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I ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 4/2020 

набавка добара – средства за одржавање хигијене  

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), врше се измена конкурсне документације за јавну набавку добара, бр. 2/2020, и то: 

 

 Измена бр. 1 

 

 На страни 5/48 конкурсне документације у делу III Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, 

рок испоруке – Спецификација средстава за одржавање хигијене –табела 1. Партија – средства за одржавање хигијене –

мења се и гласи (измене су болдоване плавом бојом): 

 

Р. 

бр. 

 

Назив производа 

 

Једи. 

мере 

 

Оквирне  

количине 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА – ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА 

1. Детарџент за машинско прање 

рубља 

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

Ком. 85 5-15% anjonski surfakanti, < 5% polikarboksilati, sapun, 

nejonski surfakanti, fosfonati, izbeljivač na bazi 

kiseonika, zeoliti, enzimi, optička belila, mirisi 

Паковање 3 kg, „Мерикс“ или одговарајуће 

2. Детарџент за машинско прање 

рубља 

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

ком 25 5-15% anjonski surfakanti, izbeljivači na bazi kiseonika, 

<5% nejonski surfakanti, fosfonati, polikarboksilati,  

zeoliti, enzimi, optička belila, mirisi  – Паковање 2 kg, 

„Ariel“ или одговарајуће 

3. Течни омекшивач веша, 

концентрат 

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

Ком. 20 Састав: 5 - 15% катјонског сурфаканта. Садржи 

конзерванс (Benzisothiazolinone, 

methylisothiozolinone) мирис, Hexyl Cinnamol, 

Linalool, Geraniol  паковање 1,9 л, „Дуел софт лотос“ 

или одговарајуће 

4. Течно средство за прање посуђа 

– 800 мл  

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

Ком. 210 Детерџент за ручно прање судова и у хладној води 

запремине 800 мл, пријатног мириса, садржи 5-15% 

anjonskih surfakanti, < 5% nejonski surfakanti, hexyl 

cinnamol, fenoksietanol, methylisothiozolinone, 

miris,citronellol, limonene, – „Fairy“ или одговарајуће 

5. Течно средство за прање 

санитарија – WЦ санипер 

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

Ком. 140 Састав: мах 9% хлороводонична киселина, <5% 

нејоногени сурфаканти – „Панонија“ или 

одговарајуће 
Паковање 1000 мл 

6. Течно средство за прање 

санитарија – против каменца 

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

Kom. 140 Средство за уклањање каменца, <5% нејонски 

сурфаканти, мирис –  Паковање 700мл 

„МЕР санит гел“ или одговарајуће 

7. Течно абразивно средство за 

чишћење са микрочестицама  - 

500 ml 

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

Ком. 130 <5% anionske površinski aktivne materije, <5% neionske 

površinski aktivne materije, sapun, miris, Limonene, 

Benzisothiazolinone, Linalool, Geraniol, “Cif cream 

lemon” или одговорајуће. Запреминa 500 мл 
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Р. 

бр.  

 

Назив производа 

 

Једи. 

мере 

 

Оквирне  

количине 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА – ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА 

8. Средство за дезинфекцију –  

 – АСЕПСОЛ  5% 
доставити: Копију  РЕШЕЊА О 

УПИСУ БИОЦИДА у листу 

Привремену биоцидних 

производа 

Ком. 150 Концентровано средство за дезинфекцију - – 

АСЕПСОЛ  5% 

Састав: 100g раствора садржи: 5g benzalkonijum 

hlorida 

 

Паковање 1000 мл 

9. Средство за дезинфекцију –  

 – АСЕПСОЛ  1% 

доставити: Копију  РЕШЕЊА О 

УПИСУ БИОЦИДА у листу 

Привремену биоцидних 

производа 

Ком. 100 Дезинфекциони радни раствор - АСЕПСОЛ  1% 

састав: 100g раствора садржи: 1,00 g benzalkonijum 

hlorida 

Паковање 1000 мл 

 

10. Средство за дезинфекцију  на 

бази алкохола  70 %– 1л  

доставити: РЕШЕЊЕ О УПИСУ 

БИОЦИДА у Привремену листу  

биоцидних производа 

Ком 120 Средство за дезинфекцију на бази алкохола – радни 

раствор за дезинфекцију предмета, површина и 

прибора, као и брзу дезинфекцију руку 

Састав: Etil alkohol 70% 

Паковање 1000 мл 

11. Средство за чишћење стаклених 

површина ( са прскалицом)  

