
  
 
Број: 01-661-1/18 
Дана: 11.06.2018. године 
К У Л А, М.Тита 99 
 
ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 
         На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број:
Порталу јавних набавки и на и
БРОЈ: 03/2018, ПАРТИЈА 1.1.
ПРОСТОРА  у делу како следи

Мењају се, у целости, следеће 
новим странама на начин како следи
 
 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦИ.   
 
Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
страну преузму и поступе по наводима из исте. 
 
На страни 9. конкурсне документације мења се у одељку
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
колона 2. : брише се реч „абразивно

        

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број: 01-661-1/18, објављену дана 11.06.2018
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара

, ПАРТИЈА 1.1. СРЕДСТВА ЗА ОПШТУ ХИГИЈЕНУ И ХИГИЈЕНУ 
у делу како следи: 

следеће стране конкурсне документације и ист
на начин како следи у конкурсној документацији: 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
по наводима из исте.  

конкурсне документације мења се у одељку 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА у табели под
колона 2. : брише се реч „абразивно“. 

 

Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
11.06.2018. године  на 

јавну набавку добара 
СРЕДСТВА ЗА ОПШТУ ХИГИЈЕНУ И ХИГИЈЕНУ 

конкурсне документације и истa се замењују 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 
 ред, бројем 12. 



3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА 

 
Предмет јавне набавке број: 03/2018 су добра – Производи за чишћење за потребе Дома 
за старе и пензионере Кула у објекту у Кули, Маршала Тита 99, према Техничкој 
спецификацији (ОРН:39830000) према условима из техничке спецификације и 
техничким карактеристикама датим у прилогу обликована по партијама од 1.1 до 1.2 

 
ПАРТИЈА 1.1 – СРЕДСТВА ЗА ОПШТУ ХИГИЈЕНУ И ХИГИЈЕНУ ПРОСТОРА  

ОРН: 39830000 
Р.бр. Артикал Пакова

ње 
Јединица 

мере 
Количина 

1. Течно средство за ручно прање посуђа које 
ефикасно отклања све врсте масноћа, 900 мл, 
ЕКВ. “FAIRY“. 
Састав: течни детерџент за прање судова 5-15% 
анјонске киселине, < 5% нејонске ПАМ, 
бензисотхиазолинин, феноксиетанол, мириси, 
гераниол, лимонеле.  
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

1/1 ком 240 

2. Детерџент за машинско прање посуђа, 5/1, ЕКВ 
„АЗУР“. 
Састав: вода, содиум цуменесулпхонате,  
алкохол 96 %, етоксиловани алцохол, органски 
растварач, калијум хидроксид, ЕДТА, фосфонат.  
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

5/1 ком 36 

3. Абразивно средство за посуђе, 750 мл, 
ЕКВ.“ТЕЧНИ ВИМ“  
Доставити узорак са декларацијом на српском 

1/1 ком 200 



језику. 
4. Детерџент за машинско прање јако запрљаног 

рубља које настаје у установама стационарног 
типа, прашкасте конзистенције са гранулама, са 
плавим зрнцима, за прање до 95С˚, пак. 9, 10, 11 
или 12 кг. На оригиналној амбалажи производа 
мора бити утиснут датум производње, намена, 
начин употребе, бар код, рок трајања, увозник, 
дистрибутер као и произвођачка декларација, 
ЕКВ.“ДУЕЛ“ 
Састав: 
Содиум царбонате, содиум сулфате, содиум 
бицарбонате, натријум перборат тетрахидрат, 
содиум Ц 10-13 алкyл бензенесулфонате, аqва, 
зеолите, содиум силицате, етоксиловани 
алкохоли (Ц14-Ц15 са > 2,5 мола ЕО), акрилно 
малеински кополимер, натријумова со, 
целлулосе гум, тетрасодиум етидронате,  
диметилполисилоксан, етоксиловани и 
пропоксиловани Алкохоли, Ц12-Ц15 линеарни и 
разгранати (>2,5 ЕО/ПО), парфум, ПЕГ 4000, 
анјонски дериват стилбен дисуфонске киселине, 
субтилисин, xexyл циннамал, Алфа-амилаза 
ЦИ74160 ЦИ74260 
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

1/1 кг 1400 

5. Течни омекшивач са мирисом, 2/1, ЕКВ. 
“ДУЕЛ“ На оригиналној амбалажи производа 
мора бити утиснут датум производње, намена, 
начин употребе, бар код, рок трајања, увозник, 
дистрибутер, као и произвођачка декларација. 

