
 

Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56, Београд 

Датум: 15.08.2019. године 

Деловодни број: 04-468 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на примедбу на промену конкурсне документације у отвореном 

поступку јавне набавке услуга – Развој софтвера за набавку библиотечко-информационе грађе, 

интерактивног електронског каталога и обједињене претраге у систему БИСИС, број јавне 

набавке 1.2.9/2019 

 

 

Дана 12.08.2019. године достављена је, електронским путем, примедба на промену 

конкурсне документацију у предметном поступку јавне набавке следеће садржине: 

 

Ovim putem bih htela da uložim primedbu na promenjenu konkursnu dokumentaciju za tender "Razvoj 

softvera za nabavku bibliotečko-informacione gradje, interaktivnog elektronskog kataloga i 

objedinjene pretrage u sistemu BISIS". 

1. Ja sam vam ukazala na tehnički nedostak u Obrazcu izjave o nezavisnoj ponudi i to je ocekivano da 

se promeni. 

2. Ta grška nije imala nikakve veze sa dodatnim uslovima koje ponudjač mora da ispuni 

3. U prethodnim tenderima koji su takodje bili vezani za BISIS, dodatnih uslova koje ponudjač treba 

da ispini nije bilo 

4. Nakon moje primedbe, postalo je jasno da mi imamo nameru da konkurišemo na ovaj tender i tek 

onda ste postavili dodatne uslove, koji nemaju veze sa funkcionalnim zahtevima softvera. Potreba za 

dodatnim uslovima ako i postoji, postojala je i na početku raspisivanja tendera. Šta se u 

medjuvremeno promenilo? 

5. Sve prethodne tendere vezane za BISIS dobila je FTN Informatika i na ovaj način ne da ste 

eliminisali konkurenciju već ste direktno postavili uslove tako da samo ta firma može da ih ispuni 

6. BISIS softver je open surce karaktera i nemate pravo da na ovaj način eliminisete konkurenciju. 

7. Ako se pogleda git projekat za BISIS vidi se da oni VEĆ rade na poslovima vezanim za ovaj tender, 

što se može protumačiti kao da unapred znaju da će posao biti dodeljen njima. 

8. I na kraju pitanje koja je svrha izjave o nezavisnoj ponudi, kada je jasno da jedina firma koja će se 

prijaviti na tender i dobiti ga je u direktnom dogovoru sa nekim iz biblioteke. Ili to neko i biblioteke 

na svoju ruku favorizuje FTN Informatiku. 

 

 Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде (поглавље VI, тачка 19.), дана 

15.08.2019. године Комисија даје следећи: 

 

 

О Д Г О В О Р 

 

Наручилац је извршио измену конкурсне документације у делу који се односи на додатне 

услове за учешће у поступку, у тренутку када је уочио да објављени документ не садржи 

додатне услове, а у законском року који наручиоцу дозвољава измену конкурсне документације, 

из разлога што је у документу који је објављен под називом Конкурсна документација 



наручилац направио технички пропуст те није унео додатне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке, што не значи да за њима није било потребе. 

Додатне услове за учешће у сваком појединачном поступку јавне набавке наручилац прописује 

уколико  је испуњавање тих услова неопходно за оцену способности понуђача за извршење 

уговора о јавној набавци, а не са намером да елиминише конкуренцију. 

Имајућу у виду сложеност захтева за реализацију предметне јавне набавке, за наручиоца је од 

посебне важности и неопходно да понуђачи  имају искуство у пружању  услуга које су предмет 

јавне набавке. Испитивањем тржишта утврђено је да на тржишту постоји више правних 

субјеката који би могли испунити дефинисане додатне услове. 

Наручилац је током 2018. године спровео поступак јавне набавке „Развој и имплементација 

БИСИС-А 5 “у облаку” - фаза 2“ , што је један од укупно два спроведена поступка јавне 

набавке који су били везани за „БИСИС“,  чија  је садржина конкурсне документације такође 

обухватала додатне услове, што се  може видети на Порталу јавних набавки, из чега произилази 

да изнети навод  „у претходним тендерима који су такође били везани за БИСИС, додатних 

услова које понуђач треба да испуни није било“ није тачан. 

 

Комисија за јавну набавку 

 у отвореном поступку јавне набавке услуга –  

број јавне набавке 1.2.9/2019 

образована Решењем бр. 04-369 од 11.07.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 


