
1 
 

Јавна установа"Спортско рекреативни 
 центар Подина"Сокобања 
Ул. Ратарска бб, Сокобања 
Број: I-56/2019-02 
Датум: 13.03.2019.год. 
Сокобања 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЛИЧНЕ И ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКАТА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – БР. 10/19 

 

Предмет набавке 10/19, су добра – Средства за одржавање личне и хигијене објеката, за 
потребе Јавне установе"Спортско рекреативни центар Подина"Сокобања. Понуђач је дужан 
да понуди јединичну и укупну цену добара са свим сегментима који се односе на крајњу 
цену на адресу Наручиоца:  
Јавна установа"Спортско рекреативни центар Подина"Сокобања ул.Ратарска бб Сокобања, 
или путем имејла: srcpodina@gmail.com , или лично. 
Рок за достављање понуда је седам дана од дана објављивања документације и позива на 
www.srcpodina.rs, односно до 20.03.2019. године, до 13:00 сати. 

Кoнтакт oсoба: Миодраг Илић , е-mail адреса: srcpodina@gmail.com Брoј телефона: 018/833-
978. 
Рок за закључење уговора је три дана од сачињавања извештаја о избору најповољније 
понуде. 

 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И РОК 

ИСПОРУКЕ 

 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком спецификацијом. 

Наручилац ће код понуђача уговорена добра поручивати сукцесивно у току године сходно 
својим потребама.Место испоруке је франко Јавна установа"Спортско рекреативн центар 
Подина"Сокобања Ул. Ратарска бб, Сокобања. 
Количине из спецификације су дате оквирно, због чега Наручилац задржава право измена у 
погледу уговорених количина. Наручилац може, уколико се укаже потреба, поручити и 
добра која нису наведена у Техничкој спецификацији, а која су неопходна за одржавање 
личне и хигијене просторија и за нормално одвијање процеса рада. 
Рок испоруке је највише три дана од пријема Захтева за испоруку добара. 

Редни 
број 

Назив 
Техничке 

карактеристике 
Јединица мере Количина 

1. Тоалетни папир – 
сложиви листићи:  
 

Састав: 100% целулоза 
Боја: бела 
Листићи: двослојни, 
супер софт. 
Димензије: 
Одговарајућим 
димензијама траженог 

паковање 2000 

mailto:tenderi@otks.org.rs
http://www.srcpodina.rs/
mailto:tenderi@otks.org.rs
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диспанзера за листиће 
тоалетног папира 
Број листића: најмање 
200 листића у 
паковању 

2. Убруси за руке – сложиви 
листићи: 
 

Састав: 100% целулоза 
Боја: бела 
Листићи: двослојни, 
софт 
Димензије: 
Одговарајућим 
димензијама траженог 
диспанзера за листиће 
убруса 
Број листића:  
најмање 200 листића у 
паковању  

паковање 1200 

3. Течни сапун за руке са 
дезифицијенсом 

 

Течни сапун за 
хигијенско прање 
руку. Сапун треба да 
дубински пере, штити 
и негује кожу руку. Да 
не нарушав априродан 
pH коже. Да даје 
богату пену и да се 
лако испира. 
Дерматолошки 
тестиран и испитан у 
референтном 
институту. 
Антибактеријско, 
антивироидно и 
антифунгицидно 
дејство. Парфимисан – 
пријатног мириса. 
Спреман 
закоришћење. У боји. 
Јединично паковање 
од 5л. 

паковање 40  

4. Антибактеријско средство 
за дезинфекцију подова 
и санитарија 
 

(Употребни) раствор 
за дезинфекцију 
прање подова, радних 
површина, равних 
санитарних површина, 
зидова са керамичким 
плочицама или 
водоотпорном 
превлаком предмета и 
опреме, јавних 
тоалета и површина 
око базена, кухиња, 

паковање 35 



3 
 

купатила, тоалета, 
подова. Раствара се у 
води. Пријатног 
мириса. Јединично 
паковање од 5 л. 

5. Дезифицијенс за прање 
подова и санитарних 
површина и делова са 
широким спектром 
деловања - 
концентровани 
 

Намена:  За чишћење 
тоалета и равних 
санитарних површина, 
зидова са керамичким 
плочицама или 
водоотпорном 
превлаком, 
санитарних чворова и 
предмета. Препарат 
треба да има 
накнадно деловање 
24 сата. Одмашћујуће 
дејство. Лако скида 
каменац.  
- Јако бактерицидно и 
вироцидно и 
фунгицидно дејство. 
Да поседује широк 
спектар 
бактерицидног и 
фунгицидног дејства. 
Да уништава 
бактерије, већину 
вируса, буђ... Након 
употребе треба да даје 
свеж мирис и блиставу 
чистоћу. Парфимисан 
– пријатан мирис. 
Јединично паковање 
од 5 л. 