2/1 ком 100 



Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

6. Избељивач рубља, 1/1, ЕКВ „АCE“ 
Садржи 5 % хлора. На оригиналној амбалажи 
производа мора бити утиснут датум 
производње, намена, начин употребе, бар код, 
рок трајања, увозник, дистрибутер, као и 
произвођачка декларација. 
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

1/1 л 40 

7. Дестилована вода, 5/1, ЕКВ.“ФАМИД“ 5/1 ком 40 
8. Средство за чишћење подова, 1/1, 

ЕКВ.“АЈАКС“  
Састав: < 5% анјонских сурфактанта, < 1% 
нејонских сурфактанта, мирис, натријум лауреат 
сулфат натријум цитрат линалоол, цинамил, 
алкохол, мексил цинамал, цоумарин, бензил 
салицилат, бутилтенил, метилпропионал, 
лимонен, глутарал, метилхлороизот, азолинан, 
метилизотиазолинан, охтилизотиазолинан. 
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

1/1 л 400 

9. Средство за прање стакла са пумпицом, 750 мл, 
ЕКВ.“МER CLIN“ на бази етанола 1-5%, до 5% 
анјонских тензида и додатком мирисне 
компоненте–могућност распршивања течности и 
пене. 
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

1/1 ком 230 

10. Средство за одржавање хигијене намештаја, 
спреј за намештај, 300 мл, садржи < 5% нејонски 

1/1 ком 10 



сурфактант, ≥ 5% и < 15% алифатични 
угљоводоник, мирис, лимонене, 2-бромо-2 
нитро-пропане-1,3-диол. ЕКВ.“ПРОНТО“  
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

11. Средство за одржавање хигијене wc шкољки од 
каменца и других нечистоћа, 1/1, ЕКВ.“WC 
САНИПЕР“ 
Састав: максимално 9% хлороводоничне 
киселине и 5% нејоногени сурфактанти. 
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

1/1 ком 100 

12. Средство за чишћење тоалета, 500 мл, 
ЕКВ.“ЦИФ СПРЕЈ“ 
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

1/1 ком 48 

13. Средство за свежину и чистоћу WC шоља, 
куглице 3/1, ЕКВ. „БРЕФ“ 
Састав: 15-30% анјонски сурфактанти; < 5% 
нејонски сурфактанти; мирис (цоумарин, 
лимонене, линалоол) 
Доставити узорак са декларацијом на српском 
језику. 

3/1 ком 88 

14. Освеживач простора, на струју, апарат „AIR 
WICK“ + рефил 

1/1 ком 20 

15. Освеживач простора „AIR WICK“ рефил, за 
електрични апарат под редним бројем 14. 

1/1 ком 230 

16. Спреј за инсекте, против летећих и гмижућих 
инсеката, 300 мл, ЕКВ.“RAID“ 

1/1 ком 24 

17. Електрични апарат против комараца, на струју, 
ЕКВ. “RAID“, електрични апарат + течност 

1/1 ком 8 



18. Течност (рефил) против комараца, за 
електрични апарат под редним бројем 17. 

1/1 ком 16 

19. Пластични тањири, дубоки, за једнократну 
употребу, 50/1 

50/1 пак 5 

20. Картонске тацне, Т2, 25/1, ЕКВ.“ФРЕШ“  25/1 пак 6 
21. ПВЦ чаше, за једнократну употребу, 0,2 л, 100/1 100/1 пак 17 
22. Пластичне виљушке,  20/1, ЕКВ.“ФРЕШ“ 20/1 пак 10 
23. Пластични ножеви, 20/1, ЕКВ.“ФРЕШ“ 20/1 пак 10 
24. Чачкалице, округле, дрвене, 100/1, 

ЕКВ.“СТИЛЕТО“ 
100/1 пак 10 

25. Алу фолија, 30м 1/1 ком 10 
26. Најлон кесе за замрзивач, 30/1, од 3 кг 30/1 пак 177 
27. Најлон кесе за замрзивач, 30/1, од 2 кг 30/1 пак 5 
28. Кесе за смеће, 1100х700мм, 10/1, ЕКВ.“МИГ“ 10/1 пак 350 
29. Кесе трегерице, веће, за 5 кг тежине, димензије 

