Број: 01-1/2016/11
Датум: 18.01.2016.
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:
Наиме, добро нам је познато да тренутне дипломе факултета у оквиру УНС имају холограме, али
указујемо да то није холограм који је описан у оквиру техничке спецификације дипломе, и то смо
проверили са институцијама које су и задужене за тзв. сигурносну и заштитну штампу. Молим Вас
да нам омогућите увид у узорак дипломе, односно холограм за исте, а уколико је могуће можете
нам и издати 1 узорак уз реверс на 24 часова како би га однели на анализу?
Одговор:
Холограм не припада сигурносној заштитној штампи већ је посебно израђен сигурносни
елемент који је самолепљиви и самоуништавајући, како је прописано правилима израде
заштитних елемената диплома Универзитета у Новом Саду. На увид можете имати диплому
са заштитним елементом на коме можете видети све скривене елементе дизајна и заштите,
како холограма тако и других елемената дипломе уз претходну писмену најаву. Холограм је
заштитни елемент од фалсификовања диплома нашег Универзитета и захтев за издавање
заштитног елемента на ношење на "анализу" није у складу са безбедносним мерама
заштићених вредносних
производа, у овом случају диплома Универзитета.
Питање:
У вези са бројем тражених инжењера и Вашим објашњењем да је исти захтеван услед обима
односно велике количине потребних диплома, молим Вас да наведете која би то количина била у
оквиру 1 од сукцесивних испорука, те да је поред 1 особе задужене за припрему штампе и дизајн, 1
на самој штампи, и 1 на пословима дораде, неопходно 3 инжењера да прате тај технолошки процес
једне сукцесивне испоруке? Наведене особине и описи дужности инжењера које сте у Вашем
одговору и навели, поседује сваки инжењер, те 3 особе истог знања нису потребне. Такође,
наведене фазе израде производа, које сте навели, се одвијају у континуитету, и ниједна од њих
није паралелна са следећом, те 1 инжењер може да прати сваку од фаза у изради производа
независно.
Одговор:
Дизајн припреме и израде холограма и дипломе Универзитета у Новом Саду захтева
специфична и софистицирана знања која нису занатског карактера, тако да институције које
желе да преузму одговорност израде и заштите диплома Универзитета у Новом Саду морају
имати и одговорност за такав производ, а она се управо огледа у потреби да институције које

могу израдити такав производ морају имати високообразовани кадар и ми смо ставили
минимум који покрива различита потребна знања израде и заштите вредносних производа.
Да сваки инжењер поседује таква знања и могућности израде вредносни производи би били у
великој опасности, што ми не желимо да се дешава са дипломама Универзитета у Новом
Саду.
Питање:
Код тражења узорка за партију 1 ништа није спорно, обзиром да је наручилац тражио узорке
хартије, а не саме дипломе. У питању је фаворизација код партије 2. Обзиром да наручилац тражи
тврду фасциклу у два различита формата, а узорак који се прилаже се тражи само за "мањи"
формат, који је и рађен прошле године, те прошлогодишњи извршилац набавке, има тзв. предност
јер нема трошкове израде узорка.
Наиме, захтевима за узорцима тачно наведених карактеристика, које је Наручилац имао у
прошлогодишњој набавци, а чије израда за сваког понуђача осим прошлогодишњег извршиоца је
нереално висока обзиром да се ради само о узорку. Наиме, 3 различита златотиска, специјални
папири, време неопходно за израду, и сви остали трошкови које израда наведеног узорка изискује,
служе да би се одвратио већи број понуђача, и како би се фаворизовао понуђач који је набавку
извршавао прошле године, те има већ постојеће узорке.
Захтевамо од наручиоца, да омогући равноправан положај свим понуђачима, тиме што ће навести
генералне приближне карактеристике узорака тражених материјала, производа који садрже
златотисак, и сл. а не тачно дефинисане нове узорке са новим алатима, односно оне које је
наручилац и радио прошле године.
Одговор:
Сматрамо да фасцикла, осим естетског и функционалног аспекта, нема елеманата које не
може да уради иоле опремљенија графичка фирма у кратком року. То је независан документ
са техничким спецификацијама у који се поставља диплома. Наравно да фасциклу можете
имати на увид уз претходну писмену најаву. Ми немамо механизме искључивања било
кога ко је радио фасцикле у претходном периоду (претходни реализатор посла није само
једна фирма која је до сада добијала посао већ је било више њих пред којима је била иста
процедура и услови годинама уназад). Ваше наглашавање да се неко фаворизује одудара од
високоморалног аспекта рада једне институције која образује младе највишег ранга, као
што је то Универзитет у Новом Саду, пред којим су сви равноправни. Такав узорак је
тражен јер је мањи, самим тим је и лакши за паковање и слање.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку 01-1/2016