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

Ком. 120 Састав: мирис, Benzisothiazolinone, 

Methylsothiazolinone, паковање 750 мл са 

прскалицом (Мер клин глас  или одговарајуће) 

12. Течно средство за чишћење 

дрвених подова и намештаја 

 

 

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

 

 

 

 

 

 

Ком. 80 

Садржи смешу: 5- chlorо -2-methyl -2H-izothiazol -3-

one i 2-methyl-2H-izothiazol-3-on (3:1), d-limonene, 

<5% sapun, nejonski surfaktant, miris, Limonene, 

Geranoil, Dimethylol Glycol, 

Methylchloroisotaiazolinone, Methylisothlazolinone – 

„Pronto legno za čišćenje drvenih površina - classic“ 
или одговарајуће - паковање 750 мл, 

13. Tечни сапун за руке са 

глицерином – 1 l  

 

доставити: Извештај о  

испитивању (у складу са Законом 

о предметима опште употребе) 

 

 

 

 

 

Ком. 280 

Sastav: Aqua, Sodium Laureth sulfate, Cocamide DEA, 

Cocamide MEA, Laureth-10, Cocamido propylbetaine, 

Glycerin, Sodium Chloride, 

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 

Parfum.  

Паковање 1000 мл 

14. Дечији сапун – 87 гр ком 

30 

Дечији сапун – садржи природни глицерин. Састав: 

Sodium Tallowate, Aqua, Sodium Palm Kemelate, 

Glicerin, parfem, Sodium Chloride, 

Tetrasodium<Etidronate, Citronellol, Geraniol, 

Limonene  –  87 g 

 

15. Освеживач простора у гелу 

 

Ком. 

220 

Паковање 150гр, „Glade“ или одговарајуће 

16. Освеживач wc шкољки у гелу са 

одговарајућим држачем  

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

ком 

300 

Освеживач wc шкољки у гелу са одговарајућим 

држачем, корпицом, садржи од 15-30% ањонски 

сурфаканти, парфем, мање од 5% нејонски 

сурфаканти, запремине 50 мл , „Бреф дуо актив“ 

или одговарјуће 

17. Крпе сунђерасте – трулекс 3/1 Пак. 

70 

Трулекс крпа за посуђе, димензије 18*20цм, састав 

целулоза и памук, паковање 3/1  

18. Сунђер са абразивом 

 

ком. 

100 

Сунђер са абразивом, класик –  XXL , димензије 

11,5*75*40 цм 

Паковање 1/1 
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Назив производа 

 

Једи. 

мере 

 

Оквирне  

количине 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА – ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА 

19. Инокс металне жице за суђе, 

спиралне  

пак 

80 

Паковање 2/1 

20. Магичне крпе микрофибер Ком. 

110 

Магична крпа за чишћење јако запрљаних површина, 

ребрасте структуре, универзална, могућност 

искувавања до 60C , димензије 38x38  - +/-3%, 

Паковање 1/1 

21. Крпа за под ком 
30 

састав: ПП и памук  - 70x100 

22. Тоалет папир у ролни  – 10/1 

 

 

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

пак 

280 

Тоалет папир трослојни (3 слоја), састав: 100 % 

целулоза, паковање 10/1,  величина ролне (тоалет 

папир + картонска ролна) 9x12цм +/-4%  

(пречник картона – ролне 2 см), тежина ролне 94 гр 

+/-3% , бели – „Папирленд“ или одговарајући 

23. Папирни убруси у ролни 

(кухињски) – 2/1 

доставити: УЗОРАК, уколико 

понуђач нуди одговарајуће добро 

Пак. 

550 

Папирни убрус двослојни, бели, састав: 100% 

целулоза, димензије ролне 22x10 цм +/-2%  тежина 

ролне 110 гр+/-3%, паковање 2/1 – „Бони Перфекс“ 

(плаво паковање) или одговарајуће 

24. Влажне марамице за дечију 

хигијену без алкохола – 72/1 

пак 

5 

Влажне марамице са екстрактом камилице или Aloe 

Vere, без алкохола – паковање 72/1 

25. Салвете 100/1 пак. 

20 

Паковање 100/1, 100% целулоза, димензије 33*33, 

једнослојне 

26. Џогер за брисање пода 

 

Ком. 

