
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  
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Дана: 31.05.2017. 

Дел.бр: 5.2.-14265 
 

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 добара бр. 12/17-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 – Набавка софтвера: 

Конфигуратор за  LOCALIS (WEB GIS апликација), број 12/17-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: Набавка софтвера: Конфигуратор за  LOCALIS (WEB GIS 

апликација) 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 

12/17-С. 

  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

 Информациони системи и сервери – 48800000. 

 

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: Географски информациони систем новосадског водовода 

се развија дужи низ година и заснован је на платформи америчке компаније ESRI 

која је лидер на светском тржишту у овој области.. Подаци о водоводној 

инфраструктури се редовно уносе и одржавају и користи их велики број корисника у 

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад (даље у тексту ЈКП ВИК), а постоји 

потреба и да се другим институцијама достављају извештаји или одређени подаци од 

интереса. Велики број пословних процеса у компанији користи ГИС платформу или 

податке из неке од ГИС база, а такође је и велики број алфанумеричких база 

података из компаније увезан коришћењем ГИС алата и просторних упита и анализа. 

Обзиром на наведено, у ЈКП ВИК постоји потреба да се креирају специфичне WEB 

ГИС апликације, које су прилагођене одређеној групи корисника и имају посебно 

дефинисану намену, скуп података које приказују, начин приказа, алате за рад са 
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просторним подацима, као и различита права приступа од осталих апликација и 

корисника. 

ЈКП ВИК је почетком 2016. године увео у употребу WEB ГИС апликацију LOCALIS, 

намењену публиковању ГИС-а путем интранета (клијентска апликација је WEB 

претраживач). У потпуности је прилагођена захтевима корисника, а доживела је пуну 

афирмацију због своје једноставности и приступачности. Интезивно се користи. Због 

наведеног долази до појавне корисничких захтева за посебним функционалностима и 

приказима. Посебна подешавања функционалности и измене интерфејса нису могуће 

у оквиру самог софтвера. То је изводљиво софтвером намењеним таквим 

прилагођавањима, где би администратор из ЈКП ВИК могао да креира наменску 

WEB ГИС апликацију када се за то појави потреба. 

Таква WEB ГИС апликација је предмет ове набавке: Конфигуратор за LOCALIS (GDi 

Localis Visios WEB GIS aplikacija) 

WEB ГИС апликацију Водовода је развила компанија ГДИ ГИСДАТА и то кроз 

имплементацију GDi Localis Visios WEB апликације, која је сопствени софтверски 

производ, заштићен као интелектуална својина, уз креирање посебних 

специјализованих модула који су потребни за рад у ЈКП ВИК и прилагођени су 

пословном процесу и анализама и извештајима који су потребни запосленима у 

Водоводу. 

Кроз предмет набавке неопходно је обезбедити алат за конфигурисање специфичних 

прилагођених WEB ГИС апликација на ЕСРИ платформи „GDi Localis Visios 

Advanced 2.0“- Konfigurator“ апликације. 

Наведена софтверска апликација је заштићено ауторско дело које се не може 

користити без куповине лиценце, не може се извршити надоградња софтвера, ни 

испорука нових верзија без добијања лиценце од стране носиоца ауторског права, 

нити се софтвер може одржавати од стране било ког програмера, већ само од стране 

носиоца ауторског права. 

 

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

404-02-1200/2017 од 16.05.2017. године. 

 

 

7. Подаци о понуђачу (назив/пословно име, седиште): „Gdi GISDATA“ д.о.о., ул. 

Булевар Михајла Пупина 165е, Београд. 

 

       ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

                           Комисија за јавне набавке 

Доставити:     

-Служби „Јавних набавки“ 

-Архиви 


