
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IV Су. Бр. 22- 6/2019-11 
Дана: 25.03.2019. 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, 25.03.2019. године, објављује 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 

 
за јавну набавку -  Набавка образаца и другог штампаног канцеларијског 

материјала број 1.1.2 
 

Дана 25.03.2019. године потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 
 
„ Везано за ЈН 1.1.2 – НАБАВКА ОБРАЗАЦА И ДРУГОГ ШТАМПАНОГ 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА. 
 
ПИТАЊЕ: 
 
Везано за КОВЕРТЕ ЗА СУДСКА ПИСМА (ПОВРАТНИЦЕ) , ставка 33,34,35,36 и 37. : 
 
-ДА ЛИ НАВЕДЕНЕ ПОВРАТНИЦЕ (КОЛ. ЗА СУДСКА ПИСМА) МОРАЈУ ИМАТИ 
РАСПОРЕД УПИСАНИХ МЕСТА , НА ПРЕДЊОЈ СТРАНИ И НА ПОЛЕЂИНИ КАО 
НА СТАНДАРДИЗОВАНИМ КОВЕРТАРМА И,  
 
-ДА ЛИ НАВЕДЕНЕ ПОВРАТНИЦЕ НА ПРЕДЊОЈ СТРАНИ И НА ПОЛЕЂИНИ 
ИМАЈУ ОДШТАМПАНИ НАЗИВ И АДРЕСУ ОД ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА... 
 
С поштовањем  “  
 

 

Одговор:  
 

1. Наручилац је  Конкурсном документацијом предвидео да када су у питању 
повратнице које су под редним бројем од 33 до 37 да су у питању повратнице 
које су прописане важећим  Технолошким  упутством 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 складу са истим 
неопходно је да на повратницама буде управо онај распоред који је прописан. 
 

2. Наручилац спроводи јавну набавку образаца и другог штампаног канцеларијског 
материјала број 1.1.2  у циљу снабдевања Трећег основног суда у Београду 
различитим појединачним обрасцима и другим штампаним канцеларијским 



материјалом, како би се омогућило обављање редовног рада суда, те с тим у вези 
непоходно је да на свим обрасцима, па и повратницама,  на којима је предвиђено 
да стоји назив, адреса или слично стоје податци Трећег основног суда у 
Београду. Конкретно, када су у питању повратнице, у пољима у којим је 
предвиђено да се упишу податци пошиљаоца биће одштампани податци Трећег 
основног суда у Београду. 

 
 

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

Комисија за јавну набавку 
 


