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Република Србија 

Први основни суд у Београду 
Су IV 22- 14-9/2018 

Дана, 23.07.2018.године 
Београд, Булевар Николе Тесле 42-а 

                               
 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА  ПОТЕНЦИЈАЛНИМ  ПОНУЂАЧИМА 
 
 
Који су преузели Конкурсну документацију у отвореном поступаку за јавну 
набавку добара – штампаних образаца број 02/18, за потребе Првог основног суда у 
Београду. Дана 20.07.2018. године потенцијални Понуђач је путем електронске 
поште упутио следеће питање . 
 
Предмет: Објашњење за јавну набавку штампаних образаца бр. 02/18 
 

Поштовани, 

Поводом одговора на питања потенцијалних понуђача у вези са 
конкурсном документацијом за јавну набавку добара-Штампани обрасци бр. 02/18, 
а које сте објавили на Порталу јавних набавки дана 19.07.2018.год. желимо да се 
изјаснимо на исте а како следи: 

       У Одговору бр. 1. навели сте да је Комисија за јавну набавку заузела став да 
"јавна набавка није обликована по партијама". Овом приликом желимо да 
истакнемо да је из читаве аргументације из Питања бр. 1 заинтересованог 
понуђача, више него јасно да је јавна набавка обликована као целина, па погрешно 
употребљен израз "да је јавна набавка обликована у једној партији" не мења већ 
одређен смисао и значење. 
       Поводом става Комисије "да су судске коверте тј. повратнице које на себи 
садрже штампане делове са повратницом и обавештење, као и штампани обрасци 
истоврсна добра а као пример наводите да коверте које на себи не садрже 
штампане делове - беле, розе, жуте, плаве или било које друге боје не би била 
иствоврсна добра када би била предмет ове јавне набавке". Ако смо добро разумели 
ваш одговор, из истог би произилазило да "коверте које на себи не садрже 
штампане делове, би била различита роба од штампаног обрасца, па би могла да 
буду издвојена у посебну партију" а што управо тврди заинтересовани понуђач. 
              У том смислу Вам указујемо да Ви не прибављате одвојено повратницу и 
обавештење као штампани образац са садржином по Судском пословнику, већ 
прибављате коверту тачно одређених димензија, ознаке и садржаја на коју се, у 
посебном технолошком поступку та повратница и обавештења спајају путем 
перфорације на коверти и иста постају саставни део коверте, док се са унутрашње 
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стране коверте лепи слој папира, који служи за заштиту тајности података после 
скидања перфорираних елемената, а у свему како сте навели у техничкој 
спецификацији. Према томе, више него јасно из техничке спецификације коју сте 
дали, да треба да прибавите коверту са повратницом и обавештењем у коју ћете 
достављати судска писмена намењена адресатима. Таква коверта са повратницом 
је различита врста робе и има различиту сврху и намену у односу на доставницу 
плаву,белу, омот списа бели, жути, молбу и остале штампане обрасце и иста треба 
да буде издвојена у посебну партију. 
             Ако би наручилац издвојио судске коверте у посебну партију, то никако не 
би значило да исти избегава примену ЗЈН нити да мења врсту поступка у односу на 
процењену вредност јавне набавке. То би значило да наручилац у оквиру већ 
процењене вредности јавне набавке као целине, опредељује вредности за посебну 
партију - судске коверте. 

Што се тиче нашег позивања на чл. 9 став 1. ЗЈН којим је предвиђено да је 
наручилац дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове 
одговарајућег квалитета имајућу у виду сврху, намену и вредност јавне набавке, 
исти је наведен у сврху указивања наручиоцу да приликом дефинисања јавне 
набавке између осталог и опредељења да ли ће јавну набавку обликовати као 
целину или кроз партије, исти мора да води рачуна о сврси и намени предмета 
набавке као и да посебне целине(партије) треба да чине добра исте или сличне 
врсте и намене. У истом одговору се позивате на Технолошко упутство о пријему и 
уручењу судских писама са детаљним описом изгледа и димензија судске коверте, 
а што није спорно, с тим што се и у поментуом упутству помиње - судска коверта 
са повратницом која служи достављању судских писмена. 

