
        РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   

 
Београд  23.05.2019. год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем 

тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

 
                                                            Објављује  

                           ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке: „Материјал за хигијену“, JН 15/2019 

  
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Материјал за хигијену“, JН 15/2019  

  
- на страни 4, у поглављу II Технички елементи понуде, артикли под редним бројевима 3, 4, 5, 7 и 34  

   
 

Уместо: 

 

Red. 
Br. 

Naziv artikla 
Jed. 
mere 

                               Minimalne teh.karakteristike 

 A B C 

  3. 

20420 
TOALETNI 

PAPIR- LISTIĆI 
SLOŽIVI ZA 
AUTOMAT 

Kom 

Toalet listići, „V“ složivi, dvoslojni, beli, 100% celulozni, mikroembosirani, 

lepljeni, visokoupijajući, biorazgradivi, Dimenzije lista: (21cm x 11,2cm) ±2mm, 
presavijeni (11cm x 11,2cm) ±2mm. 

Transportno pakovanje – kutija sadrži 9000 listića (40 paketa po 225 listića ±1) 
sa odštampanim nazivom proizvodjača i deklaracijom proizvoda. Na transportnom 

pakovanju, na kutiji odštampano jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili 
odgovarajućе.                         

Težina paketa od 225 listića ±1, minimum 185 gr ±2gr.   

Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta.  
Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad podrazumeva paket od 225  

listića ±1).  

   4. 

20409 
TOALETNI 

PAPIR- LISTIĆI 
U ROLNI ZA 
AUTOMAT 

Kom 

Toalet rolne 12/1, dvoslojne, 100% celuloza, biorazgradive, lepljene, slojevi koji 

čine rolnu moraju biti kompkatni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju 

jedan od drugog. Papir mora biti sitno embosiran, čvrsto namotan, savršeno 

perforiran, visoko upijajući, dužina namotaja papira minimum 145 metara ±5cm, 

dužina listića 24 cm ±2mm, širina listića - visina rolne 9,8 cm ±2mm. Prečnik rolne 

19,6 cm ±2mm, unutrašnji prečnik kartonske tube 7,3cm ±2mm, a spoljašnji 

7,6cm ±2mm, težina rolne minimum 495 gr ±2gr.  

Pakovanje od 12 rolni u foliji. Na transportnom pakovanju na deklaraciji mora biti 

vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili odgovarajućе. 

Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta. 

Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna). 



   5. 

20605 
PAPIRNE 

PRESVLAKE ZA 
WC DASKU 

Kom 

Jednokratne papirne presvlake koje pokrivaju oblik bilo koje daske WC šolje, 125 
presvlaka se nalazi na kartonskom nosaču širine 38 cm, koji omogućava kačenje 

u dispenzer. Presvlaka na sredini ima otvor širine 14,2cm ±2mm. Dimenzije 

presvlake: širina 38,2cm ±2mm, dužina 42,6cm ±2mm.  Težina pakovanja od 125 
presvlaka minimum 305 gr ±2gr.  

Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta. 
Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad podrazumeva pakovanje od 125 

presvlaka). 

   7. 
20401 

TOALET PAPIR-
ROLNA 

Kom 

Toalet rolne 100% celuloza, bele boje, lepljene, dvoslojne, mikroembosirane, 
biorazgradive, savršeno perforirane, jedna rolna sadrži 180 listova, dužina 

namotaja papira 19,44 metara ±5cm. Dužina listića min. 10,8cm ±2mm, širina 9,4 
cm ±2mm. Težina rolne 65gr ±2gr. Prečnik kartonske tube: maksimum 4,5cm 

±2mm, spoljašnji prečnik rolne minimum 10cm ±2mm. Slojevi koji čine rolnu 

moraju biti kompaktni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju jedan od 
drugog. Transportno pakovanje 24 rolne u štampanoj foliji. Na transportnom 

pakovanju, na foliji, odštampana jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“    
Papir mora imati atest da se u kontaktu sa vodom 100% razlaže za 10 minuta.  

Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna). 

