
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУБОТИЦА 

Место: Суботица 

Ул. Харамбашићева бр. 22 

Деловодни број: 08-7-3/556 

Датум:  22.06.2020. 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: Набавка хемијских 

средстава за чишћење,  

број јавне набавке мале вредности 6/2020 

 
 

1.У конкурсној документацији за јавну набавку добара – Набавка хемијских средстава за 

чишћење, број јавне набавке мале вредности 6/2020, у Обрасцу 3 – Образац структуре цене, за 

ставку под редним бројем 33. „Папирне салвете, једнослојне, 100% целулоза, димензије 

минимум 33x33 цм. Паковање од 100 комада“ мења се планирана количина и уместо 21.500 

пакета се смањује на 2.500 пакета. 
 

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 26.06.2020. године до 8:00 часова. Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за 

подношење понуда, дана 26.06.2020. године са почетком у 8 часова и 15 минута у просторијама 

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

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Редни 

број 
Назив артикла 

Јед. 

мере 
Количина х 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

(динара) 

= 

Укупна 

цена 

позиције 

без ПДВ-а 

(динара) 

1. 

Детерџент за машинско прање рубља  
("Merix" или одговарајуће) - да има 
могућност коришћења на високим 
температурама - до 95⁰C, погодан за 
коришћење са тврдом водом. Избељивач на 
бази кисеоника, не сме да садржи фосфате. 
Састав:  фосфонати, сапун, поликарбонити, 
зеолити, оптичко белило. 

кг 550,00 х 

 

= 

 

2. 

Течни детерџент за ручно прање посуђа. 
Садржај анјон активне супстанце >5%, 
садржај амфотерне активне супстанце <5%, 
садржај нејоногене активне супстанце <5%, 
садржај пам % (m/m)>8%, pH вредност 5% 
воденог раствора 7 +/-1. Обавезно 
доставити Извештај о испитивању од 
стране акредитоване лабораторије. 

л 250,00 х 

 

= 

 

3. 

Течни вим, благо абразивно млеко за 
чишћење на бази алкил соли бензен 
сулфонске киселине. Паковање од минимум 
500 мл ("Cif" или одговарајуће). 

л 100,00 х 

 

= 

 

4. Средство за избељивање л 80,00 х  =  

5. 

Течност за прање стаклених површина са 
алкохолом. Садржај етилалкохола >20%, 
садржај амфотерне активне супстанце <5%, 
садржај пам % (m/m)<5%, pH вредност 5% 
воденог раствора 7 +/-1. Паковање од 
минимум 750 мл са распршивачем. 
Обавезно доставити Извештај о 
испитивању од стране акредитоване 
лабораторије. 

л 30,00 х 

 

= 

 

6. 
Одмашћивач са распршивачем, паковање 
од минимум 750 мл ("Cilit bang", "Cif" или 
одговарајућe) 

л 140,00 х 
 

= 
 

7. 

Концентровано средство за чишћење и 
дезинфекцију подних, зидних површина - 
вирусцидно, бактерицидно и фунгицидно. 
Концентрат 1:50. Време деловања макс: 10 
мин. (“Eкосептол“ или одговарајуће“) 
Обавезно доставити Безбедносни лист и 
Решење о упису биоцидног производа у 
Привремену листу биоцидних производа 
за достављање техничког досијеа. 

л 750,00 х 

 

= 

 

8. 

Течни сапун за руке, намењен редовном 
прању руку. Садржај анјон активне 
супстанце >5%, садржај амфотерне активне 
супстанце <5%, садржај пам % (m/m)<5%, 
pH вредност 5% воденог раствора 6 +/-1. 
(„LMX“, „Fresh“ или одговарајуће). 
Обавезно доставити Извештај о 
испитивању од стране акредитоване 
лабораторије. 

л 600,00 х 

 

= 

 

9. Сапун за руке хотелски, минимум 15 гр ком 1.000,00 х  =  
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10. 
Крема за руке са маслиновим уљем и 
камилицом. Паковање од минимум 75 мл 

л 4,00 х 
 

= 
 

11. 
Освеживач просторија самолепљиви ("Аir 
Wick Stick Up" или одговарајуће) 

ком 10,00 х 
 

= 
 

12. 
Освеживач просторија у спреју. Паковање 
од 240-300 мл са распршивачем. Не сме 
бити штетан по околину. Цветни мирис. 

