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Број: 5.2- 17732 

Дана: 25.06.2018. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са поступком јавне набавке мале вредности- Услуга праћења возила ГПС, ЈН број 

51/18, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 

20.06.2018. године, на питање постављено дана 22.06.2018. године у 10,46 путем е-маила. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Poštovani, 

 

Molimo vas za sledeća pojašenjenja konkursne dokumentacije za JNMV br. 51/18: 

 

 

U konkursnoj dokumentaciji za JNMV br. 51/18, na strani 18/38 u delu Dodatni uslovi 

Naručilac traži da Ponuđač mora da poseduje potvrdu Pravnog lica koje vrši naplatu parkiranja 

na teritoriji Novog Sada, u ovom slučaju Parking Servis Novi Sad, da ponuđeni sistem podržava 

automatsko plaćanje parkiranja na teritoriji Novog Sada u skladu sa definisanim zonama 

naplate, obračunska jedinica minut. 

 

U vezi sa tim, obaveštavamo vas da smo se još pre tri meseca (krajem marta 2018.godine) 

obratili preduzeću JKP Parking Servis iz Novog Sada sa zahtevom da nam omoguće integraciju 

sa svojim sistemom za naplatu parkinga, kako bismo omogućili automatsko plaćanje parkiranja 

na teritoriji Novog Sada putem našeg sistema za praćenje vozila, u skladu sa definisanim 

zonama naplate. 

 

Dana 27.03.2018.godine smo održali sastanak sa predstavnikom JKP Parking servisa 

gospodinom Draganom Jovanovićem, direktorom sektora za IT, koji nas je uputio da se 

obratimo privatnoj firmi "Prokom Soft" doo iz Novog Sada koja treba da izvrši integraciju dva 

sistema. 

 

Istoga dana 27.03.2018.godine posetili smo i preduzeće "Prokom Soft" i objasnili razloge i 

potrebu integracije sistema GPS praćenja naše firme (Fleet Management Solutions) i JKP 

Parking servis Novi Sad i obavili razgovor o načinima i mogućnostima integracije, koja je vrlo 

jednostavna i brza. 

 

Medjutim, dana 13.04.2018.godine dobili smo zvaničnu ponudu od preduzeća "Prokom Soft" 

za integraciju i testiranje dva sistema u iznosu od 600.000,00 RSD + troškovi PDV-a, uz 

napomenu da integracija treba da traje 3 meseca a da sa druge strane navedena kompanija ne 

garantuje za preciznost geo-zona, to jest parking mesta na teritoriji Novog Sada. 

 

Smatrajući ponudu navedene kompanije neprihvatljivom - jer cena koja nam dostavljena 

višestruko prevazilazi angažovanje resursa navedene komapanije za navedeni projekat, obratili 

smo se ponovo preduzeću JKP Parking Servis za zahtevom da integraciju izvršimo direktno sa 

njihovim preduzećem, te da nam dostave neophodne podatke za integraciju (opis API funkcija) 
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kao i katastar parkirališta na teritoriji Novog Sada na kojima se vrši naplata parkiranja. Budući 

da u JKP Parking Servisu nisu mogli da nam obezbede geokoordinate u digitalnom formatu, jer 

kako smo dobili odgovor ni oni ni firma Prokom Soft ne poseduju iste, već samo firma Ada 

Computers iz Novog Sada koja i jedina ima integrisan sistem za automatsku naplatu parkinga 

na teritoriji Novog Sada. Stoga smo samostalno izvršili ručno mapiranje i unos svih 

parkirališnih zona na kojima se vrši naplata parkiranja na teritoriji Novog Sada, a takođe i 

obezbedili način slanja potrebnih podataka na server JKP Parking Servisa, o čemu smo 

obavestili i JKP Parking Servis sa zahtevom da nam dostave instrukcije za dalju integraciju 

sistema i parametre za pristupnu VPN konekciju ka njihovom serveru kako bismo obezbedili 

dostavljanje traženih podataka na njihov server i time završili integraciju dva sistema. Međutim, 

od JKP Parking servisa smo 17.05.2018.godine dobili odgovor da je potrebno da oni najpre 

izvrše pripremu pravne regulative kojim bi regulisali pristup njihovom serveru putem VPN 

konekcije, što do današnjeg dana još uvek nisu uradili iako smo u međuvremenu uputili više 

zahteva za informacijama o tome kada će navedena priprema pravnog okvira biti završena. 

Dana 11.06.2018.godine dobili smo odgovor da zbog godišnjih odmora odgovor na naš zahtev 

možemo očekivati tek sredinom narednog meseca - jula. 

 

Kao što možete videti preko tri meseca bezuspešno pokušavamo da ostvarimo saradnju i 

integraciju sistema za automatsku naplatu parkinga na teritoriji Novog Sada sa JKP Parking 

Servisom, iako smo sa naše strane izvršili i preduzeli sve potrebne korake u cilju integracije i 

obezbeđivanja automatizacije naplate parkinga na teritoriji Novog Sada.  

 

U odgovoru Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača br. 4-00-336/2018 od 

27.04.2018.godine, u kome naš zahtev da se iz konkursne dokumentacije izbaci uslov da 

ponuđač mora da poseduje potvrdu JKP Parking Servis Novi Sad za automatsku naplatu 

parkinga na teritoriji Novog Sada, nije usvojen jer nisu dovoljno obrazloženi razlozi za 

izbacivanje ovog zahteva i jer ponuđač nije dostavio dokaze da je on sam u konkretnom slučaju 

bio u tome onemogućen. Stoga vam sada dostavljamo detaljne razloge i argumente zašto ovaj 

zahtev u konkursnoj dokumentaciji treba biti izbačen. 