Имајући у виду аргументацију коју сте навели у одбијању нашег 
предлога да се судске коверте издвоје у посебну партију у оквиру ове јавне 
набавке, исту сматрамо неубедљивом и неоправданом. 

Поводом вашег одговора бр. 2 у вези нејасноће коју смо имали у 
погледу битне техничке каракатеристике - да ли је лепљење влажно иии 
самолепиво на траку, у коме сте у целини цитирали Технолошко упутство о 
пријему и уручењу судских писама са Прилогом 1. које је саставни део важећег 
уговора између ЈП "Пошта Србије" и Виског савета судства, а који сте преузели у 
вашој техничкој спецификацији за тражене коверте, спорно је то што сте 
одговорили да се исте коверте "не лепе виажним лепљењем, нити имају 
силиконску траку". 

Имајући у виду овакав ваш одговор, поново морамо да поставимо 
питање: Како се коверте S2-S6 затварају тј. какво је лепљење на њима као битна 
техничка карактеристика? 

Наручилац је у техничкој спецификацији навео само да " самолепљиви 
део (по дужини коверте) је слободан и лепи се по убацивању садржаја" а које је 
преузео из напред наведеног Технолошког упутства. 

Имајући у виду чињеницу да коверта у којој се доставијају судска 
писмена несумњиво мора да буде затворена на сигуран начин како би се 
обезбедила неповредивост и тајност пошиљке-података а коју техничку 
каркатеристику за тражену коверту поставља и сам наручилац у датој техничкој 
спецификацији, наручилац је био дужан, да након прецизно постављеног питања у 
вези ове битне техничке карактеристике, јасно дефинише и наведе начин лепљења 
на ковертама а према својим објективним потребама. 
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Како наручилац није прецизирао појам "самолепиви коверат" у самој 
конкурсној документацији, извршили смо увид у узорке судских коверата S2-S6, 
које нуди наручилац а који узорци су саставни део конкурсне документације, како 
бисмо проверили и добили одговор на питање спорне техничке карактеристике. 

Увид у исте смо извршили дана 18.07.2018.год., којом приликом смо 
констатовали да на свим ковертама од S2 до S6, се по питању технике лепљења, 
налази нанет слој двокомпонентног лепка тзв. селф сеал лепак (нанет слој лепка на 
клапни коверте и нанет слој лепка на самој коверти) при чему на самој клапни 
коверте постоји упутство које гласи : "овде извршити притисак" а само затварање 
коверте се врши тако што се притисне лепак на лепак. 

Приликом увида у узорке коверата пробали смо да такву коверту 
затворимо и наш закључак је да исти није самолепљив сам по себи, већ се лепи 
само ако се изврши довољно јак притисак и на довољно дугој површини клапне. 
Приликом демонстрирања затварања клапне нисмо успели такав коверат да 
затворимо. Наш закључак је да је лепак селф сеал нанет на прегледаним узорцима 
такав, да се исти може активирати и коверта затворити само ако наручилац 
располаже посебном машином која мора да произведе одређену силу притиска 
целом дужином затварања коверте. 
 
