
ЈАВНА НАБАВКА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ИСПЛАТУ УЧЕНИЧКИХ И 

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА И КРЕДИТА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛА СТРУЧНИХ 

ПОСЛОВА, РЕДНИ БРОЈ ОП/У/01/20 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: 

 

ПИТАЊЕ: 

Чланом 60. ставом 2. Закона предвиђана је садржина позива за подношење понуда. Прилог 

3Б Закона у тачки 18. наводи да Наручилац мора навести рок за доношење одлуке о додели 

уговора. У достављеној документацији то није учињено. Уједно, наведена одредба утиче и 

на обезбеђивање средства обезбеђења за добро извршење посла, с обзиром да сте навели да 

је исту потребно доставити закључењем уговора (члан 10 уговора).  

ОДГОВОР: 

Извршена је техничка исправка Позива за подношење понуда објављеног на порталу јавних 

набавки 26.06.2020.године под шифром 2797876 и објављена у складу са ЗЈН. 

Исправка се односи на ставку у обрасцу Позив за подношење понуда, под називом "Рок за 

доношење одлуке" који услед техничке грешке није био уписан у првобитно објављени 

позив за подношење понуда под шифром 2797876. 

У свему осталом првобитни позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки под шифром 2797876 остаје непромењен. 

Истовремено вас обавештавамо да текст огласа који је предат за објављивање 26.06.2020. и 

објављен на Порталу службених гласила и бази прописа садржи податак о року за доношење 

одлуке о додели уговора 

(линк: http://javnenabavke.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml?packageId=1859) 

 

ПИТАЊЕ: 

Чланом 113. ставом 1. Закона предвиђа да се уговор о јавној набавци може закључити 8 

(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, што је предвиђено 

чланом 108. ставом 2. Закона. Наведени члан предвиђа да рок за одлучивање не може бити 

дужи од 25 дана од дана отварање понуда, осим у изузетном случају (обимност и или 

сложеност понуде) рок за доношење одлуке може бити 40 дана од дана отварања понуде. У 

објављеној конкурсној документацији није наведен рок за подношење захтева за заштиту 

права.  

ОДГОВОР:  

У поглављу VII Конкурсне документације за предметну јавну набавку (УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ) тачка 16 (НАЧИН И РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 

УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА), став 5 - наведено је: "Захтев за 

заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке 

о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки."  

из чега се јасно види рок за подношење захтева за заштиту права 

ПИТАЊЕ: 



Чланом 61. ставом 3. Закона предвиђа се да подаци садржани у конкурсној документацији 

морају бити истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуде. Став 

4. тачка 2. истог члана предвиђа обрасце понуде - у достављеној документацији на страни 

18. наведен је Образац 7а који није саставни део тендерске докуметације. 

ОДГОВОР: 

Врши се техничка исправка текста конкурсне документације за предметну јавну набавку, 

тако што се на страни 18. брише текст "Образац 7а".  

Пречишћен текст конкурсне документације за предметну јавну набавку са извршеном 

техничком исправком биће објављен истовремено са објављивањем одговора на питања 

потенцијалног понуђача. 

 

ПИТАЊЕ: 

У објављеној конкурсној документацији у делу II Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл.: 

Предмет јавне набавке је доста нејасно односно непрецизно постављен, затим поједине 

радње које су наведене у конкурсној документацији ЈН ОП/У/01/20 су у супротности са 

дефинисаним поступком који је дефинисан са Конкурсом за доделу студенских/ученичких 

кредита и стипендија који је јавно објављен на званичној интернет презентацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и позивање на Образац који није 

саставни део документације. Чланом 2. ставом 1. тачком 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (у даљем тексту: Правилник) предвиђа се да предмет јавне набавке 

мора да буде садржан у конкурсној документацији односно мора бити јасно и прецизно 

одређено шта се од Понуђача односно Извршилаца очекује.  