500х300мм, 100/1 
100/1 пак 55 

30. ПВЦ врећа за смеће, димензије 500x500x0,5 мм, 
10/1 

10/1 пак 300 

31. Кесе беле, 10/1, 500х700х0,5 мм 10/1 пак 7 
32. Гумене рукавице за домаћинство, вишекратне, 

ЕКВ.“ВИЛЕДА“ 
1/1 пар 200 

33. Кофа пластична, цца 12 литара, за брисач пода 1/1 ком 6 
34. Микрофибер брисач за под, 40 цм, са дршком 

1,2м, (плоча ломљива) 
1/1 ком 30 

35. Микрофибер брисач за под 40 цм, резервни 
(уложак) за сет под ребним бројем 34. 

1/1 ком 70 

36. Брисач за под са округлом посудом од 12 л, сет 
садржи: кофу са цедиљком, памучни брисач, 
дршку. 

1/1 сет 7 

37. Резервни брисач пода, памучни, 180 г, дужи, за 1/1 ком 70 



сет под ребним бројем 36. 
38. Метла, сиркова, 4-5 пута шивена, са већом  

дрвеном дршком. 
1/1 ком 9 

39. Четка (метла за домаћинство, партвиш) са 
дршком дужине 1,2 м, за чишћење просторија. 

1/1 ком 12 

40. Четка за под, рибаћа, са дршком дужине 1,2 м 1/1 ком 10 
41. Телескопски брисач за паучину са пајалицом, 

могућност продужетка (за високе плафоне) 
2х1,5м. 

1/1 ком 4 

42. Лопатица за смеће +четка, ПВЦ 1/1 ком 5 
43. Сунђер за посуђе, са абразивним слојем,  

профилисан рукохват,  95х70х45мм 
1/1 ком 444 

44. Трулекс крпе, 180х200мм, паковање 3/1 3/1 пак 100 
45. Жица за посуђе, средње величине. 1/1 ком 350 
46. Магична крпа, 30 х 30 цм, 100% микрофибер, 

ЕКВ. „СМАРТ“ 
1/1 ком 10 

47. Салвете беле, 33х33/50, двослојне, ЕКВ.“ 
ТЕНЕРА“ 

50/1 пак 550 

48. Папирни пешкир, бели, двослојни, 90 листа, 
ролна, 21,6 м, 100% целулоза. 

1/1 ком 1000 

49. Вакум гума за лавабо и сифоне 1/1 ком 2 
50. WC четка, пластична, са пластичним постољем. 1/1 ком 48 

 
Понуђач мора наручиоцу понудити сва наведена добра из Спецификација.  
Квалитет предметних добaра мора одговарати српским стандарднимa за предметна 
добра. 
Понуђач је дужан предметна добра да испоручује сукцесивно, у уговореном року.  
Достављање се врши на  адресу наручиоца - FCO магацин, Дом за старе и пензионере 
Кула, у Кули, Маршала Тита 99 и објекат у Руском Крстуру, Бориса Кидрича 66. 



ДОСТАВИТЕ УЗОРКЕ (са декларацијом на српском језику) ЗА СТАВКЕ У ТАБЕЛИ ПОД 
РЕДНИМ БРОЈЕМ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 
 
Место и датум:       Давалац понуде: 
______________________                   ________________________________ 
        име и презиме – читко написано 
     М.П. 
             
                                                                                 ________________________________ 
        својеручни потпис овлашћеног 
лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На страни 37. конкурсне документације  у одељку 20. Моделу уговора у члану 2.  у 
табели , под редним бројем 12. у колони 2. колона мења се следеће: брише се реч 
„абразивно“ . 
 

20. МОДЕЛ УГОВОРА 
о јавној набавци добара Производи за чишћење за потребе Дома за старе и 

пензионере Кула у објекту у Кули, Маршала Тита 99 – обликоване по партијама.– 
Партија 1.1.  - Средства за општу хигијену и хигијену простора - 

Закључен између: 
Установе "Дом за старе и пензионере Кула" Кула, Маршала Тита 99, ПИБ:100262942, 
матични број:08171556 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Сандра Бабић 
и  
................................................................................................... са седиштем у ..........................                        
...................... Улица ....................................................... број ................ ПИБ 
................................ матични број ............................... које заступа директор 
....................................................... (у даљем тексту: Добављач) 
Члановима групе понуђача:  
1. ..................................................................................................., са седиштем у   
............................. ...................... Улица ....................................................... број ................  ПИБ 
................................... матични број ............................... рачун број 
....................................................................................... отворен код пословне банке 
................................................................................................................ кога заступа директор 
.........................................................................................................................; 
2. ..................................................................................................., са седиштем у   
............................. ...................... Улица ....................................................... број ................  ПИБ 
................................... матични број ............................... рачун број 
....................................................................................... отворен код пословне банке 
................................................................................................................ кога заступа директор 
.........................................................................................................................; 
или 



