
 

 

 
Назив и адреса наручиоца: Новинско-издавачка установа „Хлас људу“, 
Нови Сад, Булевар ослобођења 81/5, 
Врста наручиоца: Установа  
Интернет страница: www.hlasludu.info 
Матични број: 08011842,  
ПИБ: 101698000 
е-маил:  jnhl2020@hl.rs 
тел: 021/4720840, факс: 021/4720844 
дел. бр: 177/20 
датум 30. 06. 2020. године 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 
1. Подаци о наручиоцу:      Новинско-издавачка установа „Хлас људу“  

                                                         Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 81/5 
                                                         Матични број: 08011842,  
                                                     ПИБ: 101698000 
                                                         www.hlasludu.info 
 
 

2. Врста наручиоца:             Установа 
 

3. Врста поступка:                 
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

 
4. Опис предмета набавке назив и ознака из ОРН: 

Припрема за штампу, дизајн и дистрибуцију дечијег часописа на словачком језику 
„Зорњичка“ ЈН 3/2020  
 Шифра из Општег рачника - 7982000-услуге у вези са штампањем 

 
5. Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена  

                                              
6. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену:  
Наручилац спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда на основу чл. 36 ст. 1 тч.2 ЗЈН и Мишљења Управе за јавне набавке о 
основаности преговарачког поступка број 404-02-574/20 од дана 07.02.2020. године. 
Разлози за покретање предметног поступка су технички разлози, због којих само 
одређени понуђач односно ДОО Словачки издавачки центар за издаваштво Бачки 
Петровац може да испуни предметну јавну набаку.  
 
ДОО Словачки издавачки центар за издаваштво Бачки Петровац био је издавач дечијег 
часописа Зорњичка од његовог оснивања, до дана преношења издавачких права на 
Наручоца. Уговором о преношењу и преузимању издавачких права над часописом 
утврђено је да су оснивачка и издавачка права над наведеним часописоm са ДОО 
Словачки издавачки центар за издаваштво Бачки Петровац пренета на Новинско-
издавачку установу „Хлас људу“.  
 

http://www.hlasludu.info/
http://www.hlasludu.info/


 

 

Одлуком о Новинско-издавачкој установи „Хлас људу“ дефинисано је да је делатност 
којом се обезбеђује остваривање права словачке националне мањине на информисање 
на словачком језику издавање информативно-политичких новина „Хлас људу“, 
омладинскох новина „Взлет“ и дечијег часописа „Зорњичка“ који су од значаја за 
очување идентитета словачке националне мањине са елементима културне и 
едукативне функције.  
 
Словачки издавачке центар за издаваштво Бачки Петровац једини је правни субјект који 
може у потпуности да припреми наведени часопис, под чиме се подразумеva писање 
новинарских и стурчних текстова на тему уређивачке политике часописа, лектура, 
коректура до ликовно-графичког решења, коришћење лога часописа „Зорњичка“, 
визуелног идентитета, назива рубрика, инлуграција, вињета и сл.  
 

7. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда.  
ДОО Словачки издавачки центар за издаваштво Бачки Петровац, ул. 14. ВУСБ бр. 4-6  
 

8. Остале информације: 
Лице за контакт од стране наручиоца:  
Ана Купцова: jnhl2020@hl.rs 
 

 
         

за НИУ „Хлас људу“ 
в.д. директор Ана Хуђанова с.р. 

   
 

 