Наведена одредба је у колизији са чланом 72. ставом 3. Закона. Напомињемо, да у моделу 

уговора нисте навели предмет уговора односно обавезе Понуђача односно Наручиоца већ 

сте се позвали на део тендерске документације II Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл и потом описивали 

остале делове које сте предвидели истим.   
Затим није наведено да ли  је потребно преузети базе података по постојећем послу однсоно 

аминистрирање отплате кредита из претходних година? 

ОДГОВОР: 

Конкурс за доделу ученичких и студентских кредита и стипендија за школску 2020/21. 

годину, садржи: услове за доделу ученичке стипендије и кредита, односно студентске 

стипендије и кредита, потребне доказе, рокове за пријављивање на конкурс и одлучивање о 

додели стипендије. Конкурс се не односи на то како ће Банка обављати посао. Банка обавља 

посао искључиво на основу техничке спецификације која је део конкурсне документације. 

На страни 11/42 конкурсне документације за предметну јавну набавку, стоји, да је изабрани 

понуђач обавезан да на крају уговорног периода преда Наручиоцу комплетну 

документацију и електронску базу података, као и сву документацију везану за вршење 

предметних услуга. Наручилац ће предати електронску базу података и сву документацију 

изабраном понуђачу који ће наставити и администрирање отплате кредита из претходних 

година. 



 

ПИТАЊЕ 

Чланом 76. ставом 2. Закона предвиђа да Наручилац може тражити додатне услове у виду 

кадровског капацитета – у конкурсној документацији наведено је најмање 12 

извршиоца  IV, VI или VII степена стручне спреме, који морају поседовати радно искуство 

од најмање 3 године на пословима који су слични или исти са пословима који су предмет 

јавне набавке - да ли се наведена одредба односи на тренутно запослене код 

Заинтересованог лица или је потребно  екстерно ангажовати извршиоце? 

ОДГОВОР  

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку додатни услови су наведени на 

страни 13/42. 

Поседовање најмање 12 извршилаца није додатни услов за учествовање у поступку већ 

обавеза изабраног понуђача наведена у поглављу II Конкурсне документације за предметну 

јавну набавку (Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, 

место извршења и сл) 

Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци, у оквиру организације рада на 

реализацији уговора одређује начин на који ће ангажовати лица са одговарајућим степеном 

стручне спреме која ће обављати послове на реалиѕацији предметног уговора 

 

ПИТАЊЕ: 

Чланом 76. ставом 2. Закона, предвиђа се могућност тражења испуњености додатног услова 

у виду техничке спецификације – израда Веб апликације. У објављеној документацији 

наведено је само приступ за аналитику отплате примљених студенских кредита на  основу 

матичних података корисника без могућности промене истих са навођењем података о 

кориснику. Затим, у даљем тексту наводите и аналитику ученичких кредита и стипендија 

без објашњења и навођења потребних података о кориснику.  Напомињемо, да у моделу 

уговора нисте навели предмет уговора већ сте се позвали на део тендерске документације 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења и сл и потом описивали остале делове које сте предвидели истим. 

ОДГОВОР 

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку додатни услови су наведени на 

страни 13/42. 

Израда Веб апликације није додатни услов за учествовање у поступку већ обавеза изабраног 

понуђача наведена у поглављу II Конкурсне документације за предметну јавну набавку 

(Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 

и сл). ВЕБ апликација је предвиђена као помоћ за лица која у Министарству раде послове 

везане за стипендирање и кредитирање и посебно су наведени подаци за студентске кредите 

и отплату кредита. 

 

  



ПИТАЊЕ 

Чланом 76. ставом 2. Закона, предвиђа се могућност тражења испуњености додатног услова 

у виду техничке спецификације - софтер. У конкурсној документацији нису наведене 

техничке спецификације односно његова функционалност већ је само наведено да је 

софтвер адекватан за вођење, праћење и исплату ученичких и студенских стипендија и 

кредита, отплату и ослобођење од отплате што представља супротност са чланом 2. ставом 

1. тачком 2. Правилника, члановима 10., 76. ставом 2. и 72. Закона.  