4 

Метална дршка дужине 120цм +/-1% , сунђер 

27. Рукавице за кућну употребу са 

памучном поставом 

Ком. 

150 

100% природни латекс, Величине – M, L,XL, 

Паковање 1/1, 

28. Латекс рукавице (са пудером) – 

200/1 

Пак 

20 

Рукавице од латекса са пудером за једнократну 

употребу – паковање 200/1 (величине М, L или XL) 

29. КЕСЕ за смеће – 120 литара 

(супер јаке) – 10/1 

пак 

130 

Димензије 70x110 – од 120 литара Састав: 

полиетилен. Паковање 10/1,  

30. КЕСЕ за смеће – 60  литара – 

20/1 

пак 

100 

Димензије 59/60 x72  – од 60 литара Састав: 

полиетилен. Паковање 20/1,  

31. Алуминијумска  фолија за 

домаћинство  

ком 

8 

Висококвалитетна и издржљива, алуминијумска 

фолија  у ролни од 1кг, ширине 30цм, Паковање 1/1 

32. Провидна фолија – 30 метара ком 20 Провидна стреч фолија у кутију Паковање 1/1 

33. Корпа за смеће папируша ком 20 пвц 

34. Канта за смеће „педалка“ – 25 l ком 

10 

Канта за смеће од тврде пластике са педалом, 

поседује уложак 25 l 

35. Канта са поклопцем  – 15 l ком 

10 

Пластична канта са поклопцем запремине 15 l 

 
36. Канта бриско са цедиљком  - 

комплет (бриско + штап + 

кофа + цедиљка) - 12 литара 

ком 20 пвц –  12 литара – комплет (бриско + штап + кофа + 

цедиљка) 

37. Бриско уложак (памучне траке 

– ресе) 

ком 50 памучне траке 180 грама  

38. Собна метла са дршком ком 15 пластично тело ПП, пластично влако Пет, жица, 

пластицицирани метални штап   
 39. Лопатица за ђубре пластична ком 15  

40. Сиркова метла велика 5 x 

прошивена 

ком 15 метла је сачињена од квалитетне сиркове сламе 

(направљена је од природних влакана биљке 

сирак) и 5 пута прошивена   

дужина дрвене дршке – 1м  



Јавна набавка средстава за одржавање хигијене – 4/2020 

 

  

Назив производа 

 

Једи. 

мере 

 

Оквирне  

количине 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА – ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА 

41. Четка за под РИБАЋА са дршком  ком 10 Рибаћа четка (тврдо  ПВЦ влакно) за рибање подова 

са дрвеном  дршком 120-125 цм, са навојем 

42. Брисач пода са дршком (моп са 

микрофибером)  

ком 5 Брисач пода са дршком  - 

телескопска дршка – 2*75 цм, брисач пода – 41 цм 

43. Микрофибер крпа – уложак за 

брисач пода   

 

ком 15 Микрофибер крпа - уложак за брисач пода – 

димензије 45 цм x цм 14  

 

44. Комплет – WC сет (четка и 

постоље ) 

 

ком 60 пвц 

45. Хепо коцке – потпаљивач – 

40/1 

пак 5 Паковање од 40 коцки у кутији, Brixol или 

одговарајући 
46. Спреј за заштиту против 

летећих инсеката – 400 мл 

„RAID“или одговарајући 

 

ком 

10 Спреј за заштиту против летећих инсеката  

Састав: активне супстанце: tetramethrin 0.35%, d-

Phenothrin 0.125%, d-cis trans Allethrin 0.10% 

  

 

 

 

 

 Измена бр. 2 

 

 На страни 8/48 конкурсне документације у делу III Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, 

рок испоруке – Спецификација средстава за одржавање хигијене –табела 1. Партија – средства за одржавање хигијене – 

после табеле следећи текст мења се и гласи: 

 

 НАПОМЕНА – ПАРТИЈА бр. 1:  
  Количине  исказане  у спецификацији дате су оквирно,  стварне потребе ће се исказивати у захтевима за испоруку 

које ће наручилац/купац  достављати понуђачу/продавцу. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина, што понуђач безусловно прихвата 

 Понуђена добра морају да буду у обиму траженог квалитета у складу са важећим стандардима у наведеној области. 

 ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ: 

- ЗА СВА СРЕДСТВА понуђач доставља КОПИЈУ ДЕКЛАРАЦИЈЕ понуђеног производа на српском језику 

са јасно обележеним бројем из понуде, на основу које понуђач доказује усаглашеност понуђеног добра са 

захтевима из спецификације. 

- У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ НУДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ДОБРО (ЗА ПРОИЗВОДЕ ПОД РЕДНИМ БР. 

1,2,3,4,5,6,7,11,12,16,22 и 23) –  ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ УЗОРКЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА (добра 

морају  бити у оригиналном паковању  произвођача и са декларацијом на српском језику са подацима 

предвиђеним Правилником о декларисању, рекламирању и означавању хране ("Сл. гласник РС", бр. 19/2017, 

16/2018 и 17/2020), са јасно обележеним бројем из понуде, на основу које понуђач доказује усаглашеност 

понуђеног добра са захтевима из спецификације. 

- ЗА СРЕДСТВА под редним бр. 13 - Извештај о  испитивању (у складу са Законом о предметима опште 

употребе) 

- ЗА СРЕДСТВА под редним бр. 8, 9 и 10 – РЕШЕЊЕ О УПИСУ у привремну листу биоцидних производа  

 Сва понуђена добра морају бити здравствено исправна и безбедна за употребу. 
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 Измена бр. 3 

 

 На страни 13-14/48 конкурсне документације у делу 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази за испуњење 

истих, сходно члану 76. и 77. Закона, тачка 3. мења се и гласи:   

 

3. Да обезбеди тражени  квалитет  средстава која су предмет ове набавке, у складу са датим 

спецификацијама – захтевима наручиоца – поглавље  III 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКАЗ 

за ПАРТИЈЕ I и II 

 у Обрасцима понуде по партијама понуђач наведи порекло производа 

(произвођача) добра које нуди 

- ЗА СВА СРЕДСТВА понуђач доставља КОПИЈУ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 
понуђеног производа - декларације морају бити на српском језику са подацима 

предвиђеним важећим прописима о декларисању и означавању предметних 

добара), са јасно обележеним бројем из понуде, на основу које понуђач доказује 

усаглашеност понуђеног добра са захтевима из спецификације. 

 

ЗА ПАРТИЈУ I 

- ЗА СРЕДСТВО под редним бр. 13 - Извештај о  испитивању (у складу са 

Законом о предметима опште употребе) 
 

- ЗА СРЕДСТВА под редним бр. 8, 9 и 10 – РЕШЕЊЕ О УПИСУ у привремену 

листу биоцидних производа  

- У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ НУДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ДОБРО (ЗА 

ПРОИЗВОДЕ ПОД РЕДНИМ БР. 1,2,3,4,5,6,7,11,12,16, 22и 23) –  ДУЖАН ЈЕ 

ДА ДОСТАВИ УЗОРКЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА (добра морају  бити у 

оригиналном паковању  произвођача и са декларацијом на српском језику са 

подацима предвиђеним важећим прописима о декларисању и означавању 

предметних добара), са јасно обележеним бројем из понуде, на основу које 

понуђач доказује усаглашеност понуђеног добра са захтевима из 

спецификације 

ЗА ПАРТИЈУ II 

- ЗА СРЕДСТВА под редним бр. 1,2,4,5 – БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ 
- У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ НУДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ДОБРО (ЗА 

ПРОИЗВОДЕ ПОД РЕДНИМ БР. 1,2) –  ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ УЗОРАК 
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА (добро мора  бити у оригиналном паковању  произвођача 

и са декларацијом на српском језику које морају садржати податке у складу са 

важећим прописима о декларисању и означавању предметних добара) 
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 Измена бр. 4 

 

 На страни 29-33/48 конкурсне документације у делу  1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене – ПАРТИЈА 

I - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – Образац бр. 2.1  мења се и гласи:   

 

Образац бр. 2.1. 

 

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене – ПАРТИЈА I 

 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
 

 
Ред.б

р. 

НАЗИВ АРТИКЛА ЈЕД 

мере 
Оквир. 

количи

не 

ЦЕНА по ЈМ 

без ПДВ – а 

УКУПНА ЦЕНА 

без ПДВ – а 

СПЕЦИФИКАЦИЈА – 

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА 

Произвођ. 

