
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Дана:14.03.2017.  

Дел.бр: 5.2.-5965  
 

На основу члана 36. Став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС,, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са Одлуком о покретању јавне набавке услуга бр. 06/17-С, 

Комисија за јавну набавку  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад објављује: 

 

О б а в е ш т е њ е 

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива – Услуга надоградње 

софтвера Urbano Hydra и Canalis, набавка додатне лиценце, прелазак на мрежну 

верзију софтвера заједно са годишњим одржавањем, обуком запослених и техничком 

подршком, број 06/17-С, сходно одредбама члана 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним 

набавкама („Сл гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

1. Наручилац: ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад, Масарикова 17, www.vikns.rs 

 

2. Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће 

 

3. Предмет: Услуга надоградње софтвера Urbano Hydra и Canalis, набавка додатне 

лиценце, прелазак на мрежну верзију софтвера заједно са годишњим 

одржавањем, обуком запослених и техничком подршком у преговарачком 

поступку без објављивања јавног позива члан 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним 

набавкама („Сл гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), број 06/17-С. 

  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

 Програмски пакет за израду докумената, цртање, сликовни приказ, временско 

планирање и продуктивност – 48300000 

 

4. Основ за примену: Члан 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл 

гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

5. РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ: Наведени софтвер је ауторско дело фирме „StudioARS“ 

д.о.о., Матуљи, Хрватска односно „FOCUS Computers“ д.о.о. Београд као јединог и 

овлашћеног партнера на територији Републике Србије и може се набавити 

искључиво код овлашћеног дистрибутера. 

 

6. Управа за јавне набавке је за предметну јавну набавку дала позитивно мишљење број 

404-02-239/17 од 24.02.2017. године. 

 

 

 

 

 

http://www.vikns.rs/


 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

7. Подаци о понуђачу (назив/пословно име, седиште): „FOCUS Computers“ д.о.о. 

Београд са седиштем у Земуну, ул. Градски парк бр.2 

 

 

       ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

                           Комисија за јавне набавке 

Доставити:     

-Служби „Јавних набавки“ 

-Архиви 


