
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/1017-3 

Датум: 16.04.2019. године. 

На основу члана 63.став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јнмв 11-1.1.5/2019  „Материјал за Хигијену“: 

                   ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац је у КД навео: 

(ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

РБ НАЗИВ АРТИКЛА ПРОИЗВОЂАЧ 
НАЧИН 

ПАКОВАЊА 
КОЛИЧИНА 

ЈЕД.ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-

a 

ЈЕД.ЦЕНА 

СА ПДВ-

ОМ 

УКУПНО 

БЕЗ ПДВ-

a 

УКУПНО 

СА ПДВ-

ОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Течност за стакло са пумпицом 

А-750ml          антисептичко 

деловање против прашине, 

кишних капи и накупљања смога. 

  

ком 80     

2 

Течност за стакло без пумпице  

А-750ml       антисептичко 

деловање против прашине, 

кишних капи и накупљања смога. 

  

ком 400     

3 

Течност за судове А-1000ml да 

има велику моћ уклањања 

масноће. Да је пријатног мириса и 

да не исушује кожу. 

  

литар 1.800     

4 

ВЦ санитар А-750ml , да уклања 

наслаге каменца, дезинфикује и 

оставља пријатан мирис. Да има 

кљун за правилну апликацију 

средства.састав: <5% нејонски 

сулфактанти,мирис. МЕР или 

одговарајући. 

  

ком 2.700     

5 

Одмашћивач са пумпицом А-

750ml, да чисти јако запрљане 

површине. састав:< 5%нејонски, 

катјонски и анјонски 

сулфактанти, фосфати, 

фосфонати, помоћне 

компоненте:боје и мириси 

(цитрал, лимонене) AXEL или 

одговарајуће. 

 

  

ком 300     



6 

Емулзија за винас плоче А-

5000ml. Да даје висок сјај 

плочама, штити од оштећења и 

олакшава дневно одржавање 

хигијене. Да је постојана на 

фреквентност. Састав: емулзија 

од акрилних смола,синтетички 

восак, агенси за стваранје филма. 

Бела млечна течност, са мирисом. 

Специфична тежина1,01, ph 

вредност 9 +/- 0,5  Pulsar или 

одговарајући. 

  

литар 40     

7 
Течност за скидање емулзије са 

винас плоче  А-5000ml  

  
литар 40     

8 

Teчност за под А-5000ml, да 

ефикасно отклања  нечистоће са 

подних површина и да их 

дезинфикује. Да је пријатног 

мириса  

  

литар 3.100     

9 Паста за руке А-500g   ком 40     

10 

Течни вим А-500ml, да отклања 

мрље чисти и штити (полира) 

керамичке,емајлиране, 

поникловане и инокс површине. 

Да освежава ваздух. 

  

ком 350     

11 

Teчни сапун А-1000ml, да пере 

штити и негује кожу, да је 

пријатног мириса, 

антибактеријски. 

  

литар 2.200     

12 

Чврсти сапун А-75g, да пере 

штити и негује кожу. Да се не 

отапа брзо, да је пријатног 

мириса, антибактеријски. 

  

ком 2.800     

13 

 Радни раствор  за дезинфекцију- 

А400m састав: бензалконијум 

хлорид 1%, инхибитор корозије, 

деминерализована вода и 

адитиви. Дејство: 

бактерицидно,фунгицидно и 

вируцидно. ,,ДЕСОЛ,, или 

одговарајући 

  

кг 350     

14 
Прашак за веш  А-9kg MERIX 

или одговарајуће. 

  
кг  400     

15 Aсепсол А-1000ml 5%   литар 350     

16 Варикина А-1000ml   литар 300     

17 

Течност за ламинат ,за дневно 

одржавање ламината, да даје сјај 

и штити подлогу 

  

литар 50     



18 

Пешкир памучни, 50x90цм, беле 

боје, 100%памук, 400гр/м2, да 

добро упија воду, да остане мек и 

фин на додир после 

експлоатације, да је скупљање 

при прању максимално 5% 

  

