ЈКП „Паркинг сервис“

С-386/2022-2

Кнеза Вишеслава 27
11030 Београд

Предмет: Ваш одговор на Захтев за информацијама од јавног значаја
бр. С 386/2022
Поштовани,
У одговору на захтев број С 386/2022, између осталог сте нас обавестили о следећем:
1. У вези са тачком 1. и тачком 3. захтева да ЈКП Паркинг сервис Београд „не
води посебну евиденцију о приходу насталом по основу издатих електронских
дневних паркинг карти коришћењем система „Око соколово“, као ни о
приходу насталом по основу издатих електронских дневних паркинг карти од
стране контролора паркирања.

У вези са тим скрећемо пажњу да смо у напомени захтева навели да у случају да
ЈКП Паркинг сервис не поседује податке о наплати карти, наведете укупан број издатих
паркинг карти на један и на други начин, у траженом периоду (2021. или 2020. година,
ако за 2021. не постоје подаци). Имајући то у виду, да би одговор био потпун, требало би
да нам доставите податке о броју издатих паркинг карти на један или други начин или да
недвосмислено наведете да ЈКП Паркинг сервис не поседује податке о томе колико је
паркинг карти издато на један или други начин. У вези са тим вас молимо, да у случају
да ЈКП Паркинг сервис којим случајем не поседује ни ову информацију, наведете коју
врсту информација поседује, како бисмо преформулисали захтев. На пример, уколико не
постоји укупна евиденција, већ евиденција за свако возило и за сваког контролора, у том
случају бисмо захтев преформулисали, онда бисмо захтевом тражили податке из
евиденције за свако возило/контролора, уколико не постоје годишње већ само дневне
евиденције, онда бисмо захтев преформулисали тако да тражимо информацију само за
одређене дане и слично.
2. У вези са информацијама из тачака 2. и 4. сте навели да не поседујете
евиденције о трошковима које ЈКП Паркинг сервис има у вези са радом
система „Око соколово“, односно контролора, „будући да такав налог није
испостављен од стране оснивача Града Београда, нити је то као обавеза
утврђено позитивним прописима“.
Како бисмо прецизирали захтев и тражили оне податке које Паркинг сервис има, молимо
да нас упутите у то које информације ЈКП Паркинг сервис у вези са предметом захтева

поседује. На пример, претпостављамо да ЈКП Паркинг сервис поседује нешто од
следећег:
а) број запослених на појединим пословима у вези са коришћењем система „Око
соколово“ и њихове просечне зараде;
б) број запослених контролора и њихове просечне зараде;
в) вредност плаћених услуга у вези са коришћењем овог система;
г) трошкови сервисирања возила која се користе за рад система „Око соколово“;
д) број пређених километара возила између редовних техничких прегледа (што би могло
бити од значаја уколико не постоје подаци о цени плаћеног горива за ова возила) и томе
слично.

За организацију Транспарентност Србија
Александра Ајданић
Београд, 21. јуни 2022.