паковање 20 

6. Средство за брисање 
стакла 
 

- Средство за брисање 
стаклених површина, 
прозора, огледала, 
столова.  
- Врши одбијање 
скупљања прашине. 
 - Садржи органски 
одмашћивач, 
растварач.  
- Врши дезинфекцију. 
 - Парфимисан – 
пријатан мирис.  
- Амабалажа 750 мл, 
са спреј пумпицом. 

ком 20  

7. Течни детерџент за ручно 
прање посуђа 

Детерџент са 
изузетним 

ком 15 
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 бактерицидним и 
вироцидним дејством, 
пријатног - воћног 
мириса, у боји. Велике 
густине, даје богату 
пену и лако се испира. 
Садржи висок ниво 
активних материја што 
обезбеђује богату 
пену која траје и 
делује дуго, добро 
одмашћивање судова, 
добра ефикасност у 
отклањању нечистоћа 
за кратко време прања 
судова, чак и у хладној 
води. Лако испирање 
и не треба га брисати. 
Формулисан да не 
иритира руке, pH 
неутралан и 
прилагођен осетљивој 
кожи. Паковање од 1,5 
л. 

8. Детерџент за уклањање 
каменца и чишћење WC 
шкољки – шоља 
 

Темељно чисти, има 
изузетно 
бактерицидно и 
вироцидно дејство, 
пријатног - мириса, у 
боји. Поседује веома 
јаку активну 
компоненту за 
уклањање каменца. 
Уклања каменац, 
масноће и неугодне 
мирисе. Спреман за 
коришћење. 
Амбалажа од 750 мл. 

ком 25 

9. Писоар куглице: 
 

Таблете - куглице за 
дезинфекцију и 
дезодоризацију 
писоара и санитарног 
простора. Пријатног 
мириса. Јако 
бактерицидно, 
вироцидно и 
фунгицидно дејство. 
Јединично паковање 
од 1 кг. 

паковање 8 

10. Заштитне рукавице за 
једнократну употребу: 

Латекс рукавице за 
једнократну употребу. 

паковање 15 
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 Пружају ефикасну 
заштиту руку од воде и 
детерџената за 
дезинфекцију. 
Величина М и L. 
Паковање од 120 
комада. 

11. Трулекс крпа – упијајућа 
крпа, за чишћење: 
 

Крпа за чишћење 
кухиња, стаклених 
површина, намештаја. 
Лако упија течност, не 
оставља трагове, не 
оштећује и не гребе 
подлогу коју чисти. 

ком 40  

12. Сунђер абразивни за 
прање судова 
 

Димензије: 100 x 30 x 
60 мм, дебљина 
абразивног дела  5 
мм. Паковање од 10 
комада. 

паковање 15 

13. Магична крпа: 
 

Крпа за суво и влажно 
брисање стаклених 
површина и 
намештаја. Не оставља 
никакве трагове, 
након брисања. 

ком 15  

14. Гумене хигијенске 
рукавице:  

Заштитне гума/латеx 
рукавице за 
одржавање хигијене у 
просторијама. За 
вишекратну употребу. 
Непромочиве. 
Величина М и L. 

пар 30  

15. Вреће за смеће  пластичне вреће 
димензија 45x60 cм 
(или сличних 
димензија) 

ком 2500 

16. Вреће за смеће  пластичне  вреће 
димензија 
820x1300мм (или 
сличних димензија) 

ком 1500 

17. Течни абразив за рибање 
посуђа и кухињских 
површина 

Течно абразивно 
средство за чишћење, 
рибање и полирање 
на бази одабраних 
површински активних 
супстанци са додатком 
абразива фине 
структуре. Примењив 
у кухињама и 
санитарним 
просторијама. 

ком 5 
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Употребљава се за 
отклањање свих 
масноћа, разних 
талога и нечистоћа, 
без оштећења 
површинског слоја. 
Паковање од 500 мл. 

18. Крпе за брисање подова Крпе за мокро прање 
свих водоперивих 
површина, добро 
упија воду, проткана 
уздуж и попреко, 
постојана у редовној 
употреби. Погодна и 
за суво брисање 
подова са заштитним 
премазом и паркета.  
Минималне 
димензије 80х60 цм, 
материјал мешавина 
памука и полиестера. 

ком 10 

19. Детерџент за ручно и 
машинско прање рубља 

Високо концентрисани 
универзални 
детерџент у праху за 
ручно и машинско 
прање рубља. 
Паковање од 6кг. 

паковање 1 

20. Средство за 
одмашћивање 

Концентровано течно 
средество за 
одмашћивање на бази 
Metanol amina са 
пумпицом 750 ml 

Ком 10 

21. Освеживач простора Допуна за аутоматик 
спреј  боца-260 ml 

Ком 9 

22. WC освеживач Освеживач у облику 
куглица(3/1,4/1) 50гр 

Ком 20 

Понуђач мора да испуњава следеће услове: 

1. Понуђач мора бити регистрован за обављање предметне делатности у складу са 
Законом код одговарајућег надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (као доказ доставити фотокопију решења издатог од надлежног органа АПР 
– или одговарајућег регистра не старијег од шест месеци). 
 