 34. 
20204 

TEČNI SAPUN 
ZA RUKE 

Lit 

Tečni antibakterijski sapun, sa glicerinom i sedefom, sadržaj ukupno površinskih 
aktivnih materija 11,19% PH 6,46 neutralan, miris zelene jabuke, sedefasto roze 

boje. 
Pakovanje: plastična boca/balon 5 litara. 

Cenu u obrascu ponude iskazati za 1 Litar sapuna. 

 

Напомена:  

Понуђач мора да достави Извештај о здравственој исправности производа,  издат од стране акредитоване  установе, 
после датума објављивања позива за подношење понуда, који мора садржати све наведене карактеристике као доказ 

да понуђени производи под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 7 испуњавају све тражене услове. 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 Треба да стоји: 
   

Red. 
Br. 

Naziv artikla 
Jed. 
mere 

                               Minimalne teh.karakteristike 

 A B C 

  3. 

20420 
TOALETNI 

PAPIR- LISTIĆI 
SLOŽIVI ZA 
AUTOMAT 

Kom 

Toalet listići, „V“ složivi, dvoslojni, beli, 100% celulozni, mikroembosirani, 

lepljeni, visokoupijajući, biorazgradivi, Dimenzije lista: (21cm x 11,2cm) ±2mm, 

presavijeni (11cm x 11,2cm) ±2mm. 
Transportno pakovanje – kutija sadrži 9000 listića (40 paketa po 225 listića ±1) 

sa odštampanim nazivom proizvodjača i deklaracijom proizvoda. Na transportnom 
pakovanju, na kutiji odštampano jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili 

odgovarajućе.                         

Težina paketa od 225 listića ±1, minimum 185 gr ±2gr.   
Papir se mora razlagati u kontaktu sa vodom 100% u roku od 10 minuta (Dokazuje 

se izjavom proizvođača papira). Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad 
podrazumeva paket od 225 listića ±1).  

   4. 

20409 
TOALETNI 

PAPIR- LISTIĆI 
U ROLNI ZA 
AUTOMAT 

Kom 

Toalet rolne 12/1, dvoslojne, 100% celuloza, biorazgradive, lepljene, slojevi koji 

čine rolnu moraju biti kompkatni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju 

jedan od drugog. Papir mora biti sitno embosiran, čvrsto namotan, savršeno 

perforiran, visoko upijajući, dužina namotaja papira minimum 145 metara ±5cm, 

dužina listića 24 cm ±2mm, širina listića - visina rolne 9,8 cm ±2mm. Prečnik rolne 

19,6 cm ±2mm, unutrašnji prečnik kartonske tube 7,3cm ±2mm, a spoljašnji 

7,6cm ±2mm, težina rolne minimum 495 gr ±2gr.  

Pakovanje od 12 rolni u foliji. Na transportnom pakovanju na deklaraciji mora biti 

vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili odgovarajućе. 

Papir se mora razlagati u kontaktu sa vodom 100% u roku od 10 minuta (Dokazuje 

se izjavom proizvođača papira). 
Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna). 

   5. 

20605 
PAPIRNE 

PRESVLAKE ZA 
WC DASKU 

Kom 

Jednokratne papirne presvlake koje pokrivaju oblik bilo koje daske WC šolje, 125 

presvlaka se nalazi na kartonskom nosaču širine 38 cm, koji omogućava kačenje 

u dispenzer. Presvlaka na sredini ima otvor širine 14,2cm ±2mm. Dimenzije 
presvlake: širina 38,2cm ±2mm, dužina 42,6cm ±2mm.  Težina pakovanja od 125 

presvlaka minimum 305 gr ±2gr.  
Papir se mora razlagati u kontaktu sa vodom 100% u roku od 10 minuta (Dokazuje 

se izjavom proizvođača papira). 

Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad podrazumeva pakovanje od 125 
presvlaka). 

