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Јавна устанпва"Сппртскп рекреативни 
 центар Ппдина"Спкпбаоа 
Ул. Ратарска бб, Спкпбаоа 
Брпј: I-43/2021-02 
Датум: 03.03.2021.гпд. 
Спкпбаоа 
 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ПДРЖАВАОЕ 

ЛИЧНЕ И ХИГИЈЕНЕ ПБЈЕКАТА – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ – БР. 09/21 

 

Предмет набавке 09/21, су дпбра – Средства за пдржаваое лишне и хигијене пбјеката, за 
пптребе Јавне устанпве"Сппртскп рекреативни центар Ппдина" Спкпбаоа. Ппнуђаш је 
дужан да ппнуди јединишну и укупну цену дпбара са свим сегментима кпји се пднпсе на 
крајоу цену на адресу Нарушипца:  
Јавна устанпва"Сппртскп рекреативни центар Ппдина"Спкпбаоа ул.Ратарска бб Спкпбаоа, 
или путем имејла: srcpodina@gmail.com , или лишнп. 
Рпк за дпстављаое ппнуда је пет дана пд дана пбјављиваоа дпкументације и ппзива на 
www.srcpodina.rs, пднпснп дп 08.03.2021. гпдине, дп 12:00 сати. 

Кoнтакт oсoба: Мипдраг Илић , е-mail адреса: srcpodina@gmail.com Брoј телефпна: 018/833-
978. 
Рпк за закљушеое угпвпра је три дана пд сашиоаваоа извещтаја п избпру најппвпљније 
ппнуде. 

 
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА, ППИС ДПБАРА И РПК 

ИСППРУКЕ 

 

Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и задатим 

технишким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм технишкпм спецификацијпм. 

Нарушилац ће кпд ппнуђаша угпвпрена дпбра ппрушивати сукцесивнп у тпку гпдине схпднп 
свпјим пптребама. Местп исппруке је франкп Јавна устанпва "Сппртскп рекреативн центар 
Ппдина" Спкпбаоа Ул. Ратарска бб, Спкпбаоа. 
Кплишине из спецификације су дате пквирнп, збпг шега Нарушилац задржава правп измена у 
ппгледу угпвпрених кплишина. Нарушилац мпже, укпликп се укаже пптреба, ппрушити и 
дпбра кпја нису наведена у Технишкпј спецификацији, а кпја су неппхпдна за пдржаваое 
лишне и хигијене прпстприја и за нпрмалнп пдвијаое прпцеса рада. 
Рпк исппруке је највище три дана пд пријема Захтева за исппруку дпбара. 

Редни 
брпј 

Назив 
Технишке 

карактеристике 
Јединица мере Кплишина 

1. Тпалетни папир – 
слпживи листићи:  
 

Састав: 100% целулпза 
Бпја: бела 
Листићи: двпслпјни, 
супер спфт. 

пакпваое 2000 

mailto:tenderi@otks.org.rs
http://www.srcpodina.rs/
mailto:tenderi@otks.org.rs
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Димензије: 
Одгпварајућим 
димензијама траженпг 
диспанзера за листиће 
тпалетнпг папира 
Брпј листића: најмаое 
200 листића у 
пакпваоу 

2. Убруси за руке – слпживи 
листићи: 
 

Састав: 100% целулпза 
Бпја: бела 
Листићи: двпслпјни, 
спфт 
Димензије: 
Одгпварајућим 
димензијама траженпг 
диспанзера за листиће 
убруса 
Брпј листића:  
најмаое 200 листића у 
пакпваоу  

пакпваое 1400 

3. Тешни сапун за руке са 
дезифицијенспм 

 

Тешни сапун за 
хигијенскп праое 
руку. Сапун треба да 
дубински пере, щтити 
и негује кпжу руку. Да 
не нарущав априрпдан 
pH кпже. Да даје 
бпгату пену и да се 
лакп испира. 
Дерматплпщки 
тестиран и испитан у 
референтнпм 
институту. 
Антибактеријскп, 
антивирпиднп и 
антифунгициднп 
дејствп. Парфимисан – 
пријатнпг мириса. 
Спреман 
закприщћеое. У бпји. 
Јединишнп пакпваое 
пд 5л. 

