
  

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА
Број: 01-958-1/19  
Дана: 23.08.2019. 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: 03/2019, ПАРТИЈА 1.1.
ПРОСТОРА  у делу како следи

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

Наручилац ће због измене или допуне конкурсне документације продужити рок за 
подношење понуда са 28.08.2019. године на 
одржаће се 29.08.2019. године у 12 и 30 часова. Ову измену наручилац ће објавити у 
Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда, на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет адреси 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ Д
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 6. конкурсне документације мења се у одељку
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

колона 2. : иза речи „лимонеле“ додају се речи 
Oxide, Sodium Chloride, Phenoxyethanol
Geraniol, Methylisothiazolinone, Colorant, Sodium Sulfate

        

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
документације број: 01-958-1/19, објављену дана 20.08.2019

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: 

Наручилац ће због измене или допуне конкурсне документације продужити рок за 
подношење понуда са 28.08.2019. године на 29.08.2019. године. Отварање понуда 
одржаће се 29.08.2019. године у 12 и 30 часова. Ову измену наручилац ће објавити у 
Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда, на Порталу јавних набавки и на 

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

Понуђачи, који су 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
лимонеле“ додају се речи Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauramine 

Phenoxyethanol, Sodium Hydroxid, PPG-26,Limonene, Alcohol, 
Geraniol, Methylisothiazolinone, Colorant, Sodium Sulfate.“ 

 

Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
20.08.2019. године  на 

јавну набавку добара 
СРЕДСТВА ЗА ОПШТУ ХИГИЈЕНУ И ХИГИЈЕНУ 

конкурсне документације и истa се замењују 

Наручилац ће због измене или допуне конкурсне документације продужити рок за 
29.08.2019. године. Отварање понуда 

одржаће се 29.08.2019. године у 12 и 30 часова. Ову измену наручилац ће објавити у 
Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда, на Порталу јавних набавки и на 

ОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

и под ред, бројем 1. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauramine 

26,Limonene, Alcohol, 



На страни конкурсне документације 8. конкурсне документације мења се у одељку 3. 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА у табели 
под ред, бројем 8. Колона 2 . број „< 1%“ замењује се бројем „<5%“ 

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

ДОБАРА 

 

Предмет јавне набавке број: 03/2019 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  

 

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, “FAIRY“ 
или одговарајући, паковања до 2 литре. 

Састав: течни детерџент за прање судова 5-15% 
анјонске киселине, < 5% нејонске ПАМ, 
бензисотхиазолинин, феноксиетанол, мириси, 
гераниол, лимонеле. Aqua, Sodium Laureth 
Sulfate, Lauramine Oxide, Sodium Chloride, 
Phenoxyethanol, PARFUM, Sodium Hydroxid, 
PPG-26, Limonene, Alcohol, Geraniol, 
Methylisothiazolinone, Colorant, Sodium Sulfate. 

Доставити узорак са декларацијом на српском 

језику. 

1/1 л 126 

2. Детерџент за машинско прање посуђа, 5/1, 

„АЗУР“ или одговарајући. 

Састав: вода, содиум цуменесулпхонате,  

алкохол 96 %, етоксиловани алцохол, органски 

растварач, калијум хидроксид, ЕДТА, фосфонат.  

5/1 ком 36 



Доставити узорак са декларацијом на српском 

језику. 

3. Абразивно средство за посуђе, 500 мл,“ТЕЧНИ 

ВИМ“  или одговарајући. 

Доставити узорак са декларацијом на српском 

језику. 

1/1 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. до 12 кг. 

На оригиналној амбалажи производа мора бити 

утиснут датум производње, намена, начин 

употребе, бар код, рок трајања, увозник, 

дистрибутер као и произвођачка декларација, 

“ДУЕЛ“ или одговарајући 

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 1200 



5. Течни омекшивач са мирисом, паковања до 2 

литре “ДУЕЛ“ или одговарајући  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 280 

6. Избељивач рубља, 1/1, „АCE“или одговарајући 

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 20 

7. Дестилована вода, 5/1,“ФАМИД“или 

одговарајући 

5/1 ком 40 

8. Средство за чишћење подова, 1/1, “АЈАКС“ или 

одговарајући 

Састав: < 5% анјонских сурфактанта, < 5% 

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, 

“МER CLIN“ или одговарајући на бази етанола 

1/1 ком 230 



1-5%, до 5% анјонских тензида и додатком 

мирисне компоненте–могућност распршивања 

течности и пене. 

