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

Број: 05/09-44 
Дана: 16.01.2020. 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 

Број 
уговора 

које 
наручилац 
намерава 

закључити 

1. услуге 

 
Текуће 

одржавање 
објеката 
Установе 

 

Услуге одржавања и 
поправки - 5000000 

фебруар 2020. 
године 

март 2020. 
године 

40 

2. услуге 
Физичко и 
техничко 

обезбеђење 

Услуге обезбеђења - 
79710000 

септембар 
2020. године 

октобар 
2020. године 

1 

3. услуге 

 
Једногодишња 
чланарина за 

студенте за 
EYCA 

(“Европска 
омладинска 
картица”) и 

ISIC 
(International 

Student 
Identity Card) 

картицу са 
припадајућим 
осигурањем  

 

Услуге повезане са 
софтвером - 72260000 

јун 
 2020. године 

септембар 
2020. године 

1 

4. услуге 

 
Осигурање 
имовине и 

запослених у 
Установи 

Услуге осигурања - 66510000 
октобар 2020. 

године 
новембар 

2020. године 
1 
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5. услуге 

Израда 
пројекта 
изведеног 

стања 
објеката 

Израда пројеката и нацрта, 
процена трошкова - 

71242000 

јун 2020. 
године 

јул 2020. 
године 

1 

6. услуге 

Израда 
техничке 

документације 
за изградњу 
студентског 
ресторана 

Израда пројеката и нацрта, 
процена трошкова - 

71242000 

фебруар 2020. 
године 

фебруар 
2020. 

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 
 
Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум: оквирни споразум ће се 
закључити за следеће набавке услуга: 
 
- Прехрамбени производи - оквирни споразум на две године; 
 
 
7) Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум: оквирни споразум ће се 
закључити за следеће набавке услуга: 
 
- Текуће одржавање објеката Установе - оквирни споразум на две године; 
 
Наручилац ће у складу са потребама закључивати појединачне уговоре или издавати 
наруџбенице.  
   