Уколико сматрате да је софтвер односно његова техничка спецификација поверљиве 

природе, дужни сте да у делу конкурсне документације коју сте објави  наведете на који 

начин и под којим условима заинтересовано лице може преузети поверљиве делове 

конкурсне документације.  

ОДГОВОР   

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку додатни услови су наведени на 

страни 13/42. 

Израда адекватног софтвера није додатни услов за учествовање у поступку већ обавеза 

изабраног понуђача наведена у поглављу II Конкурсне документације за предметну јавну 

набавку (Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, 

место извршења и сл) 

Изабрани понуђач самостално, у оквиру описа посла из техничке спецификације, 

дефинише функционалности софтвера који ће омогућити вођење, праћење и исплату 

ученичких и студентских стипендија и кредта, отплату и ослобађање од отплате, као што је 

предвиђено у поглављу II Конкурсне документације за предметну јавну набавку (Врста, 

техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 

и сл) 

 

ПИТАЊЕ: 

Чланом 76. ставом 2. Закона, предвиђа се могућност тражења испуњености додатног услова 

у виду места извршења – у објављеној документацији наведено је најмање 50 ескпозитура 

на територији Републике Србије, а затим наводите функационисање исплатних места у 

већини места студирања у Републици Србији.  Да ли је  Заинтересованом лицу које има 

најмање 50 експозитура, дозвољено да у мањем броју универзитетских ценатра у којима 

студенти остварују право на кредит или стипендију нема исплатно место? Истом одредбом, 

нисте навели услов за исплатна места за исплату ученичких кредита или стипендија. 

ОДГОВОР   

Број експозитура је дат као минимум, у додатним условима за технички капацитет на страни 

13/42.        

Што се тиче исплатних места, она нису наведена у табели - додатни услови, већ у 

оквиру  поглавља II Конкурсне документације за предметну јавну набавку (Врста, техничке 

карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл). 

Изабрани понуђач се обавезује да најкасније до датума почетка прве планиране исплате 

ученичких и студентских кредита и стипендије, обезбеди фунционисање исплатних места 

у већини места студирања у Републици Србији, а према  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 

Разлог зашто су исплатна места везана за места студирања је следећи:  Места где постоје 

високошколске установе су места са  највећом концентрацијом студената, а самим тим и 

ученика, јер су у питању градска насеља. 

 

ПИТАЊЕ 

Уколико погледамо модел уговора можемо да уочити следеће: На два места сте навели члан 

6; 

ОДГОВОР: 

Врши се техничка исправка текста конкурсне документације за предметну јавну набавку, 

тако што се у моделу уговора, врши усклађивање редоследа бројева чланова.  

Пречишћен текст конкурсне документације за предметну јавну набавку са извршеном 

техничком исправком биће објављен истовремено са објављивањем одговора на питања. 

  

ПИТАЊЕ: 

У члану 1. модела уговора, позвали на II Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења и сл., а да притом нисте прецизирали предмет 

јавне набавке нити техничку спецификацију (ВЕБ кредита) а навелисте остале елемнте који 

су описно предвиђени у горе наведеном делу; 

ОДГОВОР: 

 Врши се техничка исправка у члану 1. модела уговора, тако да се текст: 

"Члан 1. 

Предмет овог уговора је пружање банкарских услуга за исплату ученичких и 

студентских стипендија и кредита и обављање дела стручних послова у свему у складу са 

Понудом и поглављем II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, 

рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. из 

конкурсне документације за предметну јавну набавку, који се налазе у прилогу и чине 

саставни део овог уговора." 

брише и замењује текстом: 

"Члан 1. 

Предмет овог уговора је пружање банкарских услуга за исплату ученичких и 

студентских стипендија и кредита и обављање дела стручних послова у свему у складу са 

Понудом и поглављем II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, 

рок извршења, место извршења и сл. из конкурсне документације за предметну јавну 

набавку, који се налазе у прилогу и чине саставни део овог уговора." 