НАЗИВ 

 1 2 3 4 5=3x4 6 7 

1. Детарџент за 

машинско прање 

рубља 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

Ком. 85   5-15% anjonski surfakanti, < 

5% polikarboksilati, sapun, 

nejonski surfakanti, fosfonati, 

izbeljivač na bazi kiseonika, 

zeoliti, enzimi, optička belila, 

mirisi 

Паковање 3 kg, „Мерикс“ 

или одговарајуће 

 

2. Детарџент за 

машинско прање 

рубља 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

ком 20   5-15% anjonski surfakanti, 

izbeljivači na bazi kiseonika, 

<5% nejonski surfakanti, 

fosfonati, polikarboksilati,  

zeoliti, enzimi, optička belila, 

mirisi  – Паковање 2 kg, 

„Ariel“ или одговарајуће 

 

3. Течни омекшивач 

веша, концентрат 

 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

Ком. 25   Састав: 5 - 15% катјонског 

сурфаканта. Садржи 

конзерванс 

(Benzisothiazolinone, 

methylisothiozolinone) мирис, 

Hexyl Cinnamol, Linalool, 

Geraniol  паковање 1,9 л, 

„Дуел софт лотос“ или 

одговарајуће 

 

4. Течно средство за 

прање посуђа – 800 мл  

 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

Ком. 210   Детерџент за ручно прање 

судова и у хладној води 

запремине 800 мл, пријатног 

мириса, садржи 5-15% 

anjonskih surfakanti, < 5% 

nejonski surfakanti, hexyl 

cinnamol, fenoksietanol, 

methylisothiozolinone, 

miris,citronellol, limonene, – 

„Fairy“ или одговарајуће 

 

5. Течно средство за 

прање санитарија – 

WЦ санипер 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

Ком. 140   Састав: мах 9% 

хлороводонична киселина, 

<5% нејоногени сурфаканти – 

„Панонија“ или одговарајуће 

Паковање 1000 мл 

 

6. Течно средство за 

прање санитарија – 

против каменца 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

Koм. 140   Средство за уклањање 

каменца, <5% нејонски 

сурфаканти, мирис –  

Паковање 700мл 

„МЕР санит гел“ или 

одговарајуће 
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НАЗИВ АРТИКЛА 

 

ЈЕД. 

мере 

Оквир. 

количин

е 

 

ЦЕНА по ЈМ 

без ПДВ – а 

УКУПНА ЦЕНА 

без ПДВ – а 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА – 

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА 

Произвођ. 

ВРСТА 

/НАЗИВ 

 1 2 3 4 5=3x4 6 7 

7.  Течно абразивно 

средство за чишћење 

са микрочестицама  - 

500 ml 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

Ком. 130   <5% anionske površinski 

aktivne materije, <5% neionske 

površinski aktivne materije, 

sapun, miris, Limonene, 

Benzisothiazolinone, Linalool, 

Geraniol, “Cif cream lemon” 

или одговорајуће. 

Zапреминa 500 мл 

 

8. Средство за 

дезинфекцију –  

 – АСЕПСОЛ  5% 
доставити: Копију  РЕШЕЊА 

О УПИСУ БИОЦИДА у листу 

Привремену биоцидних 
производа 

Ком. 150   Концентровано средство за 

дезинфекцију - – АСЕПСОЛ  

5% 

Састав: 100g раствора 

садржи: 5g benzalkonijum 

hlorida 

Паковање 1000 мm 

 

9. Средство за 

дезинфекцију –  

 – АСЕПСОЛ  1% 
доставити: Копију  РЕШЕЊА 

О УПИСУ БИОЦИДА у листу 

Приврем. биоцидних производа 

ком 100   Дезинфекциони радни 

раствор - АСЕПСОЛ  1% 

састав: 100g раствора садржи: 

1,00 g benzalkonijum hlorida 

Паковање 1000 мл 

 

10. Средство за 

дезинфекцију  на бази 

алкохола  70 % – 1л  
доставити: РЕШЕЊЕ О 

УПИСУ БИОЦИДА у 

Привремену листу  

биоцидних производа 

ком 120   Средство за дезинфекцију на 

бази алкохола – радни 

раствор за дезинфекцију 

предмета, површина и 

прибора, као и брзу 

дезинфекцију руку 

Састав: Etil alkohol 70% 

Паковање 1000 мл 

 

11. Средство за чишћење 

стаклених површина ( 

са прскалицом)  