Доставити узорак са декларацијом на српском 

језику. 

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..“ПРОНТО“ или 

одговарајући 

Доставити узорак са декларацијом на српском 

језику. 

1/1 ком 10 

11. Средство за одржавање хигијене wc шкољки од 

каменца и других нечистоћа, 1/1,.“WC 

САНИПЕР“ или одговарајући 

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,.“ЦИФ 

СПРЕЈ“ или одговарајући 

Доставити узорак са декларацијом на српском 

језику. 

1/1 ком 48 

13. Средство за свежину и чистоћу WC шоља, 

куглице 3/1, „БРЕФ“или одговарајући 

Састав: 15-30% анјонски сурфактанти; < 5% 

нејонски сурфактанти; мирис (цоумарин, 

лимонене, линалоол) 

Доставити узорак са декларацијом на српском 

језику. 

3/1 ком 100 



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 150 

16. Спреј за инсекте, против летећих и гмижућих 

инсеката, 300 мл, „RAID“ или одговарајући 

1/1 ком 12 

17. Електрични апарат против комараца, на струју,  

“RAID“, или одговарајући електрични апарат + 

течност 

1/1 ком 8 

18. Течност (рефил) против комараца, за 

електрични апарат под редним бројем 17. 

1/1 ком 6 

19. Пластични тањири, дубоки, за једнократну 

употребу, 50/1 

50/1 пак 5 

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

одговарајући 

25/1 пак 15 

21. ПВЦ чаше, за једнократну употребу, 0,2 л, 100/1 100/1 пак 17 

22. Папир за печење 5м 1/1 ком 20 

23. WC четка, пластична, са пластичним постољем. 1/1 ком 48 

24. Чачкалице, округле, дрвене, 100/1, 

„СТИЛЕТО“или одговарајући 

100/1 пак 10 

25. Алу фолија, 30м 1/1 ком 15 

26. Најлон кесе за замрзивач, 30/1, од 3 кг 30/1 пак 30 

27. Најлон кесе за замрзивач, 30/1, од 2 кг 30/1 пак 5 

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

одговарајући 

10/1 пак 350 

29. Кесе трегерице, веће, за 5 кг тежине, димензије 

500х300мм, 100/1 

100/1 пак 30 

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, 1/1 пар 200 



вишекратне,.“ВИЛЕДА“ или одговарајући 

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 12 

35. Микрофибер брисач за под 40 цм, резервни 

(уложак) за сет под ребним бројем 34. 

1/1 ком 50 

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 

сет под ребним бројем 36. 

1/1 ком 40 

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 400 

44. Трулекс крпе, 180х200мм, паковање 3/1 3/1 пак 60 

45. Жица за посуђе, средње величине. 1/1 ком 250 

46. Магична крпа, 30 х 30 цм, 100% микрофибер, 

„СМАРТ“или одговарајући 

1/1 ком 10 

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

или одговарајући 

50/1 пак 550 

48. Папирни пешкир, бели, двослојни, 90 листа, 

ролна, 21,6 м, 100% целулоза. 

1/1 ком 600 

49. Вакум гума за лавабо и сифоне 1/1 ком 2 



 

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 31, 32. конкурсне документације мења се у одељку 20. МОДЕЛ УГОВОРА у 
табели под ред, бројем 1. колона 2. : иза речи „лимонеле“ додају се речи „ Aqua, Sodium 
Laureth Sulfate, Lauramine Oxide, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxid, PPG-
26,Limonene, Alcohol, Geraniol, Methylisothiazolinone, Colorant, Sodium Sulfate.“ 

На страни конкурсне документације 35. конкурсне документације мења се у одељку 
20.МОДЕЛ УГОВОРА у табели под ред, бројем 8. Колона 2 . број „< 1%“ замењује се 
бројем „<5%“ 

 

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 03/2019 

Број и датум Одлуке о додели уговора 

........................................................................................... 

Понуда изабраног понуђача .................................................. од ............................. 2019. 

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 

............... 2019. 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, “FAIRY“ или 

одговарајући, паковања до 

2 литре. 

