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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-88/3 
Дана: 19.04.2019. године  

На основу чланa 55. став 1 тачка 1) и члана 59. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Установа Студентски центар Нови Сад објављује 
 
 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ  
 
 

 1) Назив наручиоца: Установа студентског стандарда Студентски центар Нови Сад 
 
2) Адреса наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
 
3) Интернет адреса наручиоца: www.scns.rs 
 
4) Врста наручиоца: просвета 
 
5) Врста предмета, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
оквирни датум објављивања позива за подношење понуда, оквирни датум за закључење 
уговора, број уговора које наручилац намерава закључити: 

 

Р.бр. 
Врста 

предмета 
Опис предмета 

набавке 
Назив и ознака из општег речника 

набавке 

Оквирни датум 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда  

Оквирни датум 
за закључење 

уговора/ 
оквирног 
споразума 

1. добра 

 
Прехрамбени 

производи 
 

Храна, пиће, дуван и сродни 
производи - 15000000 

јун  
2019. године 

август 
 2019. године 

 
2. 

добра 

Средства и 
прибор за 

одржавање 
хигијене 

Производи за чишћење и полирање; 
Производи за чићење; Разни готови 

текстилни производи; Метле, четке и 
други производи разних врста; 
Тоалетна хартија, марамице, 

пешкири за руке и салвете, Вреће и 
кесе за отпад од полиетилена - 
39800000, 39830000; 3952500, 
39224000; 33760000, 19640000 

 

јун 2019. године јул 2019. године 

3. добра 

 
Резервни 
делови, 

потрошни 
материјал, 
прибор и 
опрема за 
техничко 

одржавање 
 

Алати, браве, кључеви, шарке, спојни 
елементи, ланци и опруге; 

Грађевински окови; Разни резервни 
делови - 44500000, 44115000, 34913000 

јун 2019. године јул 2019. године 
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6) Број уговора које наручилац намерава закључити:  
 
- Прехрамбени производи - оквирно 42 уговора; 
- Средства и прибор за одржавање хигијене - оквирно 2 уговора; 
- Резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко одржавање - оквирно 2 
уговора. 
 
Наручилац ће у складу са потребама закључивати појединачне уговоре или издавати 
наруџбенице.  
 
7) Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 
инвалида: не 
 
8) Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум: оквирни споразум ће се 
закључити за следеће набавке добара: 
 
- Прехрамбени производи - оквирни споразум на две године; 
- Средства и прибор за одржавање хигијене - оквирни споразум на две године; 
- Резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко одржавање - оквирни 
споразум на две године. 
 
                                                                                                                       
 