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

Ком. 120   Састав: мирис, 

Benzisothiazolinone, 

Methylsothiazolinone, 

паковање 750 мл са 

прскалицом  

(Мер клин глас или 

одговарајуће)  

 

12. Течно средство за 

чишћење дрвених 

подова и намештаја 

 

 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

Ком. 80   Садржи смешу: 5- chlorо -

2-methyl -2H-izothiazol -3-

one i 2-methyl-2H-

izothiazol-3-on (3:1), d-

limonene, <5% sapun, 

nejonski surfaktant, miris, 

Limonene, Geranoil, 

Dimethylol Glycol, 

Methylchloroisotaiazolinone

, Methylisothlazolinone – 

„Pronto legno za čišćenje 

drvenih površina - classic“ 

или одговарајуће - 

паковање 750 мл 

 

13. Tечни сапун за руке са 

глицерином – 1 l  

доставити: Извештај 

о  испитивању (у 

складу са Законом о 

предметима опште 

употребе) 

 

Ком. 280   Sastav: Aqua, Sodium 

Laureth sulfate, Cocamide 

DEA, Cocamide MEA, 

Laureth-10, Cocamido 

propylbetaine, Glycerin, 

Sodium Chloride, 

Methylchloroisothiazolinone

, Methylisothiazolinone, 

Parfum. 

Паковање 1000 мл 
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НАЗИВ АРТИКЛА 

 

ЈЕД. 

мере 

Оквир. 

количин

е 

 

ЦЕНА по ЈМ 

без ПДВ – а 

УКУПНА ЦЕНА 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА – 

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА 

Произвођ. 

ВРСТА 

/НАЗИВ 

 1 2 3 4 5=3x4 6 7 

14. Дечији сапун – 87 гр Ком 30   Дечији сапун – садржи 

природни глицерин. 

Састав: Sodium Tallowate, 

Aqua, Sodium Palm 

Kemelate, Glicerin, parfem, 

Sodium Chloride, 

Tetrasodium<Etidronate, 

Citronellol, Geraniol, 

Limonene  –  87 g 

 

15. Освеживач простора у 

гелу 

Ком. 200   Паковање 150гр, 

„Glade“ или 

одговарајуће 

 

16. Освеживач wc шкољки 

у гелу са 

одговарајућим 

држачем  
доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

ком 300   Освеживач wc шкољки у 

гелу са одговарајућим 

држачем, корпицом, 

садржи од 15-30% 

ањонски сурфаканти, < 5% 

нејонски сурфаканти, 

парфем, 

запремине 50 мл , „Бреф 

дуо актив“ или 

одговарјуће 

 

17. Крпе сунђерасте – 

трулекс – 3/1 

Пак. 70   Трулекс крпа за посуђе, 

димензије 18*20цм, састав 

целулоза и памук, 

паковање 3/1 

 

18. Сунђер са абразивом 

 

Ком. 100   Сунђер са абразивом, 

класик –  XXL , димен. 

11,5*75*40 цм – паков.1/1 

 

19. Иноx металне жице за 

суђе 

Пак. 80   Паковање 2/1  

20. Магичне крпе 

микрофибер 

Ком. 110   Магична крпа за чишћење 

јако запрљ. површина, 

ребрасте струк., универзална, 

могућност искувавања до 

60C, димензије 38*38 - +/- 

3%, Паковање 1/1 

 

21. Крпа за под ком 30   састав: ПП и памук, 

димензије 70x100 
 

22. Тоалет папир у ролни  

– 10/1 

 

 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

пак 280   Тоалет папир трослојни (3 

слоја), састав: 100 % 
целулоза, паковање 10/1,  

величина ролне (тоалет папир 

+ картонска ролна) 9x12цм 

+/-4%  

(пречник картона – ролне 2 

см), тежина ролне 94 гр +/-3% 

бели - „Папирленд“ или 

одговарајући 

 

23. Папирни убруси у 

ролни (кухињски) – 2/1 

доставити: УЗОРАК, 

уколико понуђач нуди 

одговарајуће добро 

Пак. 550   Папирни убрус двослојни, 

бели, састав: 100% целулоза, 

димензије ролне 22x10 цм +/-

2%  тежина ролне 110 гр+/-

3%, паковање 2/1 – „Бони 

Перфекс“ (плаво паковање) 

или одговарајуће 

 