Састав: течни детерџент за 

прање судова 5-15% 

анјонске киселине, < 5% 

нејонске ПАМ, 

бензисотхиазолинин, 

феноксиетанол, мириси, 

гераниол, лимонеле, Aqua, 

Sodium Laureth Sulfate, 

Lauramine Oxide, Sodium 

Chloride, Phenoxyethanol, 

Sodium Hydroxid, PPG-

26,Limonene, Alcohol, 

Geraniol, 

Methylisothiazolinone, 

Colorant, Sodium Sulfate..  

Доставити узорак са 

декларацијом на српском 

л 126   



језику. 

2. Детерџент за машинско 

прање посуђа, 5/1, „АЗУР“ 

или одговарајући. 

Састав: вода, содиум 

цуменесулпхонате,  

алкохол 96 %, 

етоксиловани алцохол, 

органски растварач, 

калијум хидроксид, ЕДТА, 

фосфонат.  

Доставити узорак са 

декларацијом на српском 

језику. 

ком 36   

3. Абразивно средство за 

посуђе, 500 мл,“ТЕЧНИ 

ВИМ“  или одговарајући. 

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. до 12 кг. На 

оригиналној амбалажи 

производа мора бити 

кг 1200   



утиснут датум производње, 

намена, начин употребе, 

бар код, рок трајања, 

увозник, дистрибутер као и 

произвођачка декларација, 

“ДУЕЛ“ или одговарајући 

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. 

5. Течни омекшивач са 

мирисом, паковања до 2 

литре “ДУЕЛ“ или 

одговарајући  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 280   

6. Избељивач рубља, 1/1, 

„АCE“или одговарајући 

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 20   

7. Дестилована вода, ком 40   



5/1,“ФАМИД“или 

одговарајући 

8. Средство за чишћење 

подова, 1/1, “АЈАКС“ или 

одговарајући 

Састав: < 5% анјонских 

сурфактанта, < 5% 

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. 

л 400   

9. Средство за прање стакла 

са пумпицом, 750 мл, 

“МER CLIN“ или 

одговарајући на бази 

етанола 1-5%, до 5% 

анјонских тензида и 

додатком мирисне 

компоненте–могућност 

распршивања течности и 

ком 230   



пене. 

Доставити узорак са 

декларацијом на српском 

језику. 

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..“ПРОНТО“ или 

одговарајући 

Доставити узорак са 

декларацијом на српском 

језику. 

ком 10   

11. Средство за одржавање 

хигијене wc шкољки од 

каменца и других 

нечистоћа, 1/1,.“WC 

САНИПЕР“ или 

одговарајући 

Састав: максимално 9% 

хлороводоничне киселине и 

5% нејоногени 

сурфактанти. 

Доставити узорак са 

декларацијом на српском 

језику. 

ком 100   

12. Средство за чишћење ком 48   



тоалета, 500 мл,.“ЦИФ 

СПРЕЈ“ или одговарајући 

Доставити узорак са 

декларацијом на српском 

језику. 

13. Средство за свежину и 

чистоћу WC шоља, куглице 

3/1, „БРЕФ“или 

одговарајући 

Састав: 15-30% анјонски 

сурфактанти; < 5% 

нејонски сурфактанти; 

мирис (цоумарин, 

лимонене, линалоол) 

Доставити узорак са 

декларацијом на српском 

језику. 

ком 100   

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 150   

16. Спреј за инсекте, против 

летећих и гмижућих 

инсеката, 300 мл, „RAID“ 

или одговарајући 

ком 12   

17. Електрични апарат против 

комараца, на струју,  

“RAID“, или одговарајући 

ком 8   



електрични апарат + 

течност 

18. Течност (рефил) против 

комараца, за електрични 

апарат под редним бројем 

17. 

ком 6   

19. Пластични тањири, дубоки, 

за једнократну употребу, 

50/1 

пак 5   

20. Картонске тацне, Т2, 25/1, 

“ФРЕШ“ или одговарајући 

пак 15   

21. ПВЦ чаше, за једнократну 

употребу, 0,2 л, 100/1 

пак 17   

22. Папир за печење 5м ком 20   

23. WC четка, пластична, са 

пластичним постољем. 