2. Понуђач је дужан да за корист наручиоца без накнаде обезбеди и монтира у 

објектима наручиоца и да гаранцију на исте у трајању уговора, диспанзере за 

папирне производе (убрусе) и течни сапун, према следећој спецификацији: 

 

 

 



7 
 

Р.Бр. Опис Количина 

1. Диспанзер за убрус сложиви паприни убрус: 
-материјал: тврда АБС пласитка, 
-Боја: сиво-бела 
-Димензије: Бисина/ширина/дубина 28цм,/27цм/12цм 
-На задњој страни отвор за пролаз папира, висина 
покретних врата 19цм 
-Поседује два осигурача са бочне стране апарата 
-Пролаз за убрусе 5,5х1,2х24,5 
-Предња врата димензија 26х28цм. Предња страна 
делимично или потпуно провидна како би се видела 
количина папира 
-Поседује кључић са два језичка за отварање сигурносне 
браве. 

6 

2. Диспанзер за течни сапун: 4 
 - Материјал: тврда АБС пластика,  
 - Боја: сиво – бела  
 - Димензије: Висина /ширина/дубина 17цм/10,3/8цм  
 - Запремина: 500мл  
 -На задњем делу се налази сигурносна брава са два пипка, 

унутрашњи 
 

 део садржи резервоар са поклопцем.  
 - Поседује механизам за притискање, који је у склопу предњег 

дела 
 

 провидне боје 4 цм како би се лако уочавала количина сапуна у  
 диспанзеру.  

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ И ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКАТА – 
НАБАВКА 10/19 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  
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Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 Средства за одржавање личне и хигијене објеката 

 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Рок важења понуде: 

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок испоруке: 

(Не може бити дужи од 3 дана од дана пријема Захтева за 

испоруку добара) 

 

Место и начин испоруке: Франко: Јавна установа"Спортско 
рекреативни центар Подина" 
Сокобања 
Ул. Ратарска бб, Сокобања 

 
3) ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Ред. 
број 

Назив  добара 

Је
д

и
н

и
ц

а 

м
е

р
е

 
О

кв
и

р
н

е
 

ко
л

и
чи

н
е

 

Јединична 
цена у 
динарима 
без ПДВ 

Укупно 
понуђена 

цена у 
динарима 
без  ПДВ-а 

Укупно 
понуђена 

цена у 
динарима са  

ПДВ-ом 

1. Тоалетни папир – сложиви листићи, 
200 листића у паковању 

п
ак

о
ва

њ
е 2000 

   

2. Убруси за руке – сложиви листићи, 
200 листића паковању 

п
ак

о
ва

њ
е 1200 

   



9 
 

3. Течни сапун за руке са 
дезифицијенсом, паковање од 5 л 

п
ак

о
ва

њ
е 35  

   

4. Антибактеријско средство за 
дезинфекцију подова и санитарија, 
паковање од 5 л 

п
ак

о
ва

њ
е 30 

   

5. Дезифицијенс за прање подова и 
санитарних површина – 
концентровани, паковање од 5 л 

п
ак

о
ва

њ
е 20 

   

6. Средство за брисање стакла, 
Амабалажа 750 мл, са спреј 
пумпицом ко

м
 

20  

   

7. Течни детерџент за ручно прање 
посуђа, паковање од 1,5 л 

л
и

та
р

 
15 

   

8. Детерџент за уклањање каменца и 
чишћење WC шкољки – шоља, 
амбалажа од 750 мл ко

м
 

25  

   

9. Писоар куглице (таблете),  за 
дезинфекцију и дезодоризацију 
писоара, паковање од 1 кг 

п
ак

о
ва

њ
е 8 

   

10. Заштитне рукавице за једнократну 
употребу, паковање од 100 комада. 

п
ак

о
ва

њ
е 15 

   

11. Трулекс крпа – упијајућа крпа, за 
чишћење 

ко
м

 

40  

   

12. Сунђер абразивни за прање судова, 
паковање од 10 комада 

п
ак

о
ва

њ
е 15 

   

13. Магична крпа 

ко
м

 

15  

   

14. Гумене хигијенске рукавице:  

п
ар

 

30  
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15. Вреће за смеће 
45х60 цм 

ко
м

 

2500 

   

16. Вреће за смеће 
Димензије: 820x1300 мм 

ко
м

 

1500 

   

17. Течни абразив за рибање посуђа и 
кухињских површина 

ко
м

 

3  

  

18. Крпе за брисање подова 

ко
м

 

10  

  

19. Детерџент за ручно прање рубља. 
Паковање од 6 кг. 

п
ак

о
ва

њ
е 1  

  

20. Средство за одмашћивање 750  ml 

ко
м

 

10  

  

21. Освеживач простора у спреју -260 ml 

ко
м

 

9  

  

22. WC освеживач -куглице 50 гр 

ко
м

 

20  

  

У К У П Н О : 
   

 

 

Датум                                  М. П.                                Понуђач 

______________________                              _________________________________ 