                 Имајући у виду наведену техничку спецификацију по питању ове битне 
техничке карактеристике тражених коверата да је лепљење "самолепљиво" и 
начина лепљења на прегледаним узорцима коверата, јасно је да прегледани узорци 
нису самолепљиви тј. да исте није могуће залепити простим преклапањем клапне 
помоћу прстију. 
                 У производњи коверата се примењују само две технике лепљења које се 
сматрају стандардом у производњи а то су техника влажног лепљења (нанет слој 
декстрим лепка по ивици клапне коверте који се влажи и простим преклапањем 
клапне затвара) 1 техника "самолепљиве траке" која подразумева нанет слој 
посебног лепка по ивици клапне преко ког стоји силиконска трака која се скида 
приликом затварања коверте. 
                 Сви произвођачи коверата у Републици Србији а којих је неколико, 
примењују ове две технике. Напред описан начин лепљења на прегледаним 
узорцима не спада ни у једну од наведене технике лепљења и не може се 
квалификовати као "самолепијиви коверат" . 
                 Имајући у виду захтев наручиоца из техничке спецификације да је 
тражени коверат самолепљив, да на узорцима за тражене коверте а који су саставни 
део конкурсне документације и који би требало да буду усаглашени са 
постављеним техничким захтевима за коверте из спецификације, лепљење на 
истима није "самолепљиво", као 1 одговора наручиоца, постоји нејасноћа и 
очигледна контрадикторност шта је објективна потреба наручиоца тј.какво 
лепљење треба да буде на судској коверти коју тражи наручилац. 
                Управо из тог разлога понуђачи нису у могућности да дају одговарајућу, 
прихватљиву и упоредиву понуду, па је по нашем мишљењу, конкурсна 
документација сачињена супротно члану 61. став 1. ЗЈН као и чл. 71. који регулише 
начин одређивања техничких спецификација. 

                Ако наручилац не прихвати нашу сугестију 1 прецизно дефинише спорну 
техничку карактеристику захтевом да лепљења буде влажно или на силикон траку 
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и даље захтева начин лепљења као на понуђеним узорцима, тражимо од наручиоца 
да овакав свог захтев детаљно оправда посебно у светлу чињенице да коверту са 
оваквим начином лепљења производи само један понуђач у Србији а чији назив је 
видљив на самим узорцима коверата чији увид смо вршли што представља повреду 
чи. 72. који регулише коришћење техничких спецификација. Такође потребно је да 
наручилац одговори како ће на сигуран и потпун начин затворити коверту на којој 
је нанет слој селф сеал лепка, уколико не поседује машину за то? 

                  Молимо Вас да наведене примедбе размотрите и извшите одговарајуће 
измене конкурсне документације чиме бисте предметни поступак јавне набавке 
вратили у законски оквир. 

Одговор: Поводом Ваших  изјашњења и објашњења које сте нам упутили дана  
20.07.2018. године,за јавну набавку штампаних образаца број 02/18 комисија за 
јавну набавку је заузела став да:  
1) Јавна набавка није обликована по партијама што је већ објашњено у одговору од 
дана 17.07.2018. године и објављено 18.07.2018. године Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
 
2) Дана  18.07.2018. године  извршили сте увид у изглед узорака судских коверата  
S2, S3, S4, S5 и S6 , и том приликом сте видели  и саму технику лепљења. На 
ковертама је  нанет  слој  термо стабилног лепка на клапни коверте и на самој 
коверти који је отпоран на топлоту штампача при штампању, и затварање коверте 
се врши тако што се притисне лепак на лепак, односно оловком или неким др. 
предметом  се притисне и  превуче са лева на десно или обрнуто, и коверат се 
залепи, у што сте се и уверили приликом демонстрације од стране наше 
колегинице.  За затварање коверата као што сте се и сами уверили  није потребна 
никаква машина, нити Наручилац поседује исту. 
 
Наручиоцу је потребно  да су коверте самолепљиве, и да распоред штампе на 
предњој и задњој страни коверте буде у складу са техничком спецификацијом 
стандардизованих коверата за судска писма, а све према Технолошком упутству о 
пријему и уручењу судских писама (обавезне инструкције Високог савета судства 
за поступање у вези коверата за судска писма) 
  
Влажно лепљење коверата S2, S3, S4, S5 и S6 није прихватљиво због организације 
и начина рада Наручиоца.  
 
3) Ваш став да само један понуђач у Србији производи  коверте са оваквим 
начином лепљења, а што сте самоиницијативно закључили  на основу назива 
фирме који је видљив на самим узорцима није оправдан,  јер коверте са 
повратницама које смо вам дали на увид Наручилац тренутно користи у раду, и на 
њима је лого фирме  са којом Наручилац има потписан једногодишњи Уговор, што 
би био случај и са другим Понуђачима. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 02/18 


