
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 Управа за заједничке послове покрајинских органа 

 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 

 www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 

2. Врста наручиоца: орган државне управе 

 

3. Врста предмета јавне набавке: услуге 

 

4. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег 

речника набавке:  

 Предмет јавне набавке су услуге – израда графичке Књиге стандарда. 

 Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН:    

 71245000 - Нацрт за одобрење, радни цртежи и спецификације 

 СА43 - Дигитално 

 СВ20 - Уз помоћ рачунара. 

 

5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају 

његову примену: 

Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) из разлога повезаних са заштитом искључивих 

права, а услед којих набавку може извршити само одређени понуђач, односно аутор.  

На основу Уговора о јавној набавци мале вредности услуга - израда књиге стандарда од 

23.10.2012. године закљученог између Управе за заједничке послове покрајинских 

органа и „KITCHEN&GOODWOLF” ДОО НОВИ САД као пружаоца услуге, 

„KITCHEN&GOODWOLF” ДОО НОВИ САД је израдио Књигу стандарда за успостављање 

комплетног визуелног идентитета у представљању Аутономне Покрајине Војводине, са 

детаљним и свеобухватним упутствима за примену елемената визуелног идентитета 

свих артикала који представљају Аутономну покрајину Војводину, а користе се у раду 

Скупштине АП Војводине, Покрајинске владе и покрајинских органа. 

С обзиром на то да су након израде Књиге стандарда промењени прописи којима се 

регулише визуелни идентитет у представљању Аутономне покрајине Војводине, 

неопходно је да се изврши прерада, односно дорада постојеће Књиге стандарда у 

складу са важећим прописима.  

Чланом 17. став 1. тачка 3) Закона о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС“ 

бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 - одлука УС) прописано је да аутор има 

искључиво право да штити интегритет свог дела, и то нарочито да даје дозволу за 

прераду свог дела. У складу са тим, Управа за заједничке послове покрајинских органа 

је дана 04.10.2017. године упутила аутору Књиге стандарда захтев да се изјасни да ли 

трећем лицу, коме би по основу евентуално спроведене јавне набавке био додељен 

уговор, даје дозволу за прераду Књиге стандарда, која представља ауторско дело 

правног лица „KITCHEN&GOODWOLF” ДОО НОВИ САД. Дана 04.10.2017. године 

„KITCHEN&GOODWOLF” ДОО НОВИ САД је доставио одговор којим се изјаснио да одбија 

да да сагласност, односно дозволу трећим лицима за прераду ауторског дела Књиге 

стандарда.  

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


С обзиром на то да је аутор Књиге стандарда одбио да да трећем лицу сагласност за 

прераду Књиге стандарда, као и да је у складу са Законом о ауторском и сродним 

правима и Уговором о јавној набавци услуга - израда књиге стандарда од 23.10.2012. 

године, једино лице које може да изврши услуге прераде постојеће Књиге стандарда, 

поред Наручиоца који за то нема потребне кадровске и техничке капацитете, њен аутор 

„KITCHEN&GOODWOLF” ДОО НОВИ САД, стекли су се услови за спровођење 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са 

чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.  

Сходно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дана 06.10.2017. 

године под бројем 109-031-318/2017-01 упутио Управи за јавне набавке Захтев за 

мишљење о основаности примене преговарачког поступка.  

Управа за јавне набавке је својим актом број 404-02-3579/17 од 02.11.2017. године, 

који је Наручилац примио дана 08.11.2017. године, дала позитивно мишљење о 

основаности примене предметног преговарачког поступка. 

 

6. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење 

понуда: 

Наручилац ће упутити позив аутору Графичке књиге стандарда који је једини и 

носилац ауторских права: 

Пословно име: „KITCHEN & GOOD WOLF“ ДОО ЗА РЕКЛАМУ И ПРОПАГАНДУ, НОВИ САД 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Нови Сад, Војвођанских Бригада бр. 4 

ПИБ: 103654914 

Матични број: 08831823 

 

7. Остале информације: / 