Подизвођачима:  
1. ..................................................................................................., са седиштем у   
............................. ...................... Улица ....................................................... број ................  ПИБ 
................................... матични број ............................... рачун број 
....................................................................................... отворен код пословне банке 
................................................................................................................ кога заступа директор 
.........................................................................................................................; 
2. .................................................................................................., са седиштем у   
............................. ...................... Улица ....................................................... број ................  ПИБ 
................................... матични број ............................... рачун број 
....................................................................................... отворен код пословне банке 
................................................................................................................ кога заступа директор 
.........................................................................................................................; 
Основ уговора: 
ЈНМВ број 03/2018 
Број и датум Одлуке о додели уговора 
........................................................................................... 
Понуда изабраног понуђача .................................................. од ............................. 2018. 
године. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорнe стране су сагласне да је предмет овог уговора купопродаја средстава за хигијену 
Партија 1.1 Средства за општу хигијену и хигијену простора за потребе Дома за старе и 
пензионере Кула, у објекту у Кули, Маршала Тита бр. 99. 

Члан 2. 
Уговорне стране су утврдиле цену (без ПДВ-а) и количину Средства за општу хигијену и 
хигијену простора на основу Понуде ............................................ бр........................ од 
............... 2018. године и то: 



р.бр. Назив врсте добара Jединица 
мере  

Укупна 
количина 

Укупна 
вредност у 

динарима без 
ПДВ-а 

Укупна 
вредност у 

динарима са 
ПДВ-ом 

1. Течно средство за ручно 
прање посуђа које 
ефикасно отклања све врсте 
масноћа, 900 мл, ЕКВ. 
“FAIRY“. 
Састав: течни детерџент за 
прање судова 5-15% 
анјонске киселине, < 5% 
нејонске ПАМ, 
бензисотхиазолинин, 
феноксиетанол, мириси, 
гераниол, лимонеле.  
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 240   

2. Детерџент за машинско 
прање посуђа, 5/1, ЕКВ 
„АЗУР“. 
Састав: вода, содиум 
цуменесулпхонате,  
алкохол 96 %, 
етоксиловани алцохол, 
органски растварач, 
калијум хидроксид, ЕДТА, 
фосфонат.  
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 

ком 36   



језику. 
3. Абразивно средство за 

посуђе, 750 мл, 
ЕКВ.“ТЕЧНИ ВИМ“  
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 200   

4. Детерџент за машинско 
прање јако запрљаног 
рубља које настаје у 
установама стационарног 
типа, прашкасте 
конзистенције са 
гранулама, са плавим 
зрнцима, за прање до 95С˚, 
пак. 9, 10, 11 или 12 кг. На 
оригиналној амбалажи 
производа мора бити 
утиснут датум производње, 
намена, начин употребе, 
бар код, рок трајања, 
увозник, дистрибутер као и 
произвођачка декларација, 
ЕКВ.“ДУЕЛ“ 
Састав: Содиум царбонате, 
содиум сулфате, содиум 
бицарбонате, натријум 
перборат тетрахидрат, 
содиум Ц 10-13 алкyл 
бензенесулфонате, аqва, 
зеолите, содиум силицате, 

кг 1400   



етоксиловани алкохоли 
(Ц14-Ц15 са > 2,5 мола 
ЕО), акрилно малеински 
кополимер, натријумова со, 
целлулосе гум, 
тетрасодиум етидронате,  
диметилполисилоксан, 
етоксиловани и 
пропоксиловани Алкохоли, 
Ц12-Ц15 линеарни и 
разгранати (>2,5 ЕО/ПО), 
парфум, ПЕГ 4000, 
анјонски дериват стилбен 
дисуфонске киселине, 
субтилисин, xexyл 
циннамал, Алфа-амилаза 
ЦИ74160 ЦИ74260 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

5. Течни омекшивач са 
мирисом, 2/1, ЕКВ. 
“ДУЕЛ“ На оригиналној 
амбалажи производа мора 
бити утиснут датум 
производње, намена, начин 
употребе, бар код, рок 
трајања, увозник, 
дистрибутер, као и 
произвођачка декларација. 
Доставити узорак са 

ком 100   



декларацијом на српском 
језику. 