   7. 
20401 

TOALET PAPIR-
ROLNA 

Kom 

Toalet rolne 100% celuloza, bele boje, lepljene, dvoslojne, mikroembosirane, 
biorazgradive, savršeno perforirane, jedna rolna sadrži 180 listova, dužina 

namotaja papira 19,44 metara ±5cm. Dužina listića min. 10,8cm ±2mm, širina 9,4 

cm ±2mm. Težina rolne 65gr ±2gr. Prečnik kartonske tube: maksimum 4,5cm 
±2mm, spoljašnji prečnik rolne minimum 10cm ±2mm. Slojevi koji čine rolnu 

moraju biti kompaktni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju jedan od 
drugog. Transportno pakovanje 24 rolne u štampanoj foliji. Na transportnom 

pakovanju, na foliji, odštampana jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili 

odgovarajuće. 
Papir se mora razlagati u kontaktu sa vodom 100% u roku od 10 minuta (Dokazuje 

se izjavom proizvođača papira).  
Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna).  



 34. 
20204 

TEČNI SAPUN 
ZA RUKE 

Lit 

Tečni antibakterijski sapun, sa glicerinom i sedefom, sadržaj ukupno površinskih 

aktivnih materija 11,19% PH 6,46 neutralan, miris zelene jabuke.  
Pakovanje: plastična boca/balon 5 litara. 

Cenu u obrascu ponude iskazati za 1 Litar sapuna. 

 
  
Напомена:  

За артикле под редним бројевима 3, 4, 5 и 7 као доказ да се папир у контакту са водом 100% разлаже у року од 10 

минута обавезно доставити Изјаву произвођача папира којом се тражена карактеристика папира потврђује. 

Понуђач мора да достави Извештај о здравственој исправности производа,  издат од стране акредитоване  установе, 
после датума објављивања позива за подношење понуда, за производе (артикле) под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 7.  

 
 
 
- на страни 11, у поглављу III-1  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 5. да располаже неопходним пословним 
капацитетом, избацује се: 

 
          в) да има сертификовану организацију предузећа по важећој верзији ИСО ОХСАС 18001  

- доказује се достављањем важећег сертификата који је издат од стране правног лица које је 

акредитовано за издавање сертификата. 

 
 
 
 У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

  

 

 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Материјал за хигијену“, JН 15/2019, која је 

објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 24.04.2019. године, извршена је измена и допуна 

као у диспозитиву. 
Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Наручилац је, извршио  измену и допуну наведене конкурсне документације. 
 

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних 

набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 
 

  
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    

 

 

 

http://www.pio.rs/


II   ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 

                                            „МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ“ ЈН 15/2019 

Red. 
Br. 

Naziv artikla 
Jed. 
mere 

                               Minimalne teh.karakteristike 

 A B C 

1.  

20419 
TOALETNI 

UBRUS-LISTIĆI 
SLOŽIVI  ZA 
AUTOMAT 

Kom 

Dvoslojni „V“ složivi ubrusi za ruke, 100% celuloza, bele boje, lepljeni, 

mikroembosirani, svojstvo visokoupijajuće, sterilisani, biorazgradivi, transportno 
pakovanje sadrži 15 paketa po 230 listova odnosno 3450 ubrusa, sa odštampanim 

nazivom proizvodjača i deklaracijom proizvoda. 

Dimenzije lista: (22,5cm x 20,5cm) ±2mm   
Težina paketa od 230 listova minimum 445 grama ±2gr.   

Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad podrazumeva paket od 230 
listova). 

2.  

20408 
TOALETNI 

UBRUS-LISTIĆI 
U ROLNI ZA 
AUTOMAT 

Kom 

Jumbo spiralna rolna za ruke,  2-slojna, lepljena, slojevi koji čine rolnu moraju biti 

kompaktni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju jedan od drugog, 
visokoupijajuća, sitno embosirana, perforirana, bela, 100% celuloza, centralno 

izvlačenje papira, odmotava se spiralno iz unutrašnjosti. 
Untrašnji prečnik kartonske tube je 5 cm ±2mm, spoljašnji 5,4 cm ±2mm. Težina 

rolne minimum 480 gr ±2gr. Visina rolne 21,4cm ±2mm, prečnik rolne 13cm 

±2mm, dužina namotaja papira je minimum 59 metara ±5cm, dužina lista je 30cm 
±2mm. Pakovanje od 12 rolni.   

Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna) . 

3.  

