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

Број: 05/09-88/2 
Дана: 01.02.2019. 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 

Број 
уговора 

које 
наручилац 
намерава 

закључити 

1. радови 

 
Замена врата у 

студентским собама у 
приземљу студентског 

дома „Слободан 
Бајић” у Новом Саду  

 

уградња врата - 
45421131 

април 2019. 
године 

мај 2019. 
године 

1 

2. радови 

 
Поправка пода у 

студентским собама и 
заједничким 

просторијама на 
четвртом спрату  у 
студентском дому 

„Живојин Ћулум” у  
Новом Саду  

 

 радови на 
постављању подова 

и подних облога - 
45432100, посебни 

грађевински 
занатски радови, 
изузев радова на 
крову - 45262000 

април 2019. 
године 

мај 2019. 
године 

1 

3. радови 

 
Уређење купатила у 
студентским собама 
на трећем спрату  у 
студентском дому 

„Живојин Ћулум” у  
Новом Саду 

 

водоинсталатерски 
и санитарни радови 
- 45330000, завршни 
грађевински радови 

- 45400000, 
постављање подних 

и зидних облога - 
45430000, посебни 

грађевински 
занатски радови, 
изузев радова на 
крову - 45262000 

април 2019. 
године 

мај 2019. 
године 

1 
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4. радови 

 
Поправка пода у 

студентским собама и 
заједничким 

просторијама на 
четвртом спрату  у 
студентском дому 

„Цар Лазар” у  Новом 
Саду  

 

 радови на 
постављању подова 

и подних облога - 
45432100, посебни 

грађевински 
занатски радови, 
изузев радова на 
крову - 45262000 

април 2019. 
године 

мај 2019. 
године 

1 

5. радови 

 
Уређење купатила у 
студентским собама 

на четвртом спрату  у 
студентском дому 

„Цар Лазар ” у  
Новом Саду 

 

водоинсталатерски 
и санитарни радови 
- 45330000, завршни 
грађевински радови 

- 45400000, 
постављање подних 

и зидних облога - 
45430000, посебни 

грађевински 
занатски радови, 
изузев радова на 
крову - 45262000 

април 2019. 
године 

мај 2019. 
године 

1 

6. радови 

 
Замена туш када у 
студентском дому 
„Никола Тесла” у 

Новом Саду  

водоинсталатерски 
и санитарни радови 
- 45330000, завршни 
грађевински радови 

- 45400000, 
постављање подних 

и зидних облога - 
45430000,  

април 2019. 
године 

мај 2019. 
године 

1 

7.  радови 

 
Замена светларника у 
ресторану за исхрану 
студената „Ресторан 

2” са магацином 
исхране у Новом Саду 

  

уградња врата и 
прозора и сродних 

елемената - 45421100 
 

април 2019. 
године 

мај 2019. 
године 

1 

8. радови 

 
Молерско фарбарски 
радови  у објектима 

Установе 
 

завршни 
грађевински радови 

- 45400000 

април 2019. 
године 

мај 2019. 
године 

1 

 
6) Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 
инвалида: не 
 
7) Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум: не                                    
      


