
Заинтересовани у поступку ЈН бр. У – 01/2020 je поставио следећа 
питања: 

На страни 19/33 сте навели следећи захтев: "СМС обавештавања о нерегуларностима уз 
могућност директног ступања у контакт са возачом"  

1. Питање: Молимо да прецизирате шта се подразумева под овим техничким 
захтевом. 

На страни 19/33  сте навели следећи захтев: "Гласовно упозорење особе одговорне за 
возни парк  о тежим прекршајима и нерегуларностима у управљању возилима 
(неовлаћено скидање чепа резервоара изван зоне станице за гориво, покушај крађе 
горива, напуштање дозвољене зоне, велико прекорачење дозвољене брзине итд)"  

2. Питање: Како и на који начин треба да се огласи гласовно упозорење? 

На страни 20/33  сте навели следећи захтев:  "Услуга праћења возила мора бити 
потпуно компатибилна са постојећим системом за праћење возила, у возила су 
уграђени ГПС/ГПРС уређаји  Фоџ Лите 2.0 произвођача Генеко" 

3. Питање: Зашто услуга праћења мора да буде компатибилна са постојећим 
системом када расписујете нову набавку, а такође наводите да је предмет поред 
услуге праћења и уградња нових уређаја? Да ли то значи, да се ограничавате 
искључиво на Фоџ Лите 2.0 уређаје једног произвођача, што је у супротности са 
Законом о јавним набавакама? 

4. Питање: Да ли можете да доставите списак возила (са марком, моделом и 
годиштема) са опремом која је уграђена у возила? 

5. Питање: Да ли поседујете лозинку и конфигуратор за подешавање уређаја у 
случају да су уређаји закључани? 

Одговори на питања: 

1. Под овим техничким захтевом се подразумева могућност система да у случају 
прекршаја или нерегуларног понашања возача, одмах потпуно аутоматизовано, о 
томе обавести надлежну особу за управљање возним парком путем СМС поруке 
у којој,  поред детаља везаних за возило, возача и сам прекршај, даје могућност 
надлежној особи да једним кликом на поруку одмах позове возача на његов 
мобилни телефон. 

2. Гласовно упозоравање је синтетизовани гласовни позив, аутоматски генерисан и 
упућен од стране сервера који се упућује особи одговорној за управљање возним 
парком, који на тај начин одговорној особи, гласовно,  хитно саопштава детаље 
догађаја односно прекршаја возача. Он има апсолутни приоритет у односу на 
СМС поруке. Критеријуме о условима и средствима алармирања и 
обавештавања (е-маил, СМС, гласовни позив) одређује одговорно лице 
предузећа, подешавањем у испорученом софтверском пакету. 

3. Предмет ове јавне набавке је, поред услуге сателитског праћења возила  (што је 
наведено на страни 19/33), уградња електронских чепова и идентификационе 
опреме за возаче, а не нова набавка ГПС/ГПРС уређаја. То значи да у возилима 



већ имамо уграђене ГПС/ГПРС  уређаје које смо навели и не вршимо нову 
набавку ГПС/ГПРС уређаја, па самим тим ни не инсистирамо на уређајима 
једног произвођача. 

4. Списак возила са марком, моделом и годиштима, као и са опремом која је 
уграђена у возила ће бити достављен најбоље изабраном понуђачу, као саставни 
део уговора о сателитском праћењу возила. 

5. Уређаји нису закључани. Конфигуратор за подешавање уређаја испоручује 
произвођач уређаја, Генеко Београд. 