 



ПИТАЊЕ: 

Чланом 7 дефинисали сте да је адекватан софтвер потребно имплементирати до почетка 

школске године 2020/2021 што је супротно самом позиву за подношење понуде, с обзиром 

да рок за доделу уговора није одређен; 

ОДГОВОР: 

Извршена је техничка исправка Позива за подношење понуда објављеног на порталу јавних 

набавки 26.06.2020.године под шифром 2797876 и објављена у складу са ЗЈН. 

Исправка се односи на ставку у обрасцу Позив за подношење понуда, под називом "Рок за 

доношење одлуке" који услед техничке грешке није био уписан у првобитно објављени 

позив за подношење понуда под шифром 2797876. 

У свему осталом првобитни позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки под шифром 2797876 остаје непромењен. 

Истовремено вас обавештавамо да текст огласа који је предат за објављивање 26.06.2020. и 

објављен на Порталу службених гласила и бази прописа садржи податак о року за доношење 

одлуке о додели уговора 

(линк: http://javnenabavke.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml?packageId=1859) 

 

ПИТАЊЕ: 

Чланом 10 предвиђате банкарску гаранцију и исту захтевате до тренутка закључења уговора 

што је опет супротно самом позиву за подношење понуде, с обзиром да рок за доделу 

уговора није одређен; 

ОДГОВОР : 

Извршена је техничка исправка Позива за подношење понуда објављеног на порталу јавних 

набавки 26.06.2020.године под шифром 2797876 и објављена у складу са ЗЈН. 

Исправка се односи на ставку у обрасцу Позив за подношење понуда, под називом "Рок за 

доношење одлуке" који услед техничке грешке није био уписан у првобитно објављени 

позив за подношење понуда под шифром 2797876. 

У свему осталом првобитни позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки под шифром 2797876 остаје непромењен. 

Истовремено вас обавештавамо да текст огласа који је предат за објављивање 26.06.2020. и 

објављен на Порталу службених гласила и бази прописа садржи податак о року за доношење 

одлуке о додели уговора 

(линк: http://javnenabavke.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml?packageId=1859) 

 

ПИТАЊЕ: 

Члан 12 је супротан са описом техничке спецификације у делу II Врста, техничке 

карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл 

Извршилац се обавезује да, најкасније до датума прве планиране исплате ученичких и 

студентских кредита и стипендија, обезбеди функционисање исплатних места у већини 

места студирања у Републици Србији, а према Конкурсу за упис на високошколске 

установе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину. 

ОДГОВОР 

Обзиром да су техничком исправком измењени бројеви чланова уговора, члан 12 је постао 

члан 13. С тим у вези, 

Врши се техничка исправка у члану 13. модела уговора, тако да се текст: 



"Члан 13. 

Извршилац се обавезује да, најкасније до датума прве планиране исплате ученичких 

и студентских кредита и стипендија, обезбеди функционисање исплатних места у већини 

места студирања у Републици Србији, а према Конкурсу за упис на високошколске 

установе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину" 

брише и замењује текстом: 

"Члан 13. 

Извршилац се обавезује да, најкасније до датума прве планиране исплате ученичких 

и студентских кредита и стипендија, обезбеди функционисање исплатних места у већини 

места студирања у Републици Србији, а према  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" 

НАПОМЕНА: Уколико сматрате да одговор на питање није потпун, молимо да 

појасните елементе питања које сте поставили како би Комисија била у могућности да да 

свеобухватан одговор. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли камата на средства од отплате студентских кредита може бити исказана 

као варијабилна у односу на референтну каматну стопу НБС,? Да ли носи исти пондер као 

и фиксна? 

ОДГОВОР: 

Камата се утврђује уговором и фиксна је за сво време трајања уговора 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ОП/У/01/250 

 

 

 

 

 

 