6. Избељивач рубља, 1/1, ЕКВ 
„АCE“ 
Садржи 5 % хлора. На 
оригиналној амбалажи 
производа мора бити 
утиснут датум производње, 
намена, начин употребе, 
бар код, рок трајања, 
увозник, дистрибутер, као и 
произвођачка декларација. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

л 40   

7. Дестилована вода, 5/1, 
ЕКВ.“ФАМИД“ 

ком 40   

8. Средство за чишћење 
подова, 1/1, ЕКВ.“АЈАКС“  
Састав: < 5% анјонских 
сурфактанта, < 1% 
нејонских сурфактанта, 
мирис, натријум лауреат 
сулфат натријум цитрат 
линалоол, цинамил, 
алкохол, мексил цинамал, 
цоумарин, бензил 
салицилат, бутилтенил, 
метилпропионал, лимонен, 
глутарал, метилхлороизот, 
азолинан, 

л 400   



метилизотиазолинан, 
охтилизотиазолинан. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

9. Средство за прање стакла 
са пумпицом, 750 мл, 
ЕКВ.“МER CLIN“ на бази 
етанола 1-5%, до 5% 
анјонских тензида и 
додатком мирисне 
компоненте–могућност 
распршивања течности и 
пене. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 230   

10. Средство за одржавање 
хигијене намештаја, спреј 
за намештај, 300 мл, 
садржи < 5% нејонски 
сурфактант, ≥ 5% и < 15% 
алифатични угљоводоник, 
мирис, лимонене, 2-бромо-
2 нитро-пропане-1,3-диол. 
ЕКВ.“ПРОНТО“  
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 10   

11. Средство за одржавање 
хиијене wc шкољки од 

ком 100   



каменца и других 
нечистоћа, 1/1, ЕКВ.“WC 
САНИПЕР“ 
Састав: максимално 9% 
хлороводоничне киселине и 
5% нејоногени 
сурфактанти. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

12. Средство за чишћење 
тоалета, 500 мл, ЕКВ.“ЦИФ 
СПРЕЈ“ 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 48   

13. Средство за свежину и 
чистоћу WC шоља, куглице 
3/1, ЕКВ. „БРЕФ“ 
Састав: 15-30% анјонски 
сурфактанти; < 5% 
нејонски сурфактанти; 
мирис (цоумарин, 
лимонене, линалоол) 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 88   

14. Освеживач простора, на 
струју, апарат „AIR WICK“ 
+ рефил 

ком 20   



15. Освеживач простора „AIR 
WICK“ рефил, за 
електрични апарат под 
редним бројем 14. 

ком 230   

16. Спреј за инсекте, против 
летећих и гмижућих 
инсеката, 300 мл, 
ЕКВ.“RAID“ 

ком 24   

17. Електрични апарат против 
комараца, на струју, ЕКВ. 
“RAID“, електрични апарат 
+ течност 

ком 8   

18. Течност (рефил) против 
комараца, за електрични 
апарат под редним бројем 
17. 

ком 16   

19. Пластични тањири, дубоки, 
за једнократну употребу, 
50/1 

пак 5   

20. Картонске тацне, Т2, 25/1, 
ЕКВ.“ФРЕШ“  

пак 6   

21. ПВЦ чаше, за једнократну 
употребу, 0,2 л, 100/1 

пак 17   

22. Пластичне виљушке,  20/1, 
ЕКВ.“ФРЕШ“ 

пак 10   

23. Пластични ножеви, 20/1, 
ЕКВ.“ФРЕШ“ 

пак 10   

24. Чачкалице, округле, 
дрвене, 100/1, 
ЕКВ.“СТИЛЕТО“ 

пак 10   



25. Алу фолија, 30м ком 10   
26. Најлон кесе за замрзивач, 

30/1, од 3 кг 
пак 177   

27. Најлон кесе за замрзивач, 
30/1, од 2 кг 

пак 5   

28. Кесе за смеће, 1100х700мм, 
10/1, ЕКВ.“МИГ“ 

пак 350   

29. Кесе трегерице, веће, за 5 
кг тежине, димензије 500 х 
300 мм, 100/1 

пак 55   

30. ПВЦ врећа за смеће, 
димензије 500x500x0,5 мм, 
10/1 

пак 300   

31. Кесе беле, 10/1, 500 х 700 х 
0,5 мм 

пак 7   

32. Гумене рукавице за 
домаћинство, вишекратне, 
ЕКВ.“ВИЛЕДА“ 

пар 200   

33. Кофа пластична, цца 12 
литара, за брисач пода 

ком 6   

34. Микрофибер брисач за под, 
40 цм, са дршком 1,2 м, 
(плоча ломљива) 