ком 48   

24. Чачкалице, округле, 

дрвене, 100/1, 

„СТИЛЕТО“или 

одговарајући 

пак 10   

25. Алу фолија, 30м ком 15   

26. Најлон кесе за замрзивач, 

30/1, од 3 кг 

пак 30   

27. Најлон кесе за замрзивач, 

30/1, од 2 кг 

пак 5   

28. Кесе за смеће, 1100х700мм, 

10/1, .“МИГ“ или 

одговарајући 

пак 350   

29. Кесе трегерице, веће, за 5 

кг тежине, димензије 

пак 30   



500х300мм, 100/1 

30. ПВЦ врећа за смеће, 

димензије 500x500x0,5 мм, 

10/1 

пак 300   

31. Кесе беле, 10/1, 

500х700х0,5 мм 

пак 7   

32. Гумене рукавице за 

домаћинство, 

вишекратне,.“ВИЛЕДА“ 

или одговарајући 

пар 200   

33. Кофа пластична, цца 12 

литара, за брисач пода 

ком 6   

34. Микрофибер брисач за под, 

40 цм, са дршком 1,2м, 

(плоча ломљива) 

ком 12   

35. Микрофибер брисач за под 

40 цм, резервни (уложак) за 

сет под ребним бројем 34. 

ком 50   

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 40   

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) 2х1,5м. 

ком 4   

42. Лопатица за смеће +четка, 

ПВЦ 

ком 5   

43. Сунђер за посуђе, са 

абразивним слојем,  

профилисан рукохват,  

95х70х45мм 

ком 400   

44. Трулекс крпе, 180х200мм, 

паковање 3/1 

пак 60   

45. Жица за посуђе, средње 

величине. 

ком 250   

46. Магична крпа, 30 х 30 цм, 

100% микрофибер, 

„СМАРТ“или одговарајући 

ком 10   

47. Салвете беле, 33х33/50, 

двослојне,.“ ТЕНЕРА“ или 

одговарајући 

пак 550   

48. Папирни пешкир, бели, 

двослојни, 90 листа, ролна, 

21,6 м, 100% целулоза. 

ком 600   

49. Вакум гума за лавабо и 

сифоне 

ком 2   



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:  

 

Добра из става 1 овог члана добављач ће наручиоцу испоручивати, својим возилом, 

сукцесивно, у складу са захтевом наручиоца, на његову адресу: Дом за старе и пензионере 

Кула, Улица Маршала Тита 99, Кула и Руски Крстур, Бориса Кидрича 66, од 07 до 14 

часова. 

Добављач се обавезује да ће поручена добра испоручивати наручиоцу благовремено у 

роковима и на начин утврђен овим Уговором. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Укупна цена добара из  члана 1. овог Уговора износи _________________ динара без 

ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом. 

Цена из става 1 овог члана је фиксна.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Наручилац ће извршити уплату уговорене цене по испоруци предметних добара, у року од  

_______ дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна добављача, уз који ће бити 

приложене оверена отпремница о количини и врсти испоручеих добара и записник којим 

се потврђује квантитет и квалитет испоручених добара. 

УГОВОРЕНА  ЦЕНА 

Члан 4. 

Уговорне стране прихватају уговорне цене које је добављач дао у понуди, у свему према 

наводима из члана 1. овог Уговора.  



Уговорне стране су сагласне да ће уговорне цене бити фиксне за цело време важења овог 

уговора. 

Изузетно, од става 1 и 2 овог Уговора, уговорна цена се може мењати само из објективних 

разлога, на писани захтев добављача и под условом да наручилац потврди основаност 

захтева за повећавањем цена. 

Објективан разлог због којег се може дозволити корекција цене је промена у индексу 

раста потрошачких цена и то у висини процента званично објављеног у Саопштењу 

Републичког завода за статистику (последњи објављени податак на дан подношења 

захтева понуђача у службеном гласнику Републике Србије) утврђен за последњи 

објављени месец текуће године у односу на исти месец претходне године. 

Измена цена се врши закључивањем Анекса овог Уговора. 

Члан 5. 

У случају да се стекну услови за промену цена, добављач је обавезан да поднесе 

наручиоцу, у писаној форми, захтев за промену цена, са списком добара за које захтева 

промену цена и предлогом нових цена за свако наведено добро.  

