
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Број: 5.2.-6909       

Дана:19.03.2018.  

                                                          

Предмет: Одговор на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 16.03.2018. године за јавну набавку мале вредности услуга – 

Услуга праћења возила - GPS, број 13/18. 

  

Дана 16.03.2018. године у 14,21 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања - везано за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга праћења возила - 

GPS, број 13/18. Наручилац дана 19.03.2018. године у 08,12 часова електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питања гласе:  

 

„Поштовани, 

 

Молимо вас за следећа додатна појашњења конкурсне документације у вези са ЈНМВ услуга 

бр. 13/18  (Услуга праћења возила - ГПС). 

 

1) Према члану 75. Закона о јавним набавкама (став 1, тачка 5) понуђач је дужан да поседује 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом. Сходно члану 10. Закона о приватном 

обезбеђењу, фирме које се баве уградњом и одржавањем ГПС уређаја морају поседовати 

лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке 

заштите. Поседовање Лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања 

система техничке заштите је по Закону о приватном обезбеђењу обавезно и без ње правно 

лице није у могућности да се бави овим пословима, те поседовање наведене лиценце од 

стране понуђача у овом поступку јавне набавке мора бити обавезан услов. 

 

Стога, имајући у виду Закон о физичко техничком обезбеђењу, захтевамо да се у конкурсну 

документацију, као обавезан услов за учествовање у поступку предметне јавне набавке, 

унесе ставка да понуђач мора поседовати одговарајућу лиценцу МУП-а за вршење послова 

монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите. 

 

2) Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се услуга праћења пружи и са уређајима који нису 

власништво ЈКП Водовод и канализација Нови Сад, уколико то неће утицати на цену? 

 

3) На страни 18/38 конкурсне документације у делу Додатни услови (неопходни пословни 

капацитет) тражите да понуђачи поседују потврду правног лица који врши наплату 

паркирања на територији Новог Сада (Паркинг сервис Нови Сад), што нема везе са 

предметном јавном набавком (набавка услуге праћења возила - ГПС). Стога тражимо да се 

наведени захтев избаци из конкурсне документације. 

 

4) Да ли у возилима Наручиоца и у ком броју постоје сензори за мерење нивоа горива 

којима се прати потрошња горива, имајући у виду да је један од услова у техничким 

захтевима и креирање дијаграма о нивоу горива у резервоару (страна 24/38)? Уколико 

наведени сензори не постоје на возилима, на који начин се мери гориво? 
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5) Да ли су уређаји који су у власништву Наручиоца откључани за сетовање од стране 

претходног провајдера? 

 

6) Молимо вас да нам доставите списак возила и машина на којима је потребно обезбедити 

услугу ГПС праћења.“ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

ОДГОВОР бр.1: Јавна набавка мале вредности бр. 13/18 гласи "УСЛУГА ПРАЋЕЊА 

ВОЗИЛА - ГПС"  подразумева само услугу гпс праћења возила , а не "монтажа, пуштање у 

рад и одржавање система..." , те из наведеног разлога није потребна наведена лиценца.  

Наручилац је увидео грешку у техничкој спецификацији а која се односи на техничку 

подршку-излазак на терен у року од 24х, затим на могућност премештања уређаја из возила 

у возило, те се ови захтеви бришу из техничке спецификације. 

 

ОДГОВОР бр.2: Условима јавне набавке није предвиђена замена уређаја. ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад поседује своје уређаје који су исправни и функционални за услове 

јавне набавке. 

 

ОДГОВОР бр.3: Нису тачни наводи потенцијалног понуђача да потврда од Паркинг 

сервиса није у вези са предметом набавке. Наиме, због природе посла који обавља ЈКП 

Водовод и канализација Нови Сад често возила буду паркирана на местима означеним као 

црвена или плава зона. С обзиром да сва возила ЈКП Водовод и канализација не поседују 

,,златну картицу,, која омогућава неограничено паркирање у свим зонама, јер би то било 

неекономично за предузеће, у ситуацији смо да често возила остану паркирана нпр. у 

црвеној зони 3 сата и више (а дозвољено је макс. 2 сата). Како би наручилац избегао 

плаћање евентуалних казни, неопходно је да потенцијални понуђачи исходују потврду 

Паркинг сервиса Нови Сад да понуђени систем подржава аутоматско плаћање паркинга на 

територији Новог Сада у складу са дефинисаним зонама наплате. На основу гпс података 

колико се возило и када задржало на паркинг месту, врши се на крају месеца фактурисање 

Наручиоцу. 

 

ОДГОВОР бр.4: Мерење се врши помоћу постојећих сензора на возилу. 

 

ОДГОВОР бр.5: Јесу. 

 

ОДГОВОР бр.6: Наручилац је јасно одредио у техничкој спецификацији да услуга гпс 

праћења подразумева праћење 160 возила. Наручилац сматра да у овом моменту није 

релевантно за потенцијалне понуђаче да имају списак возила и машина са регистарским 

ознакама. Наручилац ове податке доставља приликом закључења уговора са изабраним 

понуђачем. 

 

С поштовањем, 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                    Комисија за јавне набавке 

 
Доставити: 

 Служби „Јавних набавки“ 

 Архиви      