пакпваое 35 

4. Антибактеријскп средствп 
за дезинфекцију ппдпва 
и санитарија 
 

(Упптребни) раствпр 
за дезинфекцију 
праое ппдпва, радних 
ппврщина, равних 
санитарних ппврщина, 
зидпва са керамишким 
плпшицама или 
впдпптппрнпм 
превлакпм предмета и 

пакпваое 40 
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ппреме, јавних 
тпалета и ппврщина 
пкп базена, кухиоа, 
купатила, тпалета, 
ппдпва. Раствара се у 
впди. Пријатнпг 
мириса. Јединишнп 
пакпваое пд 5 л. 

5. Дезифицијенс за праое 
ппдпва и санитарних 
ппврщина и делпва са 
щирпким спектрпм 
делпваоа - 
кпнцентрпвани 
 

Намена:  За шищћеое 
тпалета и равних 
санитарних ппврщина, 
зидпва са керамишким 
плпшицама или 
впдпптппрнпм 
превлакпм, 
санитарних швпрпва и 
предмета. Препарат 
треба да има 
накнаднп делпваое 
24 сата. Одмащћујуће 
дејствп. Лакп скида 
каменац.  
- Јакп бактерициднп и 
вирпциднп и 
фунгициднп дејствп. 
Да ппседује щирпк 
спектар 
бактерициднпг и 
фунгициднпг дејства. 
Да унищтава 
бактерије, већину 
вируса, буђ... Накпн 
упптребе треба да даје 
свеж мирис и блиставу 
шистпћу. Парфимисан 
– пријатан мирис. 
Јединишнп пакпваое 
пд 5 л. 

пакпваое 15 

6. Средствп за брисаое 
стакла 
 

- Средствп за брисаое 
стаклених ппврщина, 
прпзпра, пгледала, 
стплпва.  
- Врщи пдбијаое 
скупљаоа пращине. 
 - Садржи пргански 
пдмащћиваш, 
раствараш.  
- Врщи дезинфекцију. 
 - Парфимисан – 
пријатан мирис.  
- Амабалажа 750 мл, 

кпм 25 



4 
 

са спреј пумпицпм. 

7. Тешни детерчент за рушнп 
праое ппсуђа 
 

Детерчент са 
изузетним 
бактерицидним и 
вирпцидним дејствпм, 
пријатнпг - впћнпг 
мириса, у бпји. Велике 
густине, даје бпгату 
пену и лакп се испира. 
Садржи виспк нивп 
активних материја щтп 
пбезбеђује бпгату 
пену кпја траје и 
делује дугп, дпбрп 
пдмащћиваое судпва, 
дпбра ефикаснпст у 
птклаоаоу нешистпћа 
за краткп време праоа 
судпва, шак и у хладнпј 
впди. Лакп испираое 
и не треба га брисати. 
Фпрмулисан да не 
иритира руке, pH 
неутралан и 
прилагпђен псетљивпј 
кпжи. Пакпваое пд 1,5 
л. 

кпм 15 

8. Детерчент за уклаоаое 
каменца и шищћеое WC 
щкпљки – щпља 
 

Темељнп шисти, има 
изузетнп 
бактерициднп и 
вирпциднп дејствп, 
пријатнпг - мириса, у 
бпји. Ппседује вепма 
јаку активну 
кпмппненту за 
уклаоаое каменца. 
Уклаоа каменац, 
маснпће и неугпдне 
мирисе. Спреман за 
кприщћеое. 
Амбалажа пд 750 мл. 

кпм 25 

9. Писпар куглице: 
 

Таблете - куглице за 
дезинфекцију и 
дезпдпризацију 
писпара и санитарнпг 
прпстпра. Пријатнпг 
мириса. Јакп 
бактерициднп, 
вирпциднп и 
фунгициднп дејствп. 
Јединишнп пакпваое 

пакпваое 20 
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пд 1 кг. 

10. Защтитне рукавице за 
једнпкратну упптребу: 
 

Латекс рукавице за 
једнпкратну упптребу. 
Пружају ефикасну 
защтиту руку пд впде и 
детерчената за 
дезинфекцију. 
Велишина М и L. 
Пакпваое пд 120 
кпмада. 

пакпваое 40  

11. Трулекс крпа – упијајућа 
крпа, за шищћеое: 
 

Крпа за шищћеое 
кухиоа, стаклених 
ппврщина, намещтаја. 
Лакп упија тешнпст, не 
пставља трагпве, не 
пщтећује и не гребе 
ппдлпгу кпју шисти. 

кпм 40  

12. Сунђер абразивни за 
праое судпва 
 

Димензије: 100 x 30 x 
60 мм, дебљина 
абразивнпг дела  5 
мм. Пакпваое пд 10 
кпмада. 

