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Број: 5.2.-28047 

Дана: 10.09.2019. 

 

 

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

вези са поступком јавне набавке мале вредности – Услуга праћења возила GPS, број 

76/19, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 

05.09.2019. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Обзиром на смишљено веома кратак али законски исправан рок за предају Понуде, 

морамо да Вам упутимо пар питања као и захтев за измену конкурсне документације.  

   

“(120 уређаја Fox Lite 2.0 произвођача Geneko  и 23 уређаја АRМ7 XeXun”   

 

молимо вас да нам доставите тачну спецификацију уређаја које поседујете, као и 

параметре по којима су уређаји  подешени (аларми), преко којих сим картица раде, 

односно код којег оператера и колики је проток за дата картице у мб. Ово сте обавезни 

да доставите, обзиром да већ поседујете уређаје једног или два Произвођача. Како не би 

било угрожено право на конкурентност, молим вас да  промените конкурсну 

документацију у том делу. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Техничке карактеристике уређаја које Наручилац поседује су јавно доступне путем 

интернет претраге: 

 

https://german.alibaba.com/product-detail/xexun-tk103-2-alarm-car-gps-tracker-dual-sim-

card-gps-vehicle-tracking-system-60474479628.html  

 

https://www.scribd.com/document/425086268/FoxLite2-0Manual-ver2-2-1  

 

У вези са осталим техничким питањима појашњавамо да су параметри по којима су 

уређаји  подешени, по важећем уговору са пружаоцем услуга, одређени од стране 

Теленора, док Наручилац не одређује, нити поседује те параметре. Сим картице су 

Теленорове, проток 10MB по картици. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

Аутоматизација плаћања паркирања на територији Новог Сада, у складу са дефинисаним 

зонама наплате. Обрачунска јединица минут.  

 

Такође вас молимо да нам доставите, односно објавите у конкурсној 

документацији  податке о апликацији којом се врши аутоматско плаћање паркинг на 

територији Града Новог Сада. Да ли је систем који поседујете  званично увезан на систем 

Града и поседујете ли документацију како је то технички урађено. Молимо вас да и то 

https://german.alibaba.com/product-detail/xexun-tk103-2-alarm-car-gps-tracker-dual-sim-card-gps-vehicle-tracking-system-60474479628.html
https://german.alibaba.com/product-detail/xexun-tk103-2-alarm-car-gps-tracker-dual-sim-card-gps-vehicle-tracking-system-60474479628.html
https://www.scribd.com/document/425086268/FoxLite2-0Manual-ver2-2-1


 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 2 од 2  

 

обавезно убаците у конкурсну документациј, јер у противном ћемо поднети жалбу 

комисији. На овај начин и овако написана конкурсна документација, недвосмислено 

указује на једног Понуђача, што није по ЗЈН. 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

  

Приступ реализацији наплате паркинга ЈКП Паркинг сервис се реализује преко њихових 

сервиса, а не путем апликације коју поседује Наручилац. 

 

Наручилац не поседује податке о техичким решењима система ЈКП Паркинг сервис.  

 

Наручилац не поседује систем који је увезан на систем Града и не поседује 

документацију која је с тим у вези.  

 

Наручилац и врши ову набавку како би омогућио аутоматизацију свог пословања, 

односно од изабраног понуђача добио услугу праћења возила путем WEB апликације 

која омогућава приступ подацима о кретању возила са било ког рачунара или апарата са 

интернет конекцијом, као и пратећу аутоматизацију плаћања паркирања на територији 

Новог Сада, у складу са дефинисаним зонама наплате. 

 

Понуђач врши интерграцију свог система праћења са системом ЈКП Паркинг сервис. 

 

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 техничких захтев није ограничавајући за понуђаче 

јер ову врсту сервиса свака од фирми која се бави услугом ГПС праћења може да 

имплементира у свој систем. 

 

У овом моменту Наручилац има сазнање да поменути систем наплате паркирања могу да 

понуде минимум 2 фирме и постоје минимум 2 корисника који га користе. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 76/19 

                                                                                          


