
На основу члана 55. и 57.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12): 

 
ФОНДУНС НОВИ САД 

ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
ПОТРЕБА МЛАДИХ, НАСТАВНИХ И НАУЧНИХ 

РАДНИКА И УМЕТНИКА 
-УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

Трг Доситеја Обрадовића 5 
Нови Сад 

 
објављује 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
у отвореном постуку јавне набавке за извођење радова 

 на изградњи стамбеног  објекта П + 3 + Пк  
за младе наставне и научне раднике и уметнике 

 
Интернет страница наручиоца: www.fonduns.uns.ac.rs 
 
Врста наручиоца: Остало 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
Врста предмета: Радови 
 
Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи стамбеног објекта 
П+3+Пк, за младе наставне и научне раднике и уметнике, по систему кључ у руке, 
оријентационе грађевинске површине 1300м2, процењена вредност је 
66.000.000,00 динара без ПДВ-а. Локација објекта је у Новом Саду, улица Станоја 
Станојевића бб, парцела бр. 730/37 К.О. Нови Сад IV. 
 
Ознака и назив из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови. 
 
Уговор ће бити додељен по критеријуму економски најповољније понуде. 
Елементи критеријума вредновања су: 

1. Понуђена цена – 94 бода;  
2. Стандард ISO 9001 – 2 бода;  
3. Стандард OHSAS 18001 – 2 бода;  
4. Стандард ISO 14001 – 2 бода. 

 
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки – 
portal.ujn.gov.rs; са интернет странице наручиоца - www.fonduns.uns.ac.rs или 
непосредно преузимањем на адреси: Трг Доситеја Обрадовића 5, (четврти спрат, 
соба 411), Нови Сад, од 9-15 часова. 
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти или кутији на адресу 
наручиоца: ФОНДУНС Нови Сад, Фондација за решавање стамбених потреба 



младих наставних и научних радника и уметника – Универзитет у Новом Саду, Трг 
Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад, (четврти спрат, соба 411), са 
назнаком „Понуда за јавну набавку за извођење радова на изградњи стамбеног 
објекта П + 3 + Пк, за младе наставне и научне раднике и уметнике, редни број ЈН 
01-1/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте уписује се назив и адреса 
понуђача. 
Рок за подношење понуда је 22 дана од дана објављивања јавног позива на 
Порталу јавних набавки (09.09.2013. године) до 01.10.2013. године у 12.00 часова 
без обзира на начин достављања.  
 
Претходно обавештење о покретању отвореног постука предметне  јавне набавке 
објављено је 10.04.2013. године на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 
најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 12.00 часова 01.10.2013. 
године.  
 
Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест у 12.30 
часова последњег дана за подношење понуда 01.10.2013. године. Отварање 
понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ФОНДУНС Нови Сад, Фондација 
за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника 
– Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад 
(трећи спрат, свечана сала Ректората). 
 
Отварање понуда је јавно. У поступку отварања понуда  активно могу учествовати 
овлашћени представници понуђача.  
 
Рок за доношење одлуке је 15 дана од дана отварања понуда. 
 
Лице за контакт је Ениса Кочан, интернет адреса fondacija@uns.ac.rs 
 
Право учешћа имају сва домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује 
испуњеност услова, ближе су одређени конкурсном документацијом. 
Понуђач је обавезан да уз понуду достави средства финансијског обезбеђења на 
начин прецизиран у конкурсној документацији. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
 
 