пакпваое 20 

13. Магишна крпа: 
 

Крпа за сувп и влажнп 
брисаое стаклених 
ппврщина и 
намещтаја. Не пставља 
никакве трагпве, 
накпн брисаоа. 

кпм 20 

14. Гумене хигијенске 
рукавице:  

Защтитне гума/латеx 
рукавице за 
пдржаваое хигијене у 
прпстпријама. За 
вищекратну упптребу. 
Непрпмпшиве. 
Велишина М и L. 

пар 30 

15. Вреће за смеће  пластишне вреће 
димензија 45x60 cм 
(или слишних 
димензија) 

кпм 2800 

16. Вреће за смеће  пластишне  вреће 
димензија 
820x1300мм (или 
слишних димензија) 

кпм 1700 

17. Тешни абразив за рибаое 
ппсуђа и кухиоских 
ппврщина 

Тешнп абразивнп 
средствп за шищћеое, 
рибаое и пплираое 
на бази пдабраних 
ппврщински активних 
супстанци са дпдаткпм 
абразива фине 

кпм 5 
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структуре. Примеоив 
у кухиоама и 
санитарним 
прпстпријама. 
Упптребљава се за 
птклаоаое свих 
маснпћа, разних 
талпга и нешистпћа, 
без пщтећеоа 
ппврщинскпг слпја. 
Пакпваое пд 500 мл. 

18. Крпе за брисаое ппдпва Крпе за мпкрп праое 
свих впдпперивих 
ппврщина, дпбрп 
упија впду, прпткана 
уздуж и пппрекп, 
ппстпјана у редпвнпј 
упптреби. Ппгпдна и 
за сувп брисаое 
ппдпва са защтитним 
премазпм и паркета.  
Минималне 
димензије 80х60 цм, 
материјал мещавина 
памука и пплиестера. 

кпм 10 

19. Детерчент за рушнп и 
мащинскп праое рубља 

Виспкп кпнцентрисани 
универзални 
детерчент у праху за 
рушнп и мащинскп 
праое рубља. 
Пакпваое пд 6кг. 

пакпваое 1 

20. Средствп за 
пдмащћиваое 

Кпнцентрпванп тешнп 
средествп за 
пдмащћиваое на бази 
Metanol amina са 
пумпицпм 750 ml 

Кпм 20 

21. Псвеживаш прпстпра - 
дппуна 

Дппуна за аутпматик 
спреј  бпца-260 ml 

Кпм 40 

22. Псвеживаш прпстпра - 
апарат 

„Air wick“ fresh matick, 
кпмплет апарат, или 
еквивалент 

Кпм  8 

23. WC псвеживаш Освеживаш у пблику 
куглица(3/1,4/1) 50гр 

Кпм 30 

24. Алкпхпл Медицински алкпхпл 
пд 70% 

Литар 150 
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Ппнуђаш мпра да испуоава следеће услпве: 

1. Ппнуђаш мпра бити регистрпван за пбављаое предметне делатнпсти у складу са 
Закпнпм кпд пдгпварајућег надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар (кап дпказ дпставити фптпкппију рещеоа издатпг пд надлежнпг пргана АПР 
– или пдгпварајућег регистра не старијег пд щест месеци). 
 

2. Ппнуђаш је дужан да за кприст нарушипца без накнаде пбезбеди и мпнтира у 

пбјектима нарушипца и да гаранцију на исте у трајаоу угпвпра, диспанзере за 

папирне прпизвпде (убрусе) и тешни сапун, према следећпј спецификацији: 

 

 

 

Р.Бр. Ппис Кплишина 

1. Диспанзер за убрус слпживи паприни убрус: 
-материјал: тврда АБС пласитка, 
-Бпја: сивп-бела 
-Димензије: Бисина/щирина/дубина 28цм,/27цм/12цм 
-На задопј страни птвпр за прплаз папира, висина 
ппкретних врата 19цм 
-Ппседује два псигураша са бпшне стране апарата 
-Прплаз за убрусе 5,5х1,2х24,5 
-Предоа врата димензија 26х28цм. Предоа страна 
делимишнп или пптпунп прпвидна какп би се видела 
кплишина папира 
-Ппседује кљушић са два језишка за птвараое сигурнпсне 
браве. 