20420 
TOALETNI 

PAPIR- LISTIĆI 
SLOŽIVI ZA 
AUTOMAT 

Kom 

Toalet listići, „V“ složivi, dvoslojni, beli, 100% celulozni, mikroembosirani, 
lepljeni, visokoupijajući, biorazgradivi, Dimenzije lista: (21cm x 11,2cm) ±2mm, 

presavijeni (11cm x 11,2cm) ±2mm. 
Transportno pakovanje – kutija sadrži 9000 listića (40 paketa po 225 listića ±1) 

sa odštampanim nazivom proizvodjača i deklaracijom proizvoda. Na transportnom 
pakovanju, na kutiji odštampano jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili 

odgovarajućе.                         

Težina paketa od 225 listića ±1, minimum 185 gr ±2gr.   
Papir se mora razlagati u kontaktu sa vodom 100% u roku od 10 minuta (Dokazuje 

se izjavom proizvođača papira). Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad 
podrazumeva paket od 225 listića ±1).  

4.  

20409 
TOALETNI 

PAPIR- LISTIĆI 
U ROLNI ZA 
AUTOMAT 

Kom 

Toalet rolne 12/1, dvoslojne, 100% celuloza, biorazgradive, lepljene, slojevi koji 

čine rolnu moraju biti kompkatni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju 

jedan od drugog. Papir mora biti sitno embosiran, čvrsto namotan, savršeno 

perforiran, visoko upijajući, dužina namotaja papira minimum 145 metara ±5cm, 

dužina listića 24 cm ±2mm, širina listića - visina rolne 9,8 cm ±2mm. Prečnik rolne 

19,6 cm ±2mm, unutrašnji prečnik kartonske tube 7,3cm ±2mm, a spoljašnji 

7,6cm ±2mm, težina rolne minimum 495 gr ±2gr.  

Pakovanje od 12 rolni u foliji. Na transportnom pakovanju na deklaraciji mora biti 

vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili odgovarajućе. 

Papir se mora razlagati u kontaktu sa vodom 100% u roku od 10 minuta (Dokazuje 

se izjavom proizvođača papira). 

Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna). 

5.  

20605 
PAPIRNE 

PRESVLAKE ZA 
WC DASKU 

Kom 

Jednokratne papirne presvlake koje pokrivaju oblik bilo koje daske WC šolje, 125 
presvlaka se nalazi na kartonskom nosaču širine 38 cm, koji omogućava kačenje 

u dispenzer. Presvlaka na sredini ima otvor širine 14,2cm ±2mm. Dimenzije 
presvlake: širina 38,2cm ±2mm, dužina 42,6cm ±2mm.  Težina pakovanja od 125 

presvlaka minimum 305 gr ±2gr.  

Papir se mora razlagati u kontaktu sa vodom 100% u roku od 10 minuta (Dokazuje 
se izjavom proizvođača papira) Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad 

podrazumeva pakovanje od 125 presvlaka). 



6.  

20608 
PVC KESICE ZA 

DAMSKE 
ULOŠKE 

    Pak PVC kesice za odlaganje damskih uložaka, 25 kesica se nalazi u kutiji dimenzija 
(12,4 cm x 8,5 x 1,5 cm) ±2mm sa kružnim otvorom na vrhu prečnika 5,5 cm 

±2mm kroz koji se izvlače kesice. Težina kutije sa 25 kesica je 25gr ±2gr. 

7.  
20401 

TOALET PAPIR-
ROLNA 

Kom 

Toalet rolne 100% celuloza, bele boje, lepljene, dvoslojne, mikroembosirane, 
biorazgradive, savršeno perforirane, jedna rolna sadrži 180 listova, dužina 

namotaja papira 19,44 metara ±5cm. Dužina listića min. 10,8cm ±2mm, širina 9,4 
cm ±2mm. Težina rolne 65gr ±2gr. Prečnik kartonske tube: maksimum 4,5cm 

±2mm, spoljašnji prečnik rolne minimum 10cm ±2mm. Slojevi koji čine rolnu 

moraju biti kompaktni, tako da se prilikom odmotavanja ne razdvajaju jedan od 
drugog. Transportno pakovanje 24 rolne u štampanoj foliji. Na transportnom 

pakovanju, na foliji, odštampana jasno vidljiva oznaka „ECOLABEL“ ili 
odgovarajuće. 