ком 150     

19 
Крпа за под 80х100цм , да има 

добру моћ упијања 

  
ком 1.800     

20 

Домаћинске рукавице вел. 7 да су 

од гуме са памучном заштитом 

изнутра, отпорне на дужи кантакт 

са течношћу. "семпер тип" или 

одговарајуће 

  

ком 500     

21 

Домаћинске рукавице вел. 8 да су 

од гуме са памучном заштитом 

изнутра, отпорне на дужи контакт 

са течношћу. "семпер тип" или 

одговарајуће 

  

ком 1.000     

22 

Домаћинске рукавице вел. 9 да су 

од гуме са памучном заштитом 

изнутра, отпорне на дужи контакт 

са течношћу. "семпер тип" или 

одговарајуће 

  

ком 500     

23 

Црне кесе за смеће (950Х1200) 

mm А-10, дебљина 50my, да је 

биоразградива, да је чврстог 

квалитета и да обезбеђује 

безбедно одлагање отпада, не 

пропушта непријатне 

мирисе(цена је дата по комаду ) 

  

ком 6.000     

24 

Црне кесе за смеће (700Х900) mm 

А-10, дебљина 50my, да је 

биоразградива, да је чврстог 

квалитета и да обезбеђује 

безбедно одлагање отпада, не 

пропушта непријатне 

мирисе(цена је дата по комаду ) 

  

ком 14.000     

25 

Црне кесе за смеће (500X700) мм 

А-10, дебљина 20my, да је 

биоразградива, да је чврстог 

квалитета и да обезбеђује 

безбедно одлагање отпада, не 

пропушта непријатне мирисе 

(цена је дата по комаду) 

  

ком 30.000     

26 Кофа ПВЦ   ком 2     

27 Т- дрвена мотка    ком 2     

28 Ђубровник ПВЦ   ком 10     

29 Четка за ВЦ шољу   ком 40     



30 

Тоалет папир, бели листићи, 50/1 

(цена по клипу ) 

димензије:10x9cm 

  

ком 36.000     

31 Жица за рибање   ком 400     

32 Метла сиркова велика    ком 10     

33 Потвиш четка   ком 30     

34 
Дршка за портвиш 

алуминијумска 140цм 

  
ком 50     

35 Крпа са ресама за под   ком 500     

36 Кофа ПВЦ са цедиљком   ком 15     

37 Магична крпа ( 33x33 цм )   ком 400     

38 
Перика за моп систем 

(100%микрофибер) 

  
ком 30     

39 Трулекс крпа А-3   ком 2.300     

40 Сунђер    ком 2.300     

41 
Жуте канте за инфективни отпад 

са педалом 20лит 

  
ком 10     

42 Канте за смеће са педалом    ком 10     

43 

Ручни папирни убрус у 

листићима (21,7x21), једнослојни, 

беле боје, високоупијајући, од 

целулозе, kimberly clark или 

одговарајући, 320/1 (цена по 

клипу)  

  

ком 360     

44 

ПВЦ посуда, димензије дужина 

40цм, ширина 32цм, дубина 13цм 

(+/- 5цм) 

  

ком 6     

45 
ПВЦ  megabox 30 лит, пластична 

кутија са поклопцем  

  
ком 10     

46 
Цедиљка за дуо колица- 

ВЕРМОП или одговарајућа 

  
ком 2     

47 Метални штап за моп систем    ком 2     

48 Носач мопа за wet li ght систем   ком 2     

49 

Љубичасти пвц контејнер од 3л за 

цитотоксични и цитостатички 

отпад (мора имати ознаку за 

цитотоксични отпад) 

  

ком 50     

50 
декларација за цитотоксични 

отпад 

  
ком 100     



51 
декларација за фармацеутски 

отпад 

  
ком 100     

52 

црвена кеса за отпад (700x900мм) 

, дебљина 50my за фармацеутски 

отпад (мора имати ознаку за 

фармацеутски отпад) 

  

ком 100     

 

укупно динара без ПДВ-а   

______  % ПДВ   

Укупно динара са ПДВ-ом   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мења се тако да сада гласи: 

(ОБРАЗАЦ 2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

РБ НАЗИВ АРТИКЛА ПРОИЗВОЂАЧ 
НАЧИН 

ПАКОВАЊА 
КОЛИЧИНА 

ЈЕД.ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-

a 

ЈЕД.ЦЕНА 

СА ПДВ-

ОМ 

УКУПНО 

БЕЗ ПДВ-

a 

УКУПНО 

СА ПДВ-

ОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Течност за стакло са пумпицом 

А-750ml     (Ајах) или 

одговарајуће -   антистатичко 

деловање против прашине, 

кишних капи и накупљања 

смога. 