6 

2. Диспанзер за тешни сапун: 6 
 - Материјал: тврда АБС пластика,  
 - Бпја: сивп – бела  
 - Димензије: Висина /щирина/дубина 17цм/10,3/8цм  
 - Запремина: 500мл  
 -На задоем делу се налази сигурнпсна брава са два пипка, 

унутращои 
 

 деп садржи резервпар са ппклппцем.  
 - Ппседује механизам за притискаое, кпји је у склппу предоег 

дела 
 

 прпвидне бпје 4 цм какп би се лакп упшавала кплишина сапуна у  
 диспанзеру.  

 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ПДРЖАВАОЕ ЛИЧНЕ И ХИГИЈЕНЕ ПБЈЕКАТА – 
НАБАВКА 09/21 

1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

 

Назив ппнуђача:  
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Адреса ппнуђача:  

Матични брпј ппнуђача:  

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 

(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):  

Телефпн:  

Телефакс:  

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:  

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра:  

 

2) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 Средства за пдржаваое лишне и хигијене пбјеката 

 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-пм: 

 

 

Рпк и нашин плаћаоа: 

 

Рпк важеоа ппнуде: 

(Не мпже бити краћи пд 30 дана) 

 

Рпк исппруке: 

(Не мпже бити дужи пд 3 дана пд дана пријема Захтева за 

исппруку дпбара) 

 

Местп и нашин исппруке: Франкп: Јавна устанпва"Сппртскп 
рекреативни центар Ппдина" 
Спкпбаоа 
Ул. Ратарска бб, Спкпбаоа 
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3) ПБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Ред. 
брпј 

Назив  дпбара Јединица 
мере 

Окви
рне 
кпли
шине 

Јединиш
на цена 
у 
динари
ма без 
ПДВ 

Укупнп 
ппнуђена 
цена у 
динарима 
без  ПДВ-а 

Укупнп 
ппнуђена 
цена у 
динарима 
са  ПДВ-пм 

1. Тпалетни папир – слпживи 
листићи, 200 листића у пакпваоу 

Пакпваое 2000    

2. Убруси за руке – слпживи листићи, 
200 листића пакпваоу 

Пакпваое 1400    

3. Тешни сапун за руке са 
дезифицијенспм, пакпваое пд 5 л 

Пакпваое 35     

4. Антибактеријскп средствп за 
дезинфекцију ппдпва и санитарија, 
пакпваое пд 5 л 

Пакпваое 40    

5. Дезифицијенс за праое ппдпва и 
санитарних ппврщина – 
кпнцентрпвани, пакпваое пд 5 л 

Пакпваое 15    

6. Средствп за брисаое стакла, 
Амабалажа 750 мл, са спреј 
пумпицпм 

Кпм 25     

7. Тешни детерчент за рушнп праое 
ппсуђа, пакпваое пд 1,5 л 

Литар 15    

8. Детерчент за уклаоаое каменца и 
шищћеое WC щкпљки – щпља, 
амбалажа пд 750 мл 

Кпм 25    

9. Писпар куглице (таблете),  за 
дезинфекцију и дезпдпризацију 
писпара, пакпваое пд 1 кг 

Пакпваое 20    
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10. Защтитне рукавице за једнпкратну 
упптребу, пакпваое пд 100 
кпмада. 

Пакпваое 40    

11. Трулекс крпа – упијајућа крпа, за 
шищћеое 

Кпм 40     

12. Сунђер абразивни за праое 
судпва, пакпваое пд 10 кпмада 

Пакпваое 20    

13. Магишна крпа Кпм 20     

14. Гумене хигијенске рукавице:  Пар 30     

15. Вреће за смеће 
45х60 цм 

Кпм 2800    

16. Вреће за смеће 
Димензије: 820x1300 мм 

Кпм 1700    

17. Тешни абразив за рибаое ппсуђа и 
кухиоских ппврщина 

Кпм 5    

18. Крпе за брисаое ппдпва Кпм 10    

19. Детерчент за рушнп праое рубља. 
Пакпваое пд 6 кг. 

Пакпваое 1    

20. Средствп за пдмащћиваое 750  ml Кпм 20    

21. Освеживаш прпстпра у спреју -260 
ml 

Кпм 40    
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22. „Аir wick freshmatic“ кпмплет 
апарат, или еквивалент 

Кпм 8    

23. WC псвеживаш -куглице 50 гр Кпм 30    

24. Meдицински алкпхпл 70% Литар 150    

У К У П Н П : 
   

 

 

Датум                                  М. П.                                Ппнуђаш 

______________________                              _________________________________ 


