ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
„Израда и реализација програма стручног усавршавања васпитача и учитеља у
области безбедности саобраћаја у предшколским установама и основним
школама у граду Београду”, БР. ЈН 16/18 од 24.09.2018.год.
Питање:
На страни 6/36 у оквиру трећег услова, потребно је да понуђач буде научно-образовна
установа акредитивана за програме превентиве у саобраћају.
Термин „научно-образовна“ установа није дефинисан Законом о високом образовању и
Законом о научно-истраживачкој делатности, па смо хтели да Вас питамо да ли Висока
техничка школа струковних студија, која има акредитован програм за основне струковне,
специјалистичке струковне студије из области друмског саобраћаја може да буде понуђач
сходно условима које сте дефинисали?
Овако написане услове може да испуни само једна установа у Републици Србији, што је са
аспекта дискриминације свакако неоправдано, па Вас молимо да на основу тога измените
садржај конкурсне документације у делу за који Вам се обраћамо.
Одговор:
Чл. 16. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 110/2005,
50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015 дефинисано је да појам „научноистраживачке
организације“ обухвата „институте, високошколске установе и центре изузетних
вредности“.
Чл. 43. став 1. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 –
др.закон) прописано је да:
„Делатности високог образовања обављају следеће високошколске установе:
1. универзитет
2. факултет, односно уметничка академија, у саставу универзитета;
3. академија струковних студија;
4. висока школа;
5. висока школа струковних студија.
Наручилац је у конкурсној документацији употребио кованицу „научно-образовна установа“
како би траженим условом за учешће у поступку јавне набавке биле обухваћене и
научноистраживачке и високошколске установе. У складу са одредбама цитираних закона
и условом наведеним у конкурсној документацији, у поступку јавне набавке могу
учествовати обе претходно наведене установе, из чега произилази да Висока техничка
школа струковних студија може бити понуђач у предметном поступку јавне набавке.
С обзиром да је у Конкурсној документацији наведено да је доказ за испуњење трећег
услова „Одлука или Уверење о акредитацији студијских програма Комисије за акредитацију
и проверу квалитета“, Комисија за јавну набавку ће прихватити све оне акредитоване
програме у области друмског саобраћаја, без обзира на назив и претежну област коју

програм обухвата, уколико програм садржи и делове који се односе на превентиву у
саобраћају.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