  

ком 80     

2 

Течност за стакло без пумпице  

А-750ml      (Ајах) или 

одговарајуће -   антистатичко 

деловање против прашине, 

кишних капи и накупљања 

смога. 

  

ком 400     

3 

Течност за судове А-1000ml да 

има велику моћ уклањања 

масноће. Да је пријатног мириса 

и да не исушује кожу. 

  

литар 1.800     

4 

ВЦ санитар А-750ml , да уклања 

наслаге каменца, дезинфикује и 

оставља пријатан мирис. Да има 

кљун за правилну апликацију 

средства.састав: <5% нејонски 

сулфактанти,мирис. МЕР или 

одговарајући. 

  

ком 2.700     

5 

Одмашћивач са пумпицом А-

750ml, да чисти јако запрљане 

површине. састав:< 5%нејонски, 

катјонски и анјонски 

сулфактанти, фосфати, 

фосфонати, помоћне 

компоненте:боје и мириси 

(цитрал, лимонене) AXEL или 

одговарајуће. 

  

ком 300     

6 

Емулзија за винас плоче А-

5000ml. Да даје висок сјај 

плочама, штити од оштећења и 

олакшава дневно одржавање 

хигијене. Да је постојана на 

фреквентност. Састав: емулзија 

од акрилних смола,синтетички 

восак, агенси за стваранје филма. 

Бела млечна течност, са 

мирисом. Специфична 

тежина1,01, ph вредност 9 +/- 0,5  

  

литар 40     



Pulsar или одговарајући. 

7 
Течност за скидање емулзије са 

винас плоче  А-5000ml  

  
литар 40     

8 

Teчност за под А-5000ml, да 

ефикасно отклања  нечистоће са 

подних површина и да их 

дезинфикује. Да је пријатног 

мириса  

  

литар 3.100     

9 Паста за руке А-500g   ком 40     

10 

Течни вим А-500ml, да отклања 

мрље чисти и штити (полира) 

керамичке,емајлиране, 

поникловане и инокс површине. 

Да освежава ваздух. ЦИФ или 

одговарајући 

  

ком 350     

11 

Teчни сапун А-1000ml, да пере 

штити и негује кожу, да је 

пријатног мириса, 

антибактеријски. 

  

литар 2.200     

12 

Чврсти сапун А-75g, да пере 

штити и негује кожу. Да се не 

отапа брзо, да је пријатног 

мириса, антибактеријски. 

  

ком 2.800     

13 

 Радни раствор  за дезинфекцију- 

А400m састав: бензалконијум 

хлорид 1%, инхибитор корозије, 

деминерализована вода и 

адитиви. Дејство: 

бактерицидно,фунгицидно и 

вируцидно. ,,ДЕСОЛ,, или 

одговарајући 

  

кг 350     

14 
Прашак за веш  А-9kg MERIX 

или одговарајуће. 

  
кг  400     

15 Aсепсол А-1000ml 5%   литар 350     

16 Варикина А-1000ml   литар 300     

17 

Течност за ламинат ,за дневно 

одржавање ламината, да даје сјај 

и штити подлогу. А-1000мл 

  

литар 50     



18 

Пешкир памучни, 50x90цм, беле 

боје, 100%памук, 400гр/м2, да 

добро упија воду, да остане мек 

и фин на додир после 

експлоатације, да је скупљање 

при прању максимално 5% 

  

ком 150     

19 
Крпа за под 80х100цм , да има 

добру моћ упијања 

  
ком 1.800     

20 

Домаћинске рукавице вел. 7 да 

су од гуме са памучном 

заштитом изнутра, отпорне на 

дужи кантакт са течношћу. 

