
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IV Су. Бр. 22- 6/2019-18 
Дана: 11.04.2019. године 
 Београд 
Савска 17а 
БГ 
 
 
             На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон),  
 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
 
Дана, 11.04.2019. године, објављује 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА 

 
за јавну набавку -  Набавка образаца и другог штампаног канцеларијског 

материјала број 1.1.2 
 

Дана 10.04.2019. године потенцијални понуђач је доставио следећи предлог: 
 
„ Везано за ЈН 1.1.2 – НАБАВКА ОБРАЗАЦА И ДРУГОГ ШТАМПАНОГ 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА. 
 
Предлажемо да се због захтеване израде за судске коверте, тражи предаја узорка 
приликом предаје тендера. 
 
С поштовањем  “  
 

 

Одговор:  
 

Одредбом члана 63 Закона о јавним набавкама између осталог је прописано да 
заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
 
Имајући у виду да из маил-а потенцијалног понуђача не произилази да се ради о 
тражењу додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, 
односно не указује се на уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији,  већ о предлогу за додатно проширење тражене  документације, то 
одлука Наручиоца у том смислу остаје непромењена. 

 
Наручилац предвидео да када су у питању повратнице које су под редним бројем од 
33 до 37 у питању су повратнице које су прописане у важећем  Технолошком  
упутству о пријему и уручењу судских писмена, а на основу Уговора о пословној 
сарадњи закљученог између Јавног предузећа ,,Пошта Србије“ и Високог савета 
судства, те у том смислу не постоје специфичности због којих би било непоходно 
достављати узорке. 



 
Дана 10.04.2019. године потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 
 
„ 31.  Ставка Омот списа  300gr 1/4 , да ли је овде предвиђена штампа са једне 
стране једнобојна а са друге стране колор (у боји) пошто овде пише 1/4  
И да ли је у ставци 29. Омот списа Су 80gr папир или је грешка, односно да ли не 
треба да буде дебљи папир.“ 
 
 

Одговор: 
 
 Када је у питању ставка 31. Омот списа, бигован савијен, 1/4, 300 гр., димензија 
440х340 када је отворен, није предвиђена штампа у боји већ је предвиђено да штампа 
буде на једној од 4 стране. Што се тиче ставке 29 Омот списа СУ бели A3, 1/0 80 гр, 
није у питању грешка, наручилац је предвидео 80 гр. папир. 
 
Наручилац напомиње да је у Конкурсној документацији на страни 8/45 предвидео да  
потенцијални понуђачи могу, у периоду који је Наручилац определио за подношење 
понуда, извршити увид у обрасце наведене у спецификацији у Трећем основном суду у 
Београду у ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, први спрат, канцеларија број 103 између 
09-14 часова . 

 
 
 

Одговори на питања биће достављени потенцијалном понуђачу и објављени на начин 
прописан Законом о јавним набавкама. 
 

Комисија за јавну набавку 
 