Наручилац је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева обавести 

добављача да ли прихвата промену цена или не прихвата и да добављачу у случају 

прихватања у целини или делимично његовог захтева, достави на потписивање и оверу 

Анекс Уговора о јавним набавкама, у складу са прихваћеним захтевом. 

Уколико добављач не потпише Анекс Уговора и исти не достави наручиоцу у року од 3 

(три) дана од дана пријема, сматраће се да је добављач  раскинуо овај Уговор. 

Нове цене ће се примењивати наредног дана од дана потписивања Анекса Уговора о 

јавним набавкама. 

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да ће приликом испоруке добара водити                                                            

посебно рачуна о  квалитету и квантитету  испоручених  добра и гарантује наручиоцу да 

ће квалитет добара одговарати признатим српским стандардима за добра предмет овог 



уговора  и да ће за сваку испоруку имати потврду о исправности истих издату од стране 

надлежног државног органа. 

Члан 7. 

Уговорне стране су се договориле да ће се квалитативна и квантитативна контрола и 

пријем добара вршити приликом сваке појединачне испоруке добара, на лицу места, од 

стране овлашћеног запосленог наручиоца-магационера и то уз присуство представника 

добављача и уколико установе недостатке о томе ће се, на лицу места, сачинити записник 

који ће потписати представници уговорних страна. 

Уколико се утврди да се ради о испорученој мањој количини добара у односу на поручену 

количину, мањак ће се евидентирати у записник, а добављач је дужан да разлику у 

неиспорученој количини добара наручиоцу испоручи накнадно у року који одреди  

наручилац.  

Уколико се ради о испоруци добара чији се неквалитет може установити на лицу места 

(истекао рок трајања и друге видљиве мане), наручилац ће одбити пријем такве робе, а у 

записнику ће навести утврђени недостатак у квалитету враћених добара. 

У случају да се ради о другим скривеним манама добара који се може установити само 

накнадно-приликом употребе и сл. наручилац ће понуђачу поднети захтев за  рекламацију 

у року од 3 (три) дана од дана сазнања за уочене недостатке-мане. 

Уколико се деси да добављач два или више пута не испоручи одређену количину добара у 

траженом року или стандардног квалитета, наручилац може, једнострано, да раскине овај 

уговор и о томе писано обавести добављача уз навођење разлога за раскид.                                                             

Наручилац задржава право корекције уговорених количина и врсте добара, у року важења 

овог Уговора (како у плусу тако и у минусу), зависно од његових стварних потреба и 

измењених околности у пословању. 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да ће добављачу исплату по овом уговору вршити у року 

утврђеном у члану 3. овог Уговора рачунајући исти од дана пријема његовог исправног 

рачуна, за сваку предметну испоруку добара. 



Купац се обавезује да у року од 45 дана (бескаматни период) од дана пријема исправно 

испостављене фактуре по преузимању добара плати цену за испоручена добра – и то на 

рачун продавца број: _____________________________ код 

_____________________________ банке. 

ГАРАНЦИЈА  ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 9. 

Добављач гарантује да ће добра предмет овог уговора испоручивати наручиоцу у 

гарантном року и истом гарантује стандардни квалитет за свако испоручено добро. 

Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог Уговора преда наручиоцу 2 (две) 

бланко менице као гаранцију - обезбеђење за извршење обавеза са меничним овлашћењем, 

ОП обрасцем и депо картоном. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе и важност 

менице се мора продужити за тај рок.  

Наручилац ће издати меницу на наплату у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором као и у случају 

једностраног раскида уговора.  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове по овом Уговору решавају 

споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у 

Сомбору. 

Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка од којих наручилац задржава 3 

(три), а  добављач 2 (два) примерка.  

 



Члан 13. 

Овај Уговор се закључује на одређено време у трајању од годину дана рачунајући од дана 

закључења уговора. 

Обавезе наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 

реализоване највише до износа финансијских средстава која ће наручиоцу бити одобрена 

за ту намену у наредној години у Финансијском плану. У супротном уговор престаје да 

важи без накнаде штете због могућности преузимања и плаћања обавеза од стране 

наручиоца. 