ком 60,00 х 
 

= 
 

13. 
Освеживач wc шоље са корпицом, 
паковање минимум 360 мл ("Bref gel" или 
одговарајуће)  

л 12,00 х 
 

= 
 

14. Индустријска со кг 80,00 х  =  

15. 
Течност за скидање флека, паковање од 
минимум 450 мл ("Vanish" или одговарајуће) 

л 3,00 х 
 

= 
 

16. 
Прашак за флеке минимум 0,50 кг ("Vanish 
оxi" или одговарајуће) 

кг 6,00 х 
 

= 
 

17. 

Биоразградиво средство за брзу 
дезинфекцију руку. Састав: 100 мл раствора 
садржи 73 мл етилалкохола, 0,2% biphenyl-
2-ol и остале компоненте за негу коже. 
Понуђач је у обавези да обезбеди на 
коришћење минимум 15 бесконтактних 
апарата за дозирање средства. 
Обавезно доставити Безбедносни лист и 
Решење о упису биоцидног производа у 
Привремену листу биоцидних производа 
за достављање техничког досијеа.  

л 550,00 х 

 

= 

 

18. 
Дестилована вода, паковање минимум 1 
лит 

л 150,00 х  =  

19. 

WC санитар, средство намењено прању 
санитарних уређаја. Садржај фосфорне 
киселине >10%, садржај амфотерне активне 
супстанце <5%, садржај нејоногене активне 
супстанце <5%, садржај пам % (m/m)<5%, 
садржај дезинфицијенса 0,4%, pH вредност 
воденог раствора 7+/-1. („D-Scale“, „Innofluid 
Acid TX“ или одговарајуће). Обавезно 
доставити Безбедносни лист и Извештај 
о испитивању од стране акредитоване 
лабораторије. 

л 210,00 х 

 

= 

 

20. 
WC куглице - биоразградиве. Паковање 
минимум 50 куглица по килограму. 

кг 2,00 х  =  

21. 

Течно средство за уклањање воденог 
каменца. Садржај мравље киселине >20%, 
садржај анјон активне супстанце >5%, 
садржај нејоногене активне супстанце 
>15%, садржај пам % (m/m)>20%, pH 
вредност 5% воденог раствора 1 +/-1.  
Паковање минимум 750 мл са 
распршивачем („TQ-Kamenac", „Baural 
BASF“ или одговарајуће). Обавезно 
доставити Извештај о испитивању од 
стране акредитоване лабораторије. 

л 50,00 х 

 

= 

 

22. 

Концентровано универзално средство за 
прање свих тврдих перивих површина. 
Садржај нејоногене активне супстанце >5%, 
садржај пам % (m/m)>5%, садржај 
етилалкохола >5%, pH вредност 5% 

л 60,00 х 

 

= 
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воденог раствора 7 +/-1. Паковање од 
минимум 1 литар. („Sanitec deo floor“, „Sutter 
floor cleaner san“ или одговарајуће). 
Обавезно доставити Безбедносни лист и 
Извештај о испитивању од стране 
акредитоване лабораторије. 

23. 
Спреј за бубе и гмизавце, паковање од 
минимум 300 мл ("Raid" или одговарајуће)  

л 1,00 х 
 

= 
 

24. 
Спреј за комарце и муве, паковање од 
минимум 300 мл ("Raid" или одговарајуће)  

л 1,00 х 
 

= 
 

25. 
Сунђер са абразивом минималне димензије 
14*10*3,5 цм. 

ком 300,00 х  =  

26. 
Крпе за брисање (магичне), димензије 40*40 
цм, у оригинал паковању 

ком 80,00 х 
 

= 
 

27. Жица за посуђе ком 200,00 х  =  

28. 
Рукавице заштитне, гумене са памучном 
поставом, за вишекратну употребу. ("Аnsell" 
или одговарајуће) 

пар 180,00 х 
 

= 
 

29. 

Рукавице медицинске, једнократне, 
нитрилне, неталкиране. Паковање 200/1. 
Дужина 240 мм, дебљина рукавице 0,10 мм. 
Величине по захтеву наручиоца. ("Semperit" 
или одговарајуће). 

