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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон) Комисија за јавну набавку добара у отвореном поступку 

ЈН бр. 5/2019, именована решењем број  01-526/1 од 26.02.2019. године објављује:  
 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН бр. 5/2019  

- ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ - 
 

 

У делу конкурсне документације – поглавље II – Врста, техничке карактеристике, 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења и место испоруке добара, у делу који се односи 

на Партију 1 – Производи за чишћење, мења се ставка под ред. бр. 1. и  сада гласи: 
 

Партија 1 – Производи за чишћење 

 

1 

Течни детерџент за ручно прање 

посуђа, паковање од 800 ml (састав - 

5-15 % анјонске, мање од 5% нејонске 

ПАМ, бензисотхиазолинин, 

феноксиетанол, мириси, Гераниол, 

Лимонеле), мирис Лимун 

ком 600 Fairy „или одговарајуће“ 

 
 

Такође, у делу конкурсне документације  – поглавље V – Образац понуде, у прилогу бр. 

6 – Опис предмета набавке – спецификација са обрасцем структуре понуђене цене, мења 

се образац понуде за Партију 1 – Производи за чишћење и сада гласи: 

 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 

ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

6.1. Партија 1 – Производи за чишћење 

Р. бр. Назив Јед. мере 
Процењена 

количина 

Цена по ј/м 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а  

 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 7 

1 

Течни детерџент за ручно прање 

посуђа, паковање од 800 ml (састав 

- 5-15 % анјонске, мање од 5% 

нејонске ПАМ, 

бензисотхиазолинин, 

феноксиетанол, мириси, Гераниол, 

Лимонеле), мирис Лимун 

ком 600 
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2 

Течни детерџент за ручно прање 

посуђа, паковање од 450 ml (састав 

- 5-15 % анјонске, мање од 5% 

нејонске ПАМ, 

бензисотхиазолинин, 

феноксиетанол, мириси, Гераниол, 

Лимонеле), мирис Лимун 

ком 14 

   

3 

Балзам – детерџент за ручно прање 

посуђа, паковање од 900 мл ( 

састав 5-15% анјонски 

сурфактанти, do 5% амфотерни 

сурфактанти, конзерванс) мирис 

Aлое вера 

ком 21 

   

4 

Течни вим, абразивни крем са сода 

ефектом, паковање од 500 мл 

(састав до 5% нејонских 

сулфактаната, конзерванс, 

формалдехид, мирис (Линалоол, 

Цитрал) 

ком 205 

   

5 

Таблетирана со 25/1, за 

регенерацију уређаја за 

омекшавање воде NaCl › 99,6% 

ком 3 

   

6 

Универзално средство за чишћење 

подова,  паковање од 1л (Састав: 

<5% анјонских сурфактаната, <15 

нејонских сурфактаната, мириси, 

натријум лауреат сулфат, натријум 

цитрата, лимонене, цоумарин, 

хексил циннамал, бутоксифенил 

метил - пропинал, алфа - изометил 

јононе, бензил салицилат, 

бензофенон - 4, бензил алкохол, 

глутарал, 

метилхлороизотиазолинон, 

метилизотиазолинон, 

октилизотиазолинон) 

ком 315 

   

7 

Средство за одмашћивање, 

паковање од 750 мл са 

распршивачем, (састав: < 5% 

нејонски, катјонски и анјонски 

сурфактант, фосфати, фосфонати, 

моноетанол амин, натријум 

етилхексил сулфат,  кватерна 

амонијум једињења Ц12-18- алкил 

(хидроксиметил) диметил, хлорид. 

Садржи боје, мирисе (Цитрал, 

Лимонене) 

ком 292 

   

8 

Средство за одмашћивање, допуна, 

паковање од 750мл, (састав: < 5% 

нејонски, катјонски и анјонски 

сурфактант, фосфати, фосфонати, 

моноетанол амин, натријум 

етилхексил сулфат,  кватерна 

амонијум једињења Ц12-18- алкил 

(хидроксиметил))   

ком 14 
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9 

Детерџент за прање стаклених 

површина са алкохолом, са 

пумпицом, паковање од 750 мл (< 

5% анјонски сурфактанти, мирис, 

Benzisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone,паковање од 

750 мл, течност и активна пена) 

ком 161 

   

10 

Детерџент за прање стаклених 

површина са алкохолом, допуна, 

паковање од 750 мл (< 5% анјонски 

сурфактанти, мирис, 

Benzisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone,паковање од 

750 мл, течност и активна пена) 

ком 40 

   

11 

Средство за прање стаклених 

површина, садржи парфем, 

метилизотиазолинин, 

октилизотиазолинон, паковање од 

750мл са пумпицом 

ком 164 

   

12 

Варикина, средство за избељивање 

веша, Sodium Hydrochlorite 4%,  

паковање 1л 

ком 48 

   

13 

Средство за скидање каменца, 

нејонски и катјонски сурфактанти 

до 5% Сулфаминска киселина 5-

15%, паковање од 500мл са 

пумпицом 

ком 58 

   

14 

Средство за чишћење и негу 

дрвених површина (течност за 

паркет), паковање од 750 мл 

ком 6 

   

15 
Освеживач просторија у спреју, 

паковање од 300 мл 
ком 6 

   

16 

Средство за дезинфекцију Асепсол 

Састав: 100 мл садржи  0.5 - 5 % 

бензалконијум- хлорида,  паковање 

1л 

литар 326 

   