 

НАРУЧИЛАЦ:                                                                                 ДОБАВЉАЧ: 

__________________________                                                         

_________________________ 

Напомена: 

Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем  

коме  је додељен уговор и текст истог ће се разликовати само у делу уношења података из 

понуде овог понуђача у деловима назначеним у Моделу уговора.  

Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, у законском року, након што му је уговор додељен: 

 Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и 

 уговор о јавној набавци за предметна добра закључити са првим следећим  

најповољнијим понуђачем. 

 

 

 

 

На страни конкурсне документације на страни 45 у одељку 21.Образац структуре цене са 
упутством како да се попуни под ред, бројем 1. колона 2. : иза речи „лимонеле“ додају 
се речи „ Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauramine Oxide, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, 



Sodium Hydroxid, PPG-26,Limonene, Alcohol, Geraniol, Methylisothiazolinone, Colorant, 
Sodium Sulfate.“ 

На страни конкурсне документације 49. конкурсне документације у одељку 21.Образац 
структуре цене са упутством како да се попуни мења се у табели под ред, бројем 8. 
колона 2 . број „< 1%“ замењује се бројем „<5%“ 

 

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, “FAIRY“ 

или одговарајући, 

паковања до 2 литре. 

Састав: течни 

детерџент за прање 

судова 5-15% 

анјонске киселине, < 

5% нејонске ПАМ, 

бензисотхиазолинин, 

феноксиетанол, 

мириси, гераниол, 

лимонеле, Aqua, 

Sodium Laureth 

Sulfate, Lauramine 

л 126     



Oxide, Sodium 

Chloride, 

Phenoxyethanol, 

Sodium Hydroxid, 

PPG-26, Limonene, 

Alcohol, Geraniol, 

Methylisothiazolinone

, Colorant, Sodium 

Sulfate..  

.  

Доставити узорак са 

декларацијом на 

српском језику. 

Детерџент за 

машинско прање 

посуђа, 5/1, „АЗУР“ 

или одговарајући. 

Састав: вода, содиум 

цуменесулпхонате,  

алкохол 96 %, 

етоксиловани 

алцохол, органски 

растварач, калијум 

хидроксид, ЕДТА, 

фосфонат.  

Доставити узорак са 

декларацијом на 

српском језику. 

ком 36     

Абразивно средство 

за посуђе, 500 

мл,“ТЕЧНИ ВИМ“  

ком 200     



или одговарајући. 

Доставити узорак са 

декларацијом на 

српском језику. 

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. 

до 12 кг. На 

оригиналној 

амбалажи производа 

мора бити утиснут 

датум производње, 

намена, начин 

употребе, бар код, 

рок трајања, 

увозник, 

дистрибутер као и 

произвођачка 

декларација, 

“ДУЕЛ“ или 

одговарајући 

Састав: 

Содиум царбонате, 

кг 1200     



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, паковања 

до 2 литре “ДУЕЛ“ 

или одговарајући  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 280     

Избељивач рубља, 

1/1, „АCE“или 

одговарајући 

Садржи 5 % хлора. 

На оригиналној 

амбалажи производа 

мора бити утиснут 

датум производње, 

намена, начин 

л 20     



употребе, бар код, 

рок трајања, 

увозник, 

дистрибутер, као и 

произвођачка 

декларација. 

Доставити узорак са 

декларацијом на 

српском језику. 

Дестилована вода, 

5/1,“ФАМИД“или 

одговарајући 

ком 40     

Средство за 

чишћење подова, 

1/1, “АЈАКС“ или 

одговарајући 

Састав: < 5% 

анјонских 

сурфактанта, < 5% 

нејонских 

сурфактанта, мирис, 

натријум лауреат 

сулфат натријум 

цитрат линалоол, 

цинамил, алкохол, 

мексил цинамал, 

цоумарин, бензил 

салицилат, 

бутилтенил, 

метилпропионал, 

лимонен, глутарал, 

л 400     



метилхлороизот, 

азолинан, 

метилизотиазолинан, 

охтилизотиазолинан. 

Доставити узорак са 

декларацијом на 

српском језику. 

Средство за прање 

стакла са пумпицом, 

750 мл, “МER CLIN“ 

или одговарајући 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, 

ком 10     



лимонене, 2-бромо-2 

нитро-пропане-1,3-

диол..“ПРОНТО“ 

или одговарајући 

Доставити узорак са 

декларацијом на 

српском језику. 