"семпер тип" или одговарајуће 

  

ком 500     

21 

Домаћинске рукавице вел. 8 да 

су од гуме са памучном 

заштитом изнутра, отпорне на 

дужи контакт са течношћу. 

"семпер тип" или одговарајуће 

  

ком 1.000     

22 

Домаћинске рукавице вел. 9 да 

су од гуме са памучном 

заштитом изнутра, отпорне на 

дужи контакт са течношћу. 

"семпер тип" или одговарајуће 

  

ком 500     

23 

Црне кесе за смеће (950Х1200) 

mm А-10, дебљина 50my, да је 

биоразградива, да је чврстог 

квалитета и да обезбеђује 

безбедно одлагање отпада, не 

пропушта непријатне 

мирисе(цена је дата по комаду ) 

  

ком 6.000     

24 

Црне кесе за смеће (700Х900) 

mm А-10, дебљина 50my, да је 

биоразградива, да је чврстог 

квалитета и да обезбеђује 

безбедно одлагање отпада, не 

пропушта непријатне 

мирисе(цена је дата по комаду ) 

  

ком 14.000     

25 

Црне кесе за смеће (500X700) мм 

А-10, дебљина 20my, да је 

биоразградива, да је чврстог 

квалитета и да обезбеђује 

безбедно одлагање отпада, не 

пропушта непријатне мирисе 

(цена је дата по комаду) 

  

ком 30.000     

26 
Кофа ПВЦ, без 

поклопца,пластична 12Л 

  
ком 2     

27 Т- дрвена мотка    ком 2     

28 Ђубровник ПВЦ   ком 10     



29 Четка за ВЦ шољу   ком 40     

30 

Тоалет папир, бели листићи, 50/1 

(цена по клипу ) 

димензије:10x9cm 

  

ком 36.000     

31 Жица за рибање   ком 400     

32 Метла сиркова велика    ком 10     

33 Потвиш четка 26 цм (+/- 2цм)   ком 30     

34 
Дршка за портвиш 

алуминијумска 140цм 

  
ком 50     

35 
Крпа са ресама за под 20цм(+/-

2цм) 

  
ком 500     

36 
Кофа ПВЦ са цедиљком,овалног 

облика , 12Л 

  
ком 15     

37 Магична крпа ( 33x33 цм )   ком 400     

38 

Перика за моп систем 

(100%микрофибер) 45х14,5цм 

(+/- 2цм), џеп 

  

ком 30     

39 
Трулекс крпа А-3, 14,5х14,5цм 

(+/- 1цм)-стандардне 

  
ком 2.300     

40 
Абразивни сунђер без жљеба; 

9х6х2,5цм  (+/- 1цм) 

  
ком 2.300     

41 
Жуте канте за инфективни отпад 

са педалом 20лит 

  
ком 10     

42 Канте за смеће са педалом ,17Л   ком 10     

43 

Ручни папирни убрус у 

листићима (21,7x21), 

једнослојни, беле боје, 

високоупијајући, од целулозе, 

kimberly clark или одговарајући, 

320/1 (цена по клипу)  

  

ком 360     

44 

ПВЦ посуда, димензије дужина 

40цм, ширина 32цм, дубина 

13цм (+/- 5цм) 

  

ком 6     

45 
ПВЦ  megabox 30 лит, пластична 

кутија са поклопцем  

  
ком 10     

46 
Цедиљка за дуо колица- 

ВЕРМОП или одговарајућа 

  
ком 2     

47 Метални штап за моп систем    ком 2     

48 Носач мопа за wet li ght систем   ком 2     



49 

Љубичасти пвц контејнер од 3л 

за цитотоксични и цитостатички 

отпад (мора имати ознаку за 

цитотоксични отпад) 

  

ком 50     

50 
декларација за цитотоксични 

отпад 

  
ком 100     

51 
декларација за фармацеутски 

отпад 

  
ком 100     

52 

црвена кеса за отпад 

(700x900мм) , дебљина 50my за 

фармацеутски отпад (мора имати 

ознаку за фармацеутски отпад) 

  

ком 100     

 

укупно динара без ПДВ-а   

______  % ПДВ   

Укупно динара са ПДВ-ом   

Комисија за јнмв 11-1.1.5/2019 