 

Imajući u vidu da se na ovaj način onemogućava da i drugi ponuđači izvrše integraciju svog 

sistema praćenja sa JKP Parking Servisom iz Novog Sada u cilju automatizacije naplate 

parkinga na teritoriji Novog Sada, tražimo da se vaš zahtev iz konkursne dokumentacije na 

strani 18/38 u delu Dodatni uslovi u kome se traži da Ponuđač mora da poseduje potvrdu 

Pravnog lica koje vrši naplatu parkiranja na teritoriji Novog Sada, u ovom slučaju Parking 

Servis Novi Sad, da ponuđeni sistem podržava automatsko plaćanje parkiranja na teritoriji 

Novog Sada u skladu sa definisanim zonama naplate, obračunska jedinica minut - izbaci iz 

konkursne dokumantacije. Zadržavanjem ovog uslova u konkursnoj dokumentaciji javna 

nabavka se usmerava isključivo ka jednom ponuđaču, čime se diskriminišu ostali ponuđači i 

onemogućava se konkurentnost u predmetnoj javnoj nabavci, što je u suprotnosti sa Zakonom 

o javnim nabavkama. Obaveštavamo vas da ukoliko navedeni zahtev ne izbacite iz konkursne 

dokumentacije, da ćemo biti prinuđeni da podesemo zahtev za zaštitu prava ponuđača 

Republičkoj komisiji. 
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ОДГОВОР бр. 1: 

 

У контакту са представницима ЈКП ,,Паркинг сервис,, Нови Сад, Наручилац је 

добио потврду да је потенцијални понуђач у поступку интеграције свог система у систем 

ЈКП ,,Паркинг сервис,,Н.Сад. Наручилац не може бити одговоран нити утицати на 

временски оквир имплементације система  у систем ЈКП,,Паркинг сервис,, Нови Сад. С 

обзиром да Наручилац већ трећу годину заредом расписује предметну јавну набавку са 

индентичним додатним условом пословног капацитета, а потенцијални понуђач обавља 

своју делатност  од 2010. године, сматрамо да је имао довољно времена, да као 

заинтересовано лице, изврши интеграцију свог система у систем ЈКП ,,Паркинг 

сервис,,Н.Сад. Дакле, нису тачни наводи потенцијалног понуђача да су онемогућени да 

изврше интеграцију свој система праћења са системом ЈКП ,,Паркинг сервис,, Нови Сад, 

јер и сам потенцијални понуђач наводи да ће бити интегрисан средином јула. Наручилац 

не може у овом случају бити оштећен у смислу избацивања овог услова, јер редовна 

наплата паркинга путем смс-а или златних картица би проузроковала додатне трошкове 

за Наручиоца.  

Као што је Наручилац већ објаснио значај овог додатног услова приликом првог 

расписа предметне јавне набавке, да, због природе посла који обавља Наручилац 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 (цена 

коштања ,,златне картице,, месечно по возилу износи 5.800 динара без пдв-а), 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 ЈКП „Паркинг сервис“ 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. Овај систем је веома 

користан за Наручиоца такође из разлога што Нaручилац има велики број возила која се 

због природе посла често и кратко задржавају на месту паркирања. Аутоматским 

обрачуном наплате паркирања Наручилац вишеструко умањује трошкове, јер омогућава 

плаћање тачног проведеног времена на паркингу (обрачун по минуту уместо обрачуна 

по сату). Систем наплате паркирања путем ГПС праћења обезбеђује Наручиоцу да не 

мора да купује доплатне карате, јер се свако присуство на паркингу као и престанак 

паркирања обрачунава аутоматски. На овај начин Наручилац обезбеђује значајне уштеде 

у предузећу чиме првенствено поштује начело економичности и ефикасности. Што је 

најбитније- овај услов није ограничавајући за понуђаче јер ову врсту сервиса свака од 

фирми која се бави услугом ГПС праћења може да имплементира у свој систем.  

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

 

Na strani 12/38 konkursne dokumentacije u delu Rok i način izvršenja usluge, Naručilac 

zahteva da rok za početak pružanja usluge ne može biti kraći od 2 dana niti duži od 4 

kalendarska dana od dana zaključenja ugovora. Tražimo da se rok za implementaciju usluge 

proširi na minimum 10 dana imajući u vidu broj vozila na kojima je potrebno pružiti uslugu i 

koja je potrebno na prevesti na sistem nekog od ponuđača, kao i da je potrebno pristupiti svim 

vozilima kako bi se izvršila zamena kartica, kontrola instalacija GPS uređaja i prekonfigurisanje 
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uređaja na novi sistem, jer se u suprotnom na ovaj način takođe favorizuje neko ko već ima 

instaliran sistem kod Naručioca (trenutni pružalac usluge) i u čijem slučaju nije potrebno da se 

bilo šta radi da bi sistem stavio u funkciju. 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

 

Наручилац сматра да је сасвим примерен рок од максимално 4 дана да се изврши услуга 

имплементације новог система. Наиме, сва возила наручиоца ће се налазити на једном 

месту у договорено време (возни парк Наручиоца) тако да ће изабрани понуђач имати 

приступ свим возилима у исто време.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 51/18                                 

                                                                                          


