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ПИТАЊЕ: 

Молимо вас за појашњење, обзиром да је предмет ЈН исплата ученичких и студентских 

стипендија и кредита и обављање дела стручних послова и да сте у вашем одговору навели 

да је списак исплатних места садржан је у Одлуци о броју студената за упис у прву годину 

студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике 

Србије за високошколске устнове чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021 

и Одлуци о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и 

интегрисаних студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у 

саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2020/2021. години,  а у објавњеној 

конкурсној документацији навели да је довољно да се обезбеде исплатна места у већини 

места студирања у Републици Србији у складу са горе наведеним одлукама из ког разлога 

је измењена досадашња пракса експлицитно навођења исплатних места и њиховог 

броја,  садашњом формулацијом ?  

На наведени начин постоји могућност да део студената у појединим универзитетским 

центрима немају приступ  исплатним местима.   

ОДГОВОР: 

 Наведеним одлукама побројане су све високошколске установе са местима у којима 

се налазе. 

 Подсећамо вас да ни експлицитним навођењем исплатних места и њиховог броја, 

као што је то био случај у конкурсној документацији за претходну јавну набавку са истим 

предметом набавке, нису била обухваћена сва места у којима се налазе високошколске 

установе.  

 Наручилац сматра да ће новом формулацијом која подразумева обавезу да се 

обезбеде исплатна места у већини места студирања у Републици Србији (у складу са горе 

наведеним одлукама) омогућити већу конкуренцију међу потенцијалним понуђачима, у 

складу са начелом обезбеђивања конкуренције из члана 10. Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и обезбедити велики обухват 

корисника ученичких и студентских кредита и стипендија. 
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