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Општинска управа општине Аранђеловац 101486788

Венац Слободе бр.10

34300 Аранђеловац

Србија

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Штампа решења за Одељење за пореске послове Општинске управе Аранђеловац (2)

Референтни број: ЈН 11/21

Текст захтева Одговор - појашњење

Поштовани, 

 да бисмо Вам израдили узорке на правилан и 
одговарајући начин  који се у овом случају достављају уз 
понуду , неопходно је да  на Порталу објавите графичку 
припрему , на основу описа из конкурсне документације 
није могуће урадити узорке.

Сходно томе, молимо Вас да објавите графичку 
припрему за следеће узорке -

узорак коверте и повратнице према опису наведном у 
конкурсној

документацији са попуњеним подацима, 

 узорак обрасца „Пријемно - Доставне књиге“, са 
попуњеним подацима, према

опису у конкурсној документацији 

У супротном, поднећемо Захтев за заштиту права 
понуђача.

Конкурсном докуметацијом, у делу  Технички опис 
штампе решења, дато је детаљно упутство за 
реализацију посла, односно упутство у вези преузимања 
података, као и сви подаци у вези  припреме пореских 
пошиљака. Дати су сви подаци и табеларни приказ 
штампе  коверата,  повратница и „Пријемно - Доставне 
књиге“.

Сходно члану 7. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 -
испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 
85/2005 - др.закон, 62/2006 - др.закон, 63/2006 - испр. 
др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др.закон, 
53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 
108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично 
тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 
95/2018, 86/19 и 144/2020) пружалац  услуге је у  
обавези  да  чува  као  службену  тајну  сваки  документ,  
информацију, податак или друге  чињенице о пореским 
обвезницима. Такође, на основу Правилника о 
условима и начину обављања поштанких услуга („Сл. 
гласник РС“ бр. 115 од 11.09.2020.) поштанска пошиљка 
треба да буде на одговарајући начин упакована и 
адресована, тако да обезбеди неповредивост садржине 
и тајност података.

У вези са наведеним, повратница је перфорирани 
елемент који се може једноставно одвојити од коверте, 
а да при томе не долази до угрожавања осталих 
елемената на коверти. Приликом израде коверте, у 
пределу повратнице на полеђини, лепи се са 
унутрашње стране слој папира, који служи за заштиту 
тајности података после скидања перфорираног 
елемента (коверта остаје цела).

Законом о поштанским услугама („Сл.гласник РС“, 
бр.77/2019) у члану 3. став 1. тачка 27.  је прописано да 
је хибридна пошта врста услуге поштанског оператора 
где је, поред осталог, посао оператора и припрема за 
штампање.

Графичка припрема за штампу (коју захтевате да  
објавимо) подразумева крајњи корак  пре самог 
пуштања у штампу финалног производа, односно један 
од процеса у реализацији предмета набавке и као такав 
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врло важан сегмент за квалитет предметног посла за 
који дајете понуду.