Papir se mora razlagati u kontaktu sa vodom 100% u roku od 10 minuta (Dokazuje 

se izjavom proizvođača papira).  
Cenu u obrascu ponude iskazati za komad (komad je jedna rolna). 

8.  
20314 

RUKAVICE - 
Par 

Veličina: M»,»L»,»XL» gumene, PVC pakovanje 1 par, da su rastegljive i 
vodonepropusne, 

9.  
20312 

KORPA ZA 
SMEĆE- PVC 

Kom Prečnika 28cm, PVC, zapremina 10l od plastike 

10.  
20311 

KRPA TRULEKS 
Kom 

Visokoupijajuća, 18x18 cm(±2cm), od čiste celuloze, pakovanje 1/3 

Cenu u obrascu ponude iskazati za komad. 

11.  
20310 

KRPA MAGIČNA 
Kom 40x40cm (±5cm) , 1/1, 100% mikrofiber,namеnjena za brisanje i poliranje. 

12.  
20309 

KOFE ZA VODU 
- PVC 

Kom PVC, zapremina 10l od plastike 

13.  
20308 

KRPA MALIVAT 
m 

Visoko upijajuća,  
Širine 80 cm. 

14.  
20307 

KRPA FLANEL 
m Platno, širine  80 cm.  

15.  

20306 
KESE ZA SMEĆE 
PVC 700x1000 
40 MIKRONA 

Kom 

Polietilenske, od 120 litara: dimenzije 700x1000mm, kesa za smeće od 

polietilena koji je bezopasan za okolinu i pogodan za reciklažu (biorazgradive 
neprovidne, granulat 50%, 40 mikrona 

16.  
20305 

METLE MALE 

Kom Sirkova metla opšivena 5 puta za unutrašnju i spoljašnju upotrebu,minimalna 
dužina drške 11 cm 

17.  
20304 

METLE VELIKE 

Kom Sirkova metla opšivena 5 puta za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, minimalna 

dužina drške 80 cm 

18.  
20301 

ĐUBROVNIK- 
PVC 

Kom 
PVC 

19.  

20101 
TEČNOST ZA 

PRANjE  
STAKLA – 

PROZORA 0,75l 

Kom 
Sa pumpicom, 750ml, osobine: sredstvo za čišćenje i održavanje staklenih 

površina sa sledećim sastavom: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, sa 
mirisom  

20.  
20603 

VAKUM GUMA 
ZA WC 

Kom 
VAKUM GUMA ZA WC sa drvenom drškom 

21.  
20317 

SUNĐER ZA 
SUDOVE 

Kom Sunđer sa abrazivom, za inoks, staklo, 95x65x40mm ±3%   

22.  
20604 

ENZIM MREŽICE 
ZA PISOARE 

Kom 

Mrežice za pisoare sa enzimom plave boje, sadrže dezinficijens i osveživač, 

hemijski aktivne 2 meseca, prečnik mrežice 16cm ±2mm, debljina mrežice 6mm 

±1mm, težina mrežice 35gr ±2gr.   

23.  
20208 

TEČNOST ZA 
PODOVE  

Kom 

Tečnost 750ml, za keramiku, laminat, mermer, granit i druge osetljive površine 

sa sledećim sastavom i osobinama: manje od 5% sapun, neјonski surfaktanti, 

miris, limonen, geraniol, dimetilol glikol, methylisothiazolinone, 
methylchloroisothiazolinone  



24.  
20206 

DETERDžENT 
ZA VEŠ 

Kg 

5-15% anjonskih surfaktanata, <5% nejonskih surfaktanti, Polikarboksilati, 
fosfonati, sapun, izbeljivač na bazi kiseonika, miris, za pranje na 30, 60 i 95 

stepeni i pakovaknje 1/3kg 
Cenu u obrascu ponude iskazati za 1kg. 

 

25.  