ком 30   

35. Микрофибер брисач за под 
40 цм, резервни (уложак) за 
сет под ребним бројем 34. 

ком 70   

36. Брисач за под са округлом 
посудом од 12 л, сет 
садржи: кофу са цедиљком, 
памучни брисач, дршку. 

сет 7   



37. Резервни брисач пода, 
памучни, 180 г, дужи, за сет 
под ребним бројем 36. 

ком 70   

38. Метла, сиркова, 4-5 пута 
шивена, са већом  дрвеном 
дршком. 

ком 9   

39. Четка (метла за 
домаћинство, партвиш) са 
дршком дужине 1,2 м, за 
чишћење просторија. 

ком 12   

40. Четка за под, рибаћа, са 
дршком дужине 1,2 м 

ком 10   

41. Телескопски брисач за 
паучину са пајалицом, 
могућност продужетка (за 
високе плафоне) 2 х 1,5 м. 

ком 4   

42. Лопатица за смеће +четка, 
ПВЦ 

ком 5   

43. Сунђер за посуђе, са 
абразивним слојем,  
профилисан рукохват,  
95х70 х 45 мм 

ком 444   

44. Трулекс крпе, 180 х 200 мм, 
паковање 3/1 

пак 100   

45. Жица за посуђе, средње 
величине. 

ком 350   

46. Магична крпа, 30 х 30 цм, 
100% микрофибер, ЕКВ. 
„СМАРТ“ 

ком 10   

47. Салвете беле, 33 х 33/50, 
двослојне, ЕКВ.“ ТЕНЕРА“ 

пак 550   



48. Папирни пешкир, бели, 
двослојни, 90 листа, ролна, 
21,6 м, 100% целулоза. 

ком 1000   

49. Вакум гума за лавабо и 
сифоне 

ком 2   

50. WC четка, пластична, са 
пластичним постољем. 

ком 48   

УКУПНА  ЦЕНА  ЗА  ЦЕЛУ  ПАРТИЈУ БЕЗ ПДВ:  
ИЗНОС ПДВ НА УКУПНУ ЦЕНУ:  
УКУПНА  ЦЕНА  ЗА  ЦЕЛУ  ПАРТИЈУ СА ПДВ:  
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  
РОК ИСПОРУКЕ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На страни 52. конкурсне документације мења се у одељку 21. Образац структуре цена 
са упутством како да се попуни   у табели , у реду број 18. у  колони 1. мења се 
следеће: брише се реч „абразивно“  
 

21. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ  
ПОПУНИ 

Предмет јн Јед. 
мере 

Кол. Јед.цена у 
динарима 
без ПДВ-а 

Јед.цена у 
динарима 
са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност у 
динарима 
без ПДВ-а 

Укупна 
вредност у 

динарима са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 
Течно средство за 
ручно прање посуђа 
које ефикасно 
отклања све врсте 
масноћа, 900 мл, 
ЕКВ. “FAIRY“. 
Састав: течни 
детерџент за прање 
судова 5-15% 
анјонске киселине, < 
5% нејонске ПАМ, 
бензисотхиазолинин, 
феноксиетанол, 
мириси, гераниол, 
лимонеле.  
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 

ком 240     

Детерџент за 
машинско прање 

ком 36     



посуђа, 5/1, ЕКВ 
„АЗУР“. 
Састав: вода, содиум 
цуменесулпхонате,  
алкохол 96 %, 
етоксиловани 
алцохол, органски 
растварач, калијум 
хидроксид, ЕДТА, 
фосфонат.  
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 
Абразивно средство 
за посуђе, 750 мл, 
ЕКВ.“ТЕЧНИ ВИМ“  
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 

ком 200     

Детерџент за 
машинско прање 
јако запрљаног 
рубља које настаје у 
установама 
стационарног типа, 
прашкасте 
конзистенције са 
гранулама, са 
плавим зрнцима, за 
прање до 95С˚, пак. 
9, 10, 11 или 12 кг. 