Средство за 

одржавање хигијене 

wc шкољки од 

каменца и других 

нечистоћа, 1/1,.“WC 

САНИПЕР“ или 

одговарајући 

Састав: максимално 

9% хлороводоничне 

киселине и 5% 

нејоногени 

сурфактанти. 

Доставити узорак са 

декларацијом на 

српском језику. 

ком 100     

Средство за 

чишћење тоалета, 

500 мл,.“ЦИФ 

СПРЕЈ“ или 

одговарајући 

Доставити узорак са 

декларацијом на 

српском језику. 

ком 48     

Средство за свежину ком 100     



и чистоћу WC шоља, 

куглице 3/1, 

„БРЕФ“или 

одговарајући 

Састав: 15-30% 

анјонски 

сурфактанти; < 5% 

нејонски 

сурфактанти; мирис 

(цоумарин, 

лимонене, линалоол) 

Доставити узорак са 

декларацијом на 

српском језику. 

Освеживач простора, 

на струју, апарат 

„AIR WICK“ + 

рефил 

ком 20     

Освеживач простора 

„AIR WICK“ рефил, 

за електрични апарат 

под редним бројем 

14. 

ком 150     

Спреј за инсекте, 

против летећих и 

гмижућих инсеката, 

300 мл, „RAID“ или 

одговарајући 

ком 12     

Електрични апарат 

против комараца, на 

струју,  “RAID“, или 

ком 8     



одговарајући 

електрични апарат + 

течност 

Течност (рефил) 

против комараца, за 

електрични апарат 

под редним бројем 

17. 

ком 6     

Пластични тањири, 

дубоки, за 

једнократну 

употребу, 50/1 

пак 5     

Картонске тацне, Т2, 

25/1, “ФРЕШ“ или 

одговарајући 

пак 15     

ПВЦ чаше, за 

једнократну 

употребу, 0,2 л, 

100/1 

пак 17     

Папир за печење 5м ком 20     

WC четка, 

пластична, са 

пластичним 

постољем. 

ком 48     

Чачкалице, округле, 

дрвене, 100/1, 

„СТИЛЕТО“или 

одговарајући 

пак 10     

Алу фолија, 30м ком 15     

Најлон кесе за 

замрзивач, 30/1, од 3 

пак 30     



кг 

Најлон кесе за 

замрзивач, 30/1, од 2 

кг 

пак 5     

Кесе за смеће, 

1100х700мм, 10/1, 

.“МИГ“ или 

одговарајући 

пак 350     

Кесе трегерице, веће, 

за 5 кг тежине, 

димензије 

500х300мм, 100/1 

пак 30     

ПВЦ врећа за смеће, 

димензије 

500x500x0,5 мм, 10/1 

пак 300     

Кесе беле, 10/1, 

500х700х0,5 мм 

пак 7     

Гумене рукавице за 

домаћинство, 

вишекратне,.“ВИЛЕ

ДА“ или 

одговарајући 

пар 200     

 

 

 

Кофа пластична, цца 

12 литара, за брисач 

пода 

ком 6     

 

 

Микрофибер брисач 

за под, 40 цм, са 

дршком 1,2м, (плоча 

ломљива) 

ком 12     

Микрофибер брисач 

за под 40 цм, 

ком 50     



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 40     

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) 

ком 4     



2х1,5м. 

Лопатица за смеће 

+четка, ПВЦ 

ком 5     

Сунђер за посуђе, са 

абразивним слојем,  

профилисан 

рукохват,  

95х70х45мм 

ком 400     

Трулекс крпе, 

180х200мм, 

паковање 3/1 

пак 60     

Жица за посуђе, 

средње величине. 

ком 250     

Магична крпа, 30 х 

30 цм, 100% 

микрофибер, 

„СМАРТ“или 

одговарајући 

ком 10     

Салвете беле, 

33х33/50, 

двослојне,.“ 

ТЕНЕРА“ или 

одговарајући 

пак 550     

Папирни пешкир, 

бели, двослојни, 90 

листа, ролна, 21,6 м, 

100% целулоза. 

ком 600     

Вакум гума за 

лавабо и сифоне 

ком 2    ` 

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.                                   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