20205 
TEČNI 

DETERDžENT 
ZA POSUĐE 

Kom 

Sa sledećim sastavom ili osobinama: tečni deterdžent za pranje sudova, 
prijatnog mirisa, sadrži: <5% anjonski surfaktanti, amfoterni surfaktanti, 

nejonski surfaktanti, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, 900ml 

26.  
20203 

TOALETNI 
SAPUN 

Kom 

90g, sa sledećim sastavom ili osobinama: Sodium Palmate, Sodium Tallowate, 
Aqua, Glycerin, Stearic Acid, Parfum, Limonene, Linalool 

 

27.  

20110 
DETERDžENT 
ZA MAŠINSKO 

PRANjE 
SUDOVA 

Kg 

Sa sledećim sastavom ili osobinama: više od 5% fosfati, više od 5% sredstva za 

izbeljivanje na bazi hlora, više od 5% polikarboksilati, više od 5% anjonski 
surfaktanti, enzimi(subtilisin, amilaze), miris 

28.  

20107 
OPLEMENjIVAČ 
- OMEKŠIVAČ  

ZA VEŠ 

Kom 925ml, 5-15% katjonski površinski aktivne supstance, miris 

29.  

20106 
SPREJ ZA 
ČIŠĆENjE  

NAMEŠTAJA 

Kom 
Sa sledećim sastavom ili osobinama: <5% nejonski surfaktanti, >=5% i <15% 
alifatični ugljovodonik, miris, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol 

30.  
20104 

WC SANITAR 
Kom 

Sa sledećim sastavom ili osobinama: Čisti i dezinfikuje sanitarije i kuhinje, kao i 

podove i radne površine, sadrži: 4,5%g na 100g Natrijum hipohlorit, <5% 
izbeljivači na bazi hlora (Natrijum hipohlorit), <5% nejonski surfaktanti, <5% 

sapun, miris, 750ml 

31.  
20102 

TEČNI VIM 
Kom 

Sa sledećim sastavom ili osobinama: Sa sledećim sastavom ili osobinama: <5% 
anjonski surfaktanti, <5% nejonski surfaktanti,  sapun, parfem, Limonene, 

Benzisothiazolinone, Geraniol, 750ml,  

32.  

20112 
SO ZA 

MAŠINSKO 
PRANjE 
SUDOVA 

Kg 1/1kg  

33.  

20201 
TEČNI SAPUN 

SA 
DOZATOROM 

Kom Za postojeće aparate «TORK», potrebno je isporučiti sapun i patronu 1 Litar  

34.  
20204 

TEČNI SAPUN 
ZA RUKE 

Lit 

Tečni antibakterijski sapun, sa glicerinom i sedefom, sadržaj ukupno površinskih 

aktivnih materija 11,19% PH 6,46 neutralan, miris zelene jabuke.  
Pakovanje: plastična boca/balon 5 litara. 

Cenu u obrascu ponude iskazati za 1 Litar sapuna. 

35.  

20303 
KESE SA 

TREGERIMA U 
BOJI 

Kom PVC, dimenzije: 600x300cm, 30 mikrona 

36.  

20302 
KESE SA 

TREGERIMA U 
BOJI 

Kom PVC, dimenzije: 800x500cm, 30 mikrona 

37.  
20315 

ČETKA ZA  WC 
ŠOLJU 

Kom Sa postoljem, okrugla, bela boja, pvc 

38.  
20406 

OSVEŽIVAČ ZA 
WC ŠOLJU 

Kom Baza + refil , prijatan  (razni ) miris u tečnom stanju 

39.  
20331 

KRPA ZA 
SUDOVE 

Kom 
100% pamuk, visokoupijajuća, otporna na iskuvavanje  na temperaturi do 120 

stepeni 

40.  
20404 

PAPIRNA KESA 
ZA USISIVAČ 

Kom Za usisivač KARCHER T 10 professional  

41.  
20108 

SREDSTVO ZA 
BELjENjE VEŠA 

Kom <5% izbeljivač na bazi hlora, može se koristiti u mašini za pranje veša, 1l 



42.  

