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Дана: 06.11.2017. 

Дел.бр: 5.2.-29391 
 

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. 26/17-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 одржавања 

софтвера ArcGIS и Gdi Localis – Visios са израдом наменских модула, број 26/17-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 одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis – Visios са израдом 

наменских модула 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 26/17-С. 
  

Назив и ознака из општег речника набавке:  Системске услуге и услуге подршке – 
72250000. 
 

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 (ГИС) ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад (даље у тексту: Предузеће) 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 и канализационој инфраструктури се 

редовно уносе и одржавају, користи их велики број запослених у Предузећу, а 
постоје обавезе и потребе достављања извештаја и одређених података према другим 
институцијама различитих нивоа. Велики број пословних процеса у Предузећу се 

ослања на ГИС платформу или податке из неке од база ГИС-а, која је повезана са 
великим делом других база података. Кориснички интерфејс и везе су прилагођени 

различитим нивоима корисника, а конципиране су на принципу једноставности за 
употребу према кориснику, коришћењем ГИС алата, просторних упита и анализа.У 
периоду од 2013. до 2016. године, Предузеће је престало са одржавањем ГИС 

лиценци и комплетног географско информационог система, што је довело до 
технолошког застаревања система, који није могао у потпуности да одговори на 

захтеве процеса рада. Одсуство подршке је значајно успорило процесе рада у 
служби, нарочито имајући у виду стално растуће захтеве и потребе. Током 2016. 
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године извршена је надоградња ГИС лиценци и комплетног ГИС система, кроз 
креирање најсавременије WEB ГИС апликације GDi Localis - Visios.ArcGIS je 
софтвер који чини основу ГИСа предузећа. Обједињава више информационих 

система, додаје им просторни аспект и омогућава визуелизацију. Истовремено служи 
и за дистрибуцију информација о инфраструктури и помоћних података у  

Предузећу. GDi Localis - Visios омогућава коришћење ГИС-а путем моћне WEB 
апликације и једноставну приступачност како у оквиру предузећа тако и са 
могућношћу приказа јавности. Сама комплексност и врло брз развој технологије и 

функционалности софтвера захтевају стално ажурирање, дораду и усавршавање, као 
и подршку за одржавање софтвера.Како би географски информациони систем 

Предузећа развио пуну функционалност и како би се прилагођавао развоју ИТ 
технологија, потребно је редовно надограђивати лиценце софтвера и дорађивати 
модуле WEB ГИС апликације креирањем нових модула који су потребни 

запосленима у Предузећу и кроз израду напредних алата за преглед и анализу све 
обимнијих података који се прикупљају са терена и чувају у различитим базама 

података. 
Једини понуђач за предметну набавку је фирма „GDi SOLUTIONS“ д.о.о. из Београда 
јер због заштите искључивог ауторског права, постоји само овај, један овлашћени за 

дистрибуцију и одржавање софтверске апликације Gdi Localis – Visios за територију 
Републике Србије. 

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

011-00-343/17 од 18.10.2017. године. 

 

7. Подаци о понуђачу (назив/пословно име, седиште): „GDi SOLUTIONS“ д.о.о., ул. 
Булевар Михајла Пупина 165е, 11070 Београд. 

 

 
       ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 
                           Комисија за јавне набавке 

 
Доставити:     

-Служби „Јавних набавки“ 
-Архиви 