24. Влажне марамице за 

дечију хигијену без 

алкохола – 72/1 

пак 5   Влажне марамице са 

екстрактом камилице или 

Aloe Vere, без алкохола – 

паковање 72/1 
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25. Салвете – 100/1 пак 20   Паковање 100/1, 100% 

целулоза, димензије 33*33, 

једнослојне  

 

26. Џогер за брисање пода Ком. 4   Метална дршка, дужине 

120цм +/-1%  сунђер 
 

27. Рукавице за кућну 

употребу са памучном 

поставом 

пак. 150   100% природни латекс 

Величине – M, L, XL 

Паковање 1/1 

 

28. Латекс рукавице (са 

пудером) – 200/1 

пак 20   Рукавице од латекса са 

пудером за једнократну 

употребу – 200/1 

(величине М, L или XL) 

 

29. КЕСЕ за смеће – 120 л 

(супер јаке) – 20/1 

пак 130   Дименз. 70x110 – 120 

Паковање 10/1 
 

30. КЕСЕ за смеће – 60  

литара – 20/1 

пак 70   Димензије 59/60x72  – од 

60 литара Састав: 

полиетилен. Паковање 

20/1,  

 

31. Алуминијумска фолија 

за домаћинство 

ком 10   Висококвалитетна и 

издржљива, 

алуминијумска фолија  у 

ролни од 1кг, ширине 

30цм, Паковање 1/1 

 

32. Провидна фолија – 30 

метара 

ком 20   Провидна ПВЦ фолија у 

кутији Паковање 1/1 
 

33. Корпа за смеће 

папируша 

ком 20   пвц  

34. Канта за смеће 

„педалка“ – 25 l 

ком 10   Канта за смеће од тврде 

пластике са педалом, 

поседује уложак – 25 l 

 

35. Канта са поклопцем  – 

15 l  

ком 10   Пластична канта са 

поклопцем запремине  15 l 
 

36. Канта бриско са 

цедиљком  - комплет 

(бриско + штап + кофа 

+ цедиљка) - 12 литара 

ком 20   пвц –  12 литара -  комплет 

Бриско памучне траке, 

штап метални 

пластифицирани 

 

37. Бриско уложак 

(памучне траке – ресе) 

ком 50   памучне траке 180 грама  

38. Собна метла са 

дршком 

ком 15   пластично тело ПП, 

пластично влако Пет, 

жица, пластицицирани 

метални штап   

 

39. Лопатица за ђубре 

пластична 

ком 15   /  

40. Сиркова метла велика 5 x 

прошивена 

ком 10   метла је сачињена од 

квалитетне сиркове сламе 

(направљена је од 

природних влакана биљке 

сирак) и 5 пута прошивена  

дужина дрвене дршке – 1м 

 

41. Четка за под РИБАЋА са 

дршком  
ком 10   Рибаћа четка (тврдо  

ПВЦ влакно) за рибање 

подова са дрвеном  

дршком 120-125 цм, са 

навојем 
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42. Брисач пода са дршком 

(моп са микрофибером) 

ком 5   Брисач пода са дршком  - 

телескопска дршка – 2*75 цм 

(+/-2%), брисач пода – 41 цм 

 

43. Микрофибер крпа за моп, 

уложак за брисач пода   

ком 15   Микрофибер крпа - уложак за 

брисач пода – димензије 45 

цм x 14цм 

 

44. Комплет – WC сет (четка 

и постоље ) 

ком 60   пвц  

45. Хепо коцке – потпаљивач 

– 40/1 

пак 5   Паковање од 40 коцки у 

кутији, Brixol или 

одговарајућу 

 

46. Спреј за заштиту против 

летећих инсеката – 400 

мл 

„RAID“или одговарајући 

ком 10   Састав: активне супстанце: 

tetramethrin 0.35%, d-

Phenothrin 0.125%, d-cis trans 

Allethrin 0.10% 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ – а: 

 

 

 

ПДВ 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ – ом: 

 

 

 

       Место: ____________                       М.П.                                    Потпис овлашћеног лица 

      Датум: ____________                                           _______________ 

 

 

 

 

 

 НАПОМЕНА: 
 

 У прилогу КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ИЗМЕНАМА 

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације 

 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама,  
у супротном иста ће бити одбиjена као неприхватљива, у смислу члана 106. Закона о јавним набавкама 

 

 

 

 

                                                                                        Комисија за јавну набавку бр. 4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