20326 
BRISAČ PODA 
SA METALNOM 

DRŠKOM 

Kom 
Čistač podova za velike površine, dužina metalne teleskopske, pokretne drške 

120cm, dimenzija čistača 40-45cm 

43.  
20105 

SONA KISELINA 
Lit 

16-18 % RASTVOR HLOROVODONIČNE KISELINE 
primenjuje se za uklanjanje kamenca sa sanitarnih uređaja kao i za 

odstranjivanje masnoće, ulja i rđe sa metalnih površina, 1/1l 

44.  

20336 
MIKROFIBER 
ULOŽAK ZA 

BRISKA  

Kom 90% poliester, 10% Poliamid. Mogućnost pranja 200 puta na 95 stepeni, a da se 
ne izgubi na veličini. Dimenzije moraju biti odgovarajuće Brisaču poda iz stavke 

br.42 

45.  
20338 

BRISKO 
KOMPLET 

Kom 
Drška sa uloškom, uložak sa resicama od pamuka   

46.  
20339 

ULOŽAK ZA 
BRISKA 

Kom 
Sa resicama od pamuka, minimum 150g, dužina resica minimum 23cm 

47.  

20340 
KOFA SA 

CEDILJKOM ZA 
BRISKA 

Kom 

PVC kofa sa PVC cediljkom za briska 

48.  

20113 
SJAJ ZA 

MAŠINSKO 
PRANJE 
SUDOVA 

Kom 
Konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), 800ml  

49.  
20318 

KESE ZA SMEĆE 
35l 

Kom 35l, kesa za smeće od polietilena koji je bezopasan za okolinu i pogodan za 

reciklažu(biorazgradiva, neprovidne, granulat 50%, 40 mikrona 

50.  
20214  

OSVEŽIVAČ 
PROSTORIJA 

Kom 
Sprej dozna – bočica 270ml, miris zelene jabuke i limuna, da odgovara 

uredjajima Aerosol Select Plus, prečnik bočice 65mm, visina bočice sa ventilom 
za raspršivanje 137mm. Naziv proizvoda i deklaracija moraju biti jasno prikazani 

na samoj bočici u slikovnoj i tekstualnoj verziji. 

 

Напомена:  

За артикле под редним бројевима 3, 4, 5 и 7 као доказ да се папир у контакту са водом 100% разлаже у року од 10 

минута обавезно доставити Изјаву произвођача папира којом се тражена карактеристика папира потврђује. 

Понуђач мора да достави Извештај о здравственој исправности производа,  издат од стране акредитоване  установе, 

после датума објављивања позива за подношење понуда, за производе (артикле) под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 7.  
   

 
1. Обавезе понуђача у вези доставе узорака  

1) Пре доношења Одлуке о додели уговора Наруцилац ће позвати понуђача који је дао најповољнију понуду да у 

седиште Наручиоца достави узорке артикала под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 34 и 50 из 

понуде са уредно обележеним позицијама из понуде, у року од 3 (три) радна дана од дана пријема позива за 

достављање узорака. Приликом достављања (узорака) артикала сачињава се примопредајни записник кога потписују 

представници Понуђача и представници Наручиоца (чланови Комисије за јавну набавку). Уколико Понуђач не достави 

тражене (узорке) артикле из понуде у остављеном року или достављени узорци не одговарају техничким 

карактеристикама, Наручилац задржава право да затражи узорке од првог следећег Понуђача са ранг листе. У 

наведеној ситуацији, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за озбиљност понуде.  

     Понуђач коме буде додељен уговор, у обавези је да достави све узорке из понуде са уредно обележеним позицијама 
из понуде. Узорке Понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија, Наручилац ће задржати до истека уговора 

како би Наручилац приликом будућег пријема робе могао да контролише испоручену робу и упореди је са 

достављеним узорцима. 

 



2) Узорци се достављају упаковани у пакете са Спецификацијом достављених узорака, у којој ће бити садржан редни 

број узорка у спецификацији, назив и редни број позиције узорка у Образцу понуде за коју се узорак доставља, и то 

на следећи начин:  

- један примерак Спецификације достављених узорака треба да буде причвршћена на пакете;  
- други примерак Спецификације достављених узорака треба да буде у пакету са узорцима  

- трећи примерак Спецификације достављених узорака је за Понуђача и он ће приликом пријема узорака бити 

потписана од стране Наручиоца (реверс) ради каснијег враћања достављених узорака Понућачу. 
 

