
 

 

Број:    01-1/2016/8 

Датум:  15.01.2016.      

 

 

Предмет: Услуге специјалне штампе (дипломе, додаци диплома и сл.) и услуге штампања и 

испоруке корица, фишека и сл.; ЈН број 01-1/2016 

 

 

Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи 

одговор: 

 

Питање: 

У оквиру партије 1, код техничких спецификација холограмске налепнице за дипломе Вас молим 

да дате узорак по траженим карактеристикама. Наиме нашим истраживањем и потрагом за таквом 

налепницом дошли смо до информације да ниједна фирма у Републици Србији те карактеристике 

не може да испуни. Оригинација налепница како сте тражили изискује трошкове решења од 5.000 

до 7.000 еура, уз то још и трошкови саме израде, као и време израде решења, налепница, увоза 

изискују вишемесечну процедуру. Молим Вас како би били сигурни да мислимо на исту 

„оригинацију“ као и наручилац, да доставите узорак како би се исти могао испитати. Такође, у 

случају оригинације, напоменуто нам је да се иста ради у тиражима преко 100.000 комада, док је 

овом набавком предвиђено нешто мало преко 17.000 комада. Молим Вас да наведено узмете у 

обзир код техничке спецификације предмета набавке, као и код захтева предаје узорка 1 комада уз 

понуду понуђача. 

 

Одговор: 

У оквиру траженог одговора партије 1 холограмске налепнице за њене карактеристике су 

прописани услови заштите на нивоу Републике Србије. Холограмска налепница је заштитни 

документ дипломе и може се видети на дипломама факултета. Оригинација једног таквог 

заштитног елемента је ствар спремности учесника да инвестирају или да могу да израде 

један овакав заштитни елеменат.Тражени холограм се налази на свакој дипломи свршених 

академаца те се и ту може видети. Тендер за овај поступак спроводимо у континуитету више 

година и број диплома не зависи од нас већ од студената, број диплома и количина не могу 

имати утицаја на нас већ је то Ваша послована одлука да ли желите да инвестирате у 

одређени пословни процес или не. 

 

 

Питање: 

У оквиру додатних услова код партије 1 тражите 3 мастер/дипломираног инжењера или инжењера 

графичког инжењерства и дизајна, где нема потребе за тим бројем истих, јер они нису неопходни 

за извршење самог предмета набавке. Сматрамо да Вашим захтевом озбиљно нарушавате начело 

једнакости и конкуренције (чл. 10 и 12 ЗЈН) тиме што фаворизујете одређене понуђаче са тим 

бројем високо квалификованих запослених. Молим Вас да оправдате Ваш захтев за 3 инжењера и 

да образложите шта је то што они могу да ураде ,а не може 1 инжењер у оквиру предмета ове јавне 

набавке. 



 

 

 

Одговор: 

Везано за додатне услове у кадровском смислу за предметну  набавку није нарушено начело 

једнакости јер се ради о изради вредносних докумената и институције које то могу да раде 

имају значајно већи број од минамалног захтева који је постављен. Израда дипломе није 

само штампа документа она изискује стручне људе у контоли дизајна, контроли холограма и 

опште заштите дипломе и осталих докумената који се траже у овој предметној набавци , у 

контроли нумерације и давања једниственог броја као и о изгледу самог отиска , квалитета 

боја и сл.  

 

 

Питање: 

Молим Вас да појасните из ког разлога у оквиру техничке спецификације тражите узорке 

појединих ставки, а не у оквиру додатних услова, када их већ тражите. Мада, детаљном анализом 

КД може се закључити да захтевани узорци представљају предмете који су били елементи 

претходне јавне набавке Универзитета, чиме сматрамо да фаворизујете прошлогодишњег 

извршиоца јавне набавке услед трошкова које тражени узорци изискују. Молим Вас да ускладите 

КД са ЗЈН. 

 

Одговор: 

Не сматрамо да има фаворизације учесника јер диплома као вредносни документ мора 

имати тражени константан квалитет. Свака диплома има своју идентификацију и 

регистрацију према органима МУПа уколико се појављује фалсификат. Тражење узорака је 

пракса неколико година уназад и нема никакве везе са претходним испоручиоцем већ са 

квалитетом хартије тј. репроматеријала који тражимо. Узорци су везани за техничку 

спецификацију јер су тамо ближе одређени, Ваша примедба у вези места где треба да се 

налазе је на месту те ће се тај превид Изменама и допунама КД исправити. 

 

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку 01-1/2016 

 

 


