинисано према „Судском пословнику“. 

5. Коверта S6 (ЗИО/обавештење) Формат: (250x176mm) Папир: ковертни бели папир 
80g/m² Штампа: - 5 - Коверта S6 (ЗИО/обавештење): на првој страни коверте фиксни 
подаци у црној боји: - ознака - (ЗИО/обавештење) - назив пошиљаоца - начин уручења - 
адресни блок на начин прописан „Судским пословником“, на полеђини коверте фиксни 
подаци у црној боји: - на полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три 
појединачно перфорирана елемента (повратница и једно обавештење), као да је после 
скидања наведених перфорираних елемената заштићена тајност података (коверта остаје 
цела), како је дефинисано према „Судском пословнику“. 

 

Обавештавамо потенцијалне понуђаче да ће суд набављати коверте које су у складу 
са „Судским пословником“ и описом датим у овом обавештењу.  

 

Комисија за јавну набавку 02/19 

 

 

 

 

 

 

 
 


