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На основу члана 36. став 1. тачка 2) и члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15, 68/15 ЗЈН) ЈКП „Други октобар“ Вршац, од 11.03.2020. године, објављује: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Члан 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописује да Наручилац може спроводити преговарачки поступак без 

објављивањем позива за подношење понуда 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА-СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ ПАРКИНГА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“, ВРШАЦ 

 

1. Назив и адреса наручиоца: 

Јавно комунално предузеће „Други октобар“, ул. Стевана Немање број 26, 26300 Вршац. 

2.Редни број набавке: 01-02-5/2020. 

3. Врста предмета јавне набавке: Услуга. 

4. Предмет јавне набавке је:Услуга–Редовно одржавање система-софтвера за контролу и наплату паркинга.  

Назив и ознака из општег речника набавке:Услуге одржавања и поправке софтвера -72267000; 

5. Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивањем позива за подношење понуде. 

Предметна јавна набавка се спроводи  сходно члану 36. став 1. тачка 2) ЗЈН и подзаконским актима којима 

се уређују јавне набавке. 

6. Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка: 

6.1 Рок за подношење понуда: 8(осам)дана од дана слања позива за подношење, док ће се отварaње понуда 

и преговарање одржати истог дана 30 минута након истека рока за подношење понуда. 

7. Разлози за примену преговарачког поступка: 

Члан 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописује да наручилац може спроводити преговарачки поступак без 

објављивањем позива за подношење понуда ако због техничких,односно уметничких разлога предмета јавне 

набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права,набавку може извршити само одређени 

понуђач; 

Предмет јавне набавке је услуга одржавања софтвера за контролу и наплату паркирања која обухвата: 

услугу стандардног одржавања система, трошкове сервера на коме се налази софтвер, накнада за коришћење 

инфраструктуре мобилних оператера, трошкови свих комуникационих линкова неопходних за 

функционисање система, све трошкове неопходне опреме и системских лиценци система и другог 

системског софтвера, као и све остала зависне и допунске трошкове везане за испоруку система. 

Предмет јавне набавке је сукцисивна набавка услуге коришћења информационог система "mParking-Easy 

Park" за потребе Службе Паркинг сервис ЈКП Други октобар Вршац. Предузеће за комуналне делатности 

Други октобар Вршац и „Easy Park“ д.о.о. Београд закључили су 04.12.2013. године уговор о пословно-

техничкој сарадњи на пружању услуге обезбеђења кључних ресурса, кратких бројева и информационог 

система за наплату и контролу паркирања. У моменту закључења поменутог уговора предузеће ’’Други 

октобар’’ је било у статусу друштвеног предузећа и није спроводило јавне набавке. Софтвер је прилагођен 

пословним процесима комуналног предузећа ’’Други октобар’’Вршац и у сарадњи са сва три мобилна 

оператера је имплементиран - уведен у оперативну употребу 01.02.2014. године.  

Имплементиран је информациони систем за наплату и контролу паркирања - софтвер под називом 

"mParking-Easy Park". 

 

Број:01-02-5/2020-7 

Датум:11.03.2020. 

Вршац  

 

 
Република Србија 

26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26 

www.oktobar.co.rs 

Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 

    Матични број: 08010072     ПИБ: 100911224 

e-mail: info@oktobar.rs 
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Easy Park д.о.о. Београд је искључиви власник ауторског права на софтверу "mParking-Easy Park", а као 

сервис провајдер је и власник кратких бројева за наплату паркирања путем СМС-а. 

Easy Park д.о.о. Београд има регистровано ауторско право на информационом систему за наплату и контролу 

паркирања - софтверу под називом "mParking-Easy Park" код Завода за интелектуалну својину по основу 

Потврде о уношењу у евиденцију и депоновању ауторског дела и предмета сродних права број 2014/2015-А-

2014/0006 од 20.01.2014. године. 

Информациони систем - софтвер "mParking-Easy Park" је ауторско дело сходно одредбама члана 2. тачка 1. 

Закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009,99/2011,119/2012 и 29/2016 - одлука 

УС), односно предузеће Easy Park д.о.о. Београд једино има право да пружа услуге на информационом 

систему "mParking-Easy Park" у Републици Србији. 

Easy Park д.о.о. Београд као власник софтвера и изворног кода рачунарског програма, своја права није 

пренео на трећа лица, због чега даље одржавање система не би могао да пружи други понуђач. Као 

искључиви власник софтвера, Easy Park д.о.о. Београд не дозвољава да друго правно лице одржава њихов 

програм, јер би у том случају био нарушен интегритет система и угрожена интелектуална својина.Такође да 

би било које лице могло да присупи програму мора да поседује ID код, а њега има само власник програма.  

ЈКП Други октобар Вршац има потребу да настави са коришћењем наведеног рачунарског програма, 

односно да настави коришћење истих кратких бројева и услуге одржавања софтвера за наплату и контролу 

паркинга. Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само понуђач Easy 

Park д.о.о. Београд, сервис провајдер за наплату паркирања. 

8. Позив за подношење понуде упућује се фирми Easy Park д.о.о. Београд, Милована Маринковића бр. 

31, Београд. 

9.  Поступак јавне набавке биће спроведен у складу са ЗЈН и подзаконским актима. 

10. Због свега наведеног, а на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-692/20 

од 03.03.2020. године, донета је Oдлука о покретању поступка за набавку редовно одржавање система-

софтвера за контролу и наплату паркинга. у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