кг 1400     



На оригиналној 
амбалажи производа 
мора бити утиснут 
датум производње, 
намена, начин 
употребе, бар код, 
рок трајања, 
увозник, 
дистрибутер као и 
произвођачка 
декларација, 
ЕКВ.“ДУЕЛ“ 
Састав: Содиум 
царбонате, содиум 
сулфате, содиум 
бицарбонате, 
натријум перборат 
тетрахидрат, содиум 
Ц 10-13 алкyл 
бензенесулфонате, 
аqва, зеолите, 
содиум силицате, 
етоксиловани 
алкохоли (Ц14-Ц15 
са > 2,5 мола ЕО), 
акрилно малеински 
кополимер, 
натријумова со, 
целлулосе гум, 
тетрасодиум 
етидронате,   



диметилполисилокса
н, етоксиловани и 
пропоксиловани 
Алкохоли, Ц12-Ц15 
линеарни и 
разгранати (>2,5 
ЕО/ПО), парфум, 
ПЕГ 4000, анјонски 
дериват стилбен 
дисуфонске 
киселине, 
субтилисин, xexyл 
циннамал, Алфа-
амилаза ЦИ74160 
ЦИ74260 
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 
Течни омекшивач са 
мирисом, 2/1, ЕКВ. 
“ДУЕЛ“ На 
оригиналној 
амбалажи производа 
мора бити утиснут 
датум производње, 
намена, начин 
употребе, бар код, 
рок трајања, 
увозник, 
дистрибутер, као и 
произвођачка 

ком 100     



декларација. 
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 
Избељивач рубља, 
1/1, ЕКВ „АCE“ 
Садржи 5 % хлора. 
На оригиналној 
амбалажи производа 
мора бити утиснут 
датум производње, 
намена, начин 
употребе, бар код, 
рок трајања, 
увозник, 
дистрибутер, као и 
произвођачка 
декларација. 
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 

л 40     

Дестилована вода, 
5/1, ЕКВ.“ФАМИД“ 

ком 40     

Средство за 
чишћење подова, 
1/1, ЕКВ.“АЈАКС“  
Састав: < 5% 
анјонских 
сурфактанта, < 1% 
нејонских 
сурфактанта, мирис, 

л 400     



натријум лауреат 
сулфат натријум 
цитрат линалоол, 
цинамил, алкохол, 
мексил цинамал, 
цоумарин, бензил 
салицилат, 
бутилтенил, 
метилпропионал, 
лимонен, глутарал, 
метилхлороизот, 
азолинан, 
метилизотиазолинан, 
охтилизотиазолинан. 
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 
Средство за прање 
стакла са пумпицом, 
750 мл, ЕКВ.“МER 
CLIN“ на бази 
етанола 1-5%, до 5% 
анјонских тензида и 
додатком мирисне 
компоненте–
могућност 
распршивања 
течности и пене. 
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 

ком 230     



Средство за 
одржавање хигијене 
намештаја, спреј за 
намештај, 300 мл, 
садржи < 5% 
нејонски сурфактант, 
≥ 5% и < 15% 
алифатични 
угљоводоник, мирис, 
лимонене, 2-бромо-2 
нитро-пропане-1,3-
диол. 
ЕКВ.“ПРОНТО“  
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 

ком 10     

Средство за 
одржавање хиијене 
wc шкољки од 
каменца и других 
нечистоћа, 1/1, 
ЕКВ.“WC 
САНИПЕР“ 
Састав: максимално 
9% хлороводоничне 
киселине и 5% 
нејоногени 
сурфактанти. 
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 

ком 100     



Средство за 
чишћење тоалета, 
500 мл, ЕКВ.“ЦИФ 
СПРЕЈ“ 
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 

ком 48     

Средство за свежину 
и чистоћу WC шоља, 
куглице 3/1, ЕКВ. 
„БРЕФ“ 
Састав: 15-30% 
анјонски 
сурфактанти; < 5% 
нејонски 
сурфактанти; мирис 
(цоумарин, 
лимонене, линалоол) 
Доставити узорак са 
декларацијом на 
српском језику. 

ком 88     

Освеживач простора, 
на струју, апарат 
„AIR WICK“ + 
рефил 

ком 20     

Освеживач простора 
„AIR WICK“ рефил, 
за електрични апарат 
под редним бројем 
14. 