17 

Раствор за дезинфекцију и 

дезодорацију Асепсол/Аеросол, са 

пумпицом; Састав: 100 мл садржи  

0.1% кватернарних амонијумових 

једињења, бензалконијум- хлорида, 

250мл 

ком 42 

   

18 

Средство за чишћење намештаја, 

спреј, паковање од 300 мл. Састав: 

<5% нејонски сурфактанти, >= 5% 

и <15% алифатични угљоводоник, 

2-BROMO-2-NITRO-PROPANE-

1,3-DIOL  

ком 11 

   

19 Панол паста 500 г ком 30 
   

20 Папир за печење 8м ком 21 
   

21 Провидна PVC фолија, 30 m ком 105 
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22 
Алуминијумска фолија, дебљина 

12 микрона и више, 20 м без кутије 
ком 4 

   

23 
Алуминијумска фолија, дебљина 

12 микрона и више, 30 м 
ком 456 

   

24 
Кесе за смеће, 160 лит, (91x110 

cm), паковање од 10 ком. 
паковање 33 

   

25 
Кесе за смеће, 120 лит (70*110), 

паковање од 10 ком. 
паковање 1609 

   

26 
Кесе за смеће, 60 лит (60*72) , 

паковање од 20 ком. 
паковање 140 

   

27 
Кесе за смеће, 35 лит (50*60) , 

паковање од 30 ком. 
паковање 589 

   

28 
Кесе за замрзивач од 3 кг, 

паковање од 50 ком 
паковање 120 

   

29 
Кесе за замрзивач од 6 кг, 

паковање од 40 ком 
паковање 10 

   

30 
Кесе за замрзивач од 1 кг, 

паковање од 40 ком 
паковање 30 

   

31 Кеса трегерица 10 кг 30*60 ком 2400    

32 

Рукавице, гумене, израђене од 

природног латекса, са памучном 

поставом и противклизним делом 

на длановима, жуте боје, вел. 7 

пар 512 

   

33 

Рукавице, гумене, израђене од 

природног латекса, са памучном 

поставом и противклизним делом 

на длановима, жуте боје, вел. 8 

пар 33 

   

34 

Рукавице,  extra absorbent, exrta soft 

са Comfort Plus облогом која је 

порозна и одржава руке сувим, вел. 

8  

пар 12 

   

35 

Једнократне латекс рукавице, са 

пудером, нестерилне, паковање од 

100 ком, величина М 

паковање 9 

   

36 

Вишенаменске сунђерасте трулекс 

крпе, димензије 160*170 мм, 

паковање од 3 ком. 

паковање 454 

   

37 
Абразивни сунђер, паковање од 4 

ком 
паковање 429 

   

38 
Абразив сунђер са каналима – 

мали, 100% полиуретан 
ком 25 

   

39 
Инокс жица за посуђе, паковање од 

2 ком 
паковање 35 

   

40 Фротир двострани 110*150цм ком 104    

41 Магична крпа 34*34 ком 266 
   

42 Вишенаменска крпа 40*45 ком 115    

43 

Уложак за бриска, памучни, са 

пластичним навојем за штап, 200 

гр 

ком 127 
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44 
Mоп микрофибер са штапом 40 cm 

(за чишћење подова) 
ком 62 

   

45 
Уложак за моп од микрофибера, 40 

цм 
ком 40 

   

46 Кофа са цедиљком – округла 12л ком 25    

47 Пластични ђубровник ком 35    

48 Сона киселина 6-10% 1L ком 2 
   

49 

Детерџент за машинско прање 

посуђа (<5% нејонски 

сурфактанти, ТАЕД, фосфонати, 5-

15% перкарбонат, 15-30% 

фосфати, ензими, мирис 

(Лимонене))  1кг 

ком 7 

   

50 
Со за машинско прање посуђа (1,5 

kg) 
ком 12 

   

51 
Таблете за машинско прање посуђа 

All in1 (84 ком/пак) 
паковање 4 

   

52 
Сјај за машинско прање посуђа 

(400 ml) 
ком 4 

   

53 

Освеживач wc шоље, кпл, 4/1  (> 

30% анјонски сурфактанти, 5-15% 

нејонски сурфактанти), мирис 

ком 24 

   

54 WC санипер, 1 л ком 8 
   

55 

WC-гел, састав: 4,5% (m/m) 

Natrijum hipohlorit - dezinficijens,  

<5% izbeljivaci na bazi hlora ( 

Natrijum hipohlorit) <5% nejonski 

surfaktanti, <5% katjonski 

surfaktanti, <5%, sapun,  miris, 750 

мл 

ком 600 

   

56 Дезидерм Ф (1 lit) ком 9    

 
ПАРТИЈА 1: 
 
1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:  

 

Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара 

                             ПДВ: ....................................... динара  

Укупна цена са ПДВ: ......................................... динара  

2. РОК ИСПОРУКЕ: ....................... дана (максимум 5 дана) од дана наруџбе. 

3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ......................дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана) 

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: .................... дана (минимум 8 дана ) од дана испоруке добара и 

добијања потписане и оверене фактуре. 

5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима. 
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6. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача 

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

 

Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!  

 

                                                                          

                                                                          М.П.                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                                                               
                                                                                                 ________________________ 
 

 
 

НАПОМЕНА: Неопходно је попунити Образац понуде – Прилог бр. 6. – Oпис предмета набавке - 

спецификација са обрасцем структуре понуђене цене за Партију 1 дат у овим изменама и допунама 

конкурсне документације за предметну јавну набавку и тако попуњен образац доставити уз понуду.  


