ЈКП „Паркинг сервис“
Кнеза Вишеслава 27
11030 Београд

С-386/2022

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21),
подносим захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће
информације и копије докумената:
1. Информација о укупној вредности наплаћених „електронских дневних
паркинг карти“ у 2021. години (алтернативно, за 2020, уколико за 2021. још
увек нису прикупљени подаци подаци), које су издате на основу снимака
начињених у оквиру система „Око соколово“.
2. Информација о трошковима које је ЈКП „Паркинг сервис“ имало у вези са
коришћењем система „Око соколово“ у 2021. години (алтернативно, за 2020,
уколико за 2021. још увек нису прикупљени подаци), по главним ставкама
(нпр. трошкови горива, трошкови одржавања возила, трошкови у вези са
одржавањем система, зараде и други трошкови који се односе на запослена и
ангажована лица).
3. Информација о укупној вредности наплаћених „дневних паркинг карти“ које
су издате на други начин (на основу опажања ангажованих контролора) у
2021. години (алтернативно, за 2020, уколико за 2021. још увек нису
прикупљени подаци подаци).
4. Информација о трошковима које је ЈКП „Паркинг сервис“ имао у 2021.
години (алтернативно, у 2020, уколико за 2021. још увек нису прикупљени
подаци), у вези са контролом плаћања паркинг карти и њиховим издавањем,
изузев трошкова који се односе на функционисање система „Око соколово“,
по ставкама (нпр. трошкови зарада и других накнада за запослене и друга
радно ангажована лица, трошкови набавке и сервисирања опреме коју
користе контролори).
5. Документе који садрже информације о намени (сврси), изради, регистрацији
и одржавању посебног веб-сајта https://okosokolovo.com/ за који се наводи да
му је власник ЈКП „Паркинг сервис“ (Parking Servis © Copyright 2021 | All
Rights Reserved)
Напомена у вези са тачкама 1. и 3. захтева: Уколико ЈКП „Паркинг сервис“ не
поседује информације о томе колико наплаћених паркинг карти потиче од издатих
електронских налога путем система „Око соколово“, а колико од налога који су издати
на други начин (од стране контролора), молимо да у одговору на захтев наведете број
издатих „дневних паркинг карти“ (у оквиру система „Око соколово“, односно од стране

контролора), без обзира на то да ли су дневне паркинг карте плаћене или не, као и
укупан број наплаћених дневних паркинг карти (по било ком основу).
Напомена у вези са тачкама 1. до 4: У својим финансијским извештајима, односно
програмима пословања ЈКП Паркинг сервис наводи податке о броју „дневних паркинг
карти“, али не и о начину њиховог издавања. Такође, у оквиру приказа трошкова нисмо
успели да утврдимо који се трошкови односе на коришћење система „Око соколово“ а
колико на друге видове контроле.
Напомена у вези са тачком 5: информације о систему „Око соколово“ су објављене на
посебном сајту, који није регистрован у Републици Србији, а не у оквиру општег сајта
ЈКП „Паркинг сервис“, који јесте регистрован у Републици Србији https://www.parkingservis.co.rs/. Успостављање и одржавање посебног веб-сајта за овај систем можда има
неку сврху која није очигледна на први поглед, на пример, рекламирање овог система
ради даље продаје у иностранству, уколико је ЈКП Паркинг сервис власник лиценце. У
том смислу, у оквиру тачке 5. захтева тражимо документе који садрже информације из
којих се може видети шта је била намена (сврха) успостављања посебног веб-сајта за
промоцију овог система, за његову регистрацију на интернационалном домену, као и
друге податке који се односе на израду и одржавање тог посебног веб-сајта (нпр. цена
израде и годишњег одржавања).
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