
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУБОТИЦА 

Место: Суботица 

Ул. Харамбашићева бр. 22 

Деловодни број: 08-7-3/ 

Датум: 24.06.2020. год. 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), доноси се: 

 

ОДЛУКА  

о измени конкурсне документације за јавну набавку добара: Остали материјал за 

одржавање хигијене – специјализована средства за машине за судове и друге 

машине у ресторану,  

број јавне набавке мале вредности 5/2020 

 
 

1.У конкурсној документацији за јавну набавку добара – Остали материјал за одржавање 

хигијене – специјализована средства за машине за судове и друге машине у ресторану, број 

јавне набавке мале вредности 5/2020, у Обрасцу 3 – Образац структуре цене, за ставку под 

редним бројем 1. „Течно средство, без стварања пене, за прање кухињског посуђа и прибора у 

професионалним машинама, алуминијум га добро подноси. Садржи: kalijum silikat мин 5 до 

15%, kalijum hidroksid мин 5 до 10%, dinatrijum metasilikat мин 1 до 5%. Не садржи НТА  и 

хлор“ мења се количина и уместо 1.000 кг се смањује на 800 кг. 
 

2.У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 

3.У прилогу је измењен Образац 3 – Образац структуре цене. 
 

4.Сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама рок за подношење понуда се продужује 

до 29.06.2020. године до 10:00 часова. Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока 

за подношење понуда, дана 29.06.2020. године са почетком у 10 часова и 15 минута у 

просторијама на адреси наручиоца: Харамбашићева 22, Суботица. 
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ОБРАЗАЦ 3. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Ред. 

бр. 
Назив артикла 

Јед. 

мере 
Kоличина x 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

(динара) 

= 

Укупна 

цена 

позиције 

без ПДВ-а 

(динара) 

1. 

Течно средство, без стварања 

пене, за прање кухињског посуђа 

и прибора у професионалним 

машинама, алуминијум га добро 

подноси. Садржи: kalijum silikat 

мин 5 до 15%, kalijum hidroksid 

мин 5 до 10%, dinatrijum 

metasilikat мин 1 до 5%. Не 

садржи НТА  и хлор. 

За производ доставити 

декларацију, безбедносни лист 

и технички лист. 

кг 800,00 x  =  

2. 

Универзално, течно, 

висококвалитетно средство за 

прање у професионалним 

машинама са садржајем активног 

хлора (natrijumhipohlorit мин 1-

5%), садржи kalijum-hidroksid 

мин 5-10%, Natrijum-hidroksid 

мин 1 do 5%. Не садржи НТА. 

За производ доставити 

декларацију, безбедносни лист 

и технички лист. 

кг 1.000,00 x  =  

3. 

Таблетирана спорорастапајућа 

со, састав: natrijum hlorid мин 

98,5-99,8%, облик: јастучаст 

25x23x15(+-5%), боја:бела. 

Оригинал паковање, пластична 

кеса, прописно декларисана, без 

оштећења. 

За производ доставити 

декларацију и технички лист. 

кг 2.000,00 x  =  

4. 

Универзално, неутрално средство  

за испирање. Садржи nejonski 

surfaktant мин 5 до 15%, Natrijum 

kumen sulfonat мин 5 до 15%. Не 

садржи фосфате, хлор и НТА. 

За производ доставити 

декларацију, безбедносни лист 

и технички лист. 

лит 490,00 x  =  

5. 

Интензивно средство на алкалној 

бази за чишћење роштиља. 

Садржи: natrijumhidroksid мин 5 

до 15%, 2-aminoetanol мин 5 до 

15 %, amine, C12-16, alkil-dimetil, 

n-oksid мин 1 до 5 %. Не садржи 

ком 7,00 x  =  
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фосфате, хлор и НТА. Паковање 

боца са пумпицом 0,75 лит. 

За производ доставити 

декларацију, безбедносни лист 

и технички лист. 

6. 

Течно средство за уклањање пене 

у професионалним машинама. 

Садржи: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-

one, 1,2- benzisothiazolin-3-one 

мање од 0,05%. Не садржи 

фосфате, хлор и НТА. 

За производ доставити 

декларацију, безбедносни лист 

и технички лист. 

лит 5,00 x  =  

7. 

Таблете за прање „Rational“  

конвектомата, паковање 

минимум 6кг/100 ком. 

За производ доставити 

декларацију и безбедносни 

лист. 

пак 2,00 x  =  

8. 

Таблете за одржавање „Rational“ 

конвектомата, служе за испирање 

и уклањање каменца, паковање 

минимум 6кг/100 ком. 

За производ доставити 

декларацију и безбедносни 

лист. 

пак 2,00 x  =  

 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Укупна вредност добара изражена у динарима без ПДВ-а:  

Укупна вредност ПДВ-а:  

Укупна вредност добара изражена у динарима са ПДВ-ом:  
 

 

 

 

                                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                      

             _______________________ 
 

 

 

 

Упутство: 

 
Образац структуре цене:  У Образац структуре цене морају бити унете јединичне 

цене сваке позиције добара без ПДВ-а, укупна цена за сваку позицију добара без ПДВ-

а, као и збирна рекапитулација са укупним износом исказаним без ПДВ-а, посебно 

исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са ПДВ-ом. Образац структуре цене мора бити 

попуњен и потписан од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

 