 

1.1. Обавезе понуђача везане за испоруку добара 

1)  Квалитет у складу са важећим стандардима за ове врсте добара.  

2) У предметној Конкурсној документацији исказане су оквирне количине, а Наручилац задржава право поруџбине 

количина у складу са својим потребама;  
3) Понуђена роба мора бити у оргиналном паковању са приложеном декларацијом о производу.  

У случају потребе Наручилац ће слати узорке производа на анализу у лабораторију коју сам одреди. Трошкове 
лабораторијских испитивања сноси Добављач уколико се њима утврди одступање од уговореног квалитета. У 

супротном трошкови иду на терет Наручиоца. Уколико производи који су били предмет анализе не испуњавају услове 

утврђене декларацијом Наручилац ће робу вратити, што може бити један од разлога за раскид уговора од стране 
Наручиоца и наплату средства финансијског обезбеђења. 

Роба мора бити у оригиналним паковањима произвођача и са декларацијама на српском језику које морају 
садржати минимум следеће податке: назив производа, назив или заштитни знак произвођача, састав (мора имати 

минимум података који су наведени у табели техничких карактеристика), нето количина, рок употребе и датум 
производње (за производе са ограниченим роком употребе). 

Средстава за одржавање хигијене треба да буду у употребном року, Наручилац задржава право ако  неки од 

производа није у употребном року да исти не прими. 
Понуђач (Добављач) сноси сав ризик за робу до коначног пријема. Роба мора бити упакована тако да се 

спречи њено оштећење или пропадање у току превоза до одредишта. Сваку испоруку производа прати 
документација: отпремница-рачун и примопредајни записник. 

4) Понуђач гарантује да роба која је предмет купопродаје нема никакве недостатке, односно да има одређене 

техничке карактеристике у складу са конкурсном документацијом.  
           Добављач је обавезан да испоруку робе врши сукцесивно, у року од 5 (пет) радних дана од дана када му 

Наручилац испостави наруџбеницу. Приликом сваке испоруке извршиће се контрола испоручене робе од стране 
овлашћених лица Наручиоца у присуству представника Добављача. Овлашћена лица Наручиоца извршиће контролу 

да ли је роба саобразна узорцима из понуде, као и да констатује евентуално неке друге недостатке. Записник о 

квантитативном и квалитативном пријему робе потписан и оверен печатом Добављача и Наручиоца и отпремница 
представљају основ за испостављање рачуна. 

Уколико се приликом пријема робе установи да испоручена роба не одговара узорцима, Добављач ће бити у 
обавези да Наручиоцу у што краћем року, а најкасније у року од 2 (два) радна дана, испоручи другу количину робе 

саобразну узорцима односно у складу са техничким карактеристикама из конкурсне документације.  
5) Уколико се после пријема робе од стране Наручиоца покаже да роба има неки недостатак који се није могао 

открити уобичајеним прегледом (скривени недостатак), Наручилац ће без одлагања о том недостатку обавестити 

Добављача. Наручилац ће рекламацију са записником о недостацима доставити Добављачу по утврђивању 
недостатака. 
  

  Добављач је обавезан да најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему рекламације отклони недостатке или 
да робу са недостацима замени исправном.                                                    

  Понуђена роба мора у потпуности да одговара опису из колоне „Минималне тех.карактеристике“ горње 

табеле, односно захтевима у погледу састава или особина. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III-1  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

        5. да располаже неопходним пословним капацитетом: 

 
А) да има сертификовану организацију предузећа по важећој верзији ИСО 9001  

 - доказује се достављањем важећег сертификата који је издат од стране правног лица које је 

акредитовано за издавање сертификата. 
Б) да има сертификовану организацију предузећа по важећој верзији ИСО 14001 

- доказује се достављањем важећег сертификата који је издат од стране правног лица које је 
акредитовано за издавање сертификата. 

 