пак 

200/1 
390,00 х 

 

= 

 

30. 
Велики црни џак, ширина минимум 55 цм, 
висина минимум 100 цм, дебљина минимум 
0,3мм 

ком 2.000,00 х 
 

= 
 

31. 
Мали црни џак, минимум 35 лит, димензије 
минимум 49x60 цм, паковање 30/1 

ком 12.000,00 х  =  

32. Чачкалице паковање од 100 ком кут 60,00 х  =  

33. 
Папирне салвете, једнослојне, 100% 
целулоза, димензије минимум 33x33 цм. 
Паковање од 100 комада 

пак 2.500,00 х 
 

= 
 

34. 

Тоалет папир у ролни, трослојни, беле боје, 
100% целулоза, минимум 180 листића, 
димензије листића минимум 11x9,5 цм. 
Грамажа по м2 минимум 3x15 гр. Слојеви се 
не раздвајају, сваки слој се кида на истом 
месту. Понуђач је у обавези да обезбеди 
на коришћење минимум 20 
висококвалитетних апарата за тоалет 
папир са кључем.  

ролна 2.500,00 х 

 

= 

 

35. 

Сложиви папирни убрус, бели, двослојни, 
израђен од 100% целулозе, димензије 
папира минимум 22x21 цм, паковање  
минимум 200 листова V-слагани. Понуђач 
је у обавези да обезбеди на коришћење 
минимум 20 апарата, квалитетних са 
кључем. 

пак 2.800,00 х 

 

= 

 

36. Бриско уложак ком 80,00 х  =  

37. Кесе сет 3 кг, паковање 50 ком пак 30,00 х  =  

38. Алуминијумска фолија од 30 м пак 30,00 х  =  

39. 

Папир за печење мин. 8м паковање, без 
подмазивања, обострано употребљив. 
Прикладан за облагање лима/облика за  
печење. Код печења спречава загоревање. 

пак 40,00 х 

 

= 

 

40. Самолепљива фолија од 30 м пак 30,00 х  =  
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41. 
Детерџент за веш ("Perwoll briliant black" или 
одговарајуће) 

л 20,00 х  =  

42. 
Омекшивач за рубље ("Silan", "Lenor" или 
одговарајуће) 

л 70,00 х  =  

43. 

Средство за уклањање буђи са 
распршивачем, дезинфикује, паковање од 
минимум 750 мл. Време деловања макс: 10 
мин. ("Cilit Bang", "Savo" или одговарајуће) 

л 5,00 х 

 

= 

 

44. 

Течни сапун за руке, намењен редовном 
прању руку. Садржај анјон активне 
супстанце >5%, садржај амфотерне активне 
супстанце <5%, садржај пам % (m/m)<5%, 
pH вредност 5% воденог раствора 6 +/-1. 
Паковање минимум 0,5 лит са пумпицом 
(„LMX“, „Fresh“ или одговарајуће). 
Обавезно доставити Извештај о 
испитивању од стране акредитоване 
лабораторије. 

л 5,00 х 

 

= 

 

45. 
Средство за отчепљење, прочишћавање 
цевовода, садржи раствор Натријум 
хидроксид 35% ("Cevol" или одговарајуће) 

л 50,00 х 
 

= 
 

46. 

Папирни пешкир у ролни, бели, двослојни, 
100% целулоза, минимум 50 листића, 
димензије листића минимум 24x23 цм. 
Слојеви се не раздвајају, оба слоја се кидају 
на истом месту. 

ролна 1.500,00 х 

 

= 

 

47. 

Еколошко средство за прање површина, 
инструмената, рубља. Користи се за 
дезинфекцију у кухињама (подови, зидови, 
плафони, апарати, прибор), санитарним 
просторијама (подови, зидови, умиваоници), 
собама (подови, зидови, простор, лежајеви, 
теписи, одећа...). Садржај лимунске 
киселине <5%, садржај сребра <0,1%, 
садржај бакра <0,1%, pH вредност 5% 
воденог раствора 5,5. Обавезно доставити 
Безбедносни лист и Извештај о 
испитивању од стране акредитоване 
лабораторије. 

л 5,00 х 

 

= 

 

48. 
Освеживач ваздуха у спреју са тајмером, 
250 мл, са мирисом Фрезије, Јасмина („Air 
Wick Fresh matic“ или одговарајуће) 

ком 3,00 х 
 

= 
 

Укупно:  

 

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. 
 