ком 230     

Спреј за инсекте, ком 24     



против летећих и 
гмижућих инсеката, 
300 мл, ЕКВ.“RAID“ 
Електрични апарат 
против комараца, на 
струју, ЕКВ. 
“RAID“, електрични 
апарат + течност 

ком 8     

Течност (рефил) 
против комараца, за 
електрични апарат 
под редним бројем 
17. 

ком 16     

Пластични тањири, 
дубоки, за 
једнократну 
употребу, 50/1 

пак 5     

Картонске тацне, Т2, 
25/1, ЕКВ.“ФРЕШ“  

пак 6     

ПВЦ чаше, за 
једнократну 
употребу, 0,2 л, 
100/1 

пак 17     

Пластичне виљушке,  
20/1, ЕКВ.“ФРЕШ“ 

пак 10     

Пластични ножеви, 
20/1, ЕКВ.“ФРЕШ“ 

пак 10     

Чачкалице, округле, 
дрвене, 100/1, 
ЕКВ.“СТИЛЕТО“ 

пак 10     

Алу фолија, 30м ком 10     



Најлон кесе за 
замрзивач, 30/1, од 3 
кг 

пак 177     

Најлон кесе за 
замрзивач, 30/1, од 2 
кг 

пак 5     

Кесе за смеће, 1100 х 
700 мм, 10/1, 
ЕКВ.“МИГ“ 

пак 350     

Кесе трегерице, веће, 
за 5 кг тежине, 
димензије 500 х 300 
мм, 100/1 

пак 55     

ПВЦ врећа за смеће, 
димензије 500 x 500 
x 0,5 мм, 10/1 

пак 300     

Кесе беле, 10/1, 500 
х 700 х 0,5 мм 

пак 7     

Гумене рукавице за 
домаћинство, 
вишекратне, 
ЕКВ.“ВИЛЕДА“ 

пар 200     
 
 
 

Кофа пластична, цца 
12 литара, за брисач 
пода 

ком 6     
 
 

Микрофибер брисач 
за под, 40 цм, са 
дршком 1,2 м, (плоча 
ломљива) 

ком 30     

Микрофибер брисач 
за под 40 цм, 

ком 70     



резервни (уложак) за 
сет под ребним 
бројем 34. 
Брисач за под са 
округлом посудом 
од 12 л, сет садржи: 
кофу са цедиљком, 
памучни брисач, 
дршку. 

сет 7     

Резервни брисач 
пода, памучни, 180 г, 
дужи, за сет под 
ребним бројем 36. 

ком 70     

Метла, сиркова, 4-5 
пута шивена, са 
већом  дрвеном 
дршком. 

ком 9     

Четка (метла за 
домаћинство, 
партвиш) са дршком 
дужине 1,2 м, за 
чишћење просторија. 

ком 12     

Четка за под, рибаћа, 
са дршком дужине 
1,2 м 

ком 10     

Телескопски брисач 
за паучину са 
пајалицом, 
могућност 
продужетка (за 
високе плафоне) 2 х 

ком 4     



1,5 м. 
Лопатица за смеће 
+четка, ПВЦ 

ком 5     

Сунђер за посуђе, са 
абразивним слојем,  
профилисан 
рукохват,  95 х 70 х 
45 мм 

ком 444     

Трулекс крпе, 180 х 
200 мм, паковање 3/1 

пак 100     

Жица за посуђе, 
средње величине. 

ком 350     

Магична крпа, 30 х 
30 цм, 100% 
микрофибер, ЕКВ. 
„СМАРТ“ 

ком 10     

Салвете беле, 33 х 
33/50, двослојне, 
ЕКВ.“ ТЕНЕРА“ 

пак 550     

Папирни пешкир, 
бели, двослојни, 90 
листа, ролна, 21,6 м, 
100% целулоза. 

ком 1000     

Вакум гума за 
лавабо и сифоне 

ком 2    ` 

WC четка, 
пластична, са 
пластичним 
постољем. 

ком 48     

Трошкови превоза:       
 



Остало:       
Укупно:       

 
 
 
Понуђач попуњава према следећем упутству: 

 колона 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а; 
 колона 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 
 колона 6. уписати укупну вредност без ПДВ-а; 
 колона 7. уписати укупну вредност са ПДВ-ом. 

        
 
Место и датум:                                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
__________________                              м.п.                                   ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


