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Број 439-9 
09.05.2019.године .  
               
   
  На  основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Војна  
Установа“ Тара“ Бајина Башта, објављује 
    

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA   
 

1.НАЗИВ, АДРЕСА ИНТРЕНЕТ СТАНИЦА НАРУЧИОЦА: РСМО Војна Установа „Тара“, 
Бајина Башта, 31250 Бајина Башта (у даљем тексту: Наручилац), www.hotelitara.mod.gov.rs  
2.ВРСТА НАРУЧИОЦА: 
Војна Установа која послују по принципима стицања и расподеле дохотка. 
3. ВРСТА ПОСТУПКА: 
На основу члана  32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 
68/15), отворени поступак  није обликован по партијама.  
4.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ НАЗИВ И ОЗНАКА ОРН: 
Предмет јавне набавке су добра – Набавка хемијских средстава и осталог материјала за 
одржавање хигијене  ЈН број 2/2019. 
Назив и ознака из општег речника набавке: Средства за хигијену -(39800000).  
5. БРОЈ ПАРТИЈА: 
Предмет јавне набавке радова није обликован по целинама (партијама) 
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки 
www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.hotelitara.mod.gov.rs. 
 
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''најнижа понуђена 
цена''. 
7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: 
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти на начин да се 
приликом отварању понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и 
презиме особе за контакт.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу:РСМО Војна 
Установа „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта. 
 На коверти мора бити наведено 
''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА, ЈН БРОЈ  2/2019 –  Набавка хемијских 
средстава и осталог материјала за одржавање хигијене– НЕ ОТВАРАТИ'' 
Понуда се сматра благовременом ако је у  РСМО Војној Установи „Тара“ Бајина Башта 
,31250 Бајина Башта,  на Калуђерским барма , спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне 
и опште послове, предата до 12.00 часова дана 10.06.2019. године. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
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понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
9. ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 
Јавно отварање понуда обавиће се по редоследу пријема понуда, истог дана у 12.30 часова у 
просторијама Наручиоца:РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, на Калуђерским барама. 
 
10. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу 
учествовати само овлашћени представници и законски заступници понуђача. 
Уколико представници понуђача нису законски заступници понуђача,  дужни су да пре 
почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писмена овлашћења за учешће у 
поступку отварања понуда које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у 
противном исти наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку 
отварања понуда. 
Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис 
овлашћеног лица. 
11.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року  не дужем од 25 (двадесeтпет) 
дана од дана отварања понуда. 
12. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:   
 Весна Тадић и Душко Милошевић, радним данима у времену од 08.00 до 12.00 сати на  
факс:031/593-554 и mail adresa: javnenabavke.vutara@mod.gov.rs и 
komercijala.vutara@mod.gov.rs. 
  
   Tехничке карактеристике (Спецификације):                            
 

Р.Б. Артикал 
Јед. 
мере 

Проц.кол. 

Произвођач 
и тачан 
назив 

производа 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  

Канта хотелска метална црна,отворена, у 
комплету са поклопцем који се поставља преко 
канте и сакрива кесу за отпадке фи 23цм 
х27цм+/-5% 

ком 8 

 

2.  
Канта педалка ИНОХ 5Л са успореним 
затварањем поклопца 

ком 8 
 

3.  
Канта педалка ИНОХ 12л.са успоренимм 
затварањем поклопца  

ком 8 
 

4.  
Канта педалка ИНОХ 20л.са успоренимм 
затварањем поклопца  

ком 4 
 

5.  
Знак дрвени са металном таблом клизав под на 
расклапање, 60цмх38цм+/-Rubbermaid model 

ком 1 
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1867508 или „одговарајући“  

6.  
Трака „дезинфиковано“ за ВЦ шољу натпис на 
српском и енглеском језику  

ком 25000 
 

7. 

Знак „Не узнемиравај“ за собе на црвеној боји 
/поспремити собу на зелој боји, са отвором за 
качење на браву.На српском и енглеском 
језику 

ком 300 

 

8. 
Гел за туширање лух 30мл.бочица са металним 
затварачем 

ком 500  

9. 
Шампон лух 30мл.бочица са металним 
затварачем 

ком 500  

10. 
Лосион за тело 30мл.бочица са металним 
затварачем  

ком 500  

11. Капа за туширање у кеси  ком 500  

12. Капа за туширање лух у кутији  ком 300  

13. 
Козметички сет у кутији који садржи тупфери 
2ком., штапићи за уши 4ком. чачкалица 
1ком,турпија за нокте 1ком.  

ком 300 

 

14. 
Кеса за прљав веш 410х480мм+/-3% са 
штампом на српском и енглеском језику са 
могућношћу уписивања додатног текста  

ком 500 

 

15. Папуче једнократне, дебљине ђона 4мм ком 200 
 

16. 
Сет за бријање (бријач +паста за бријање) у 
кутији 

ком 200 
 

17. Сет за прање зуба (четкица+паста)у кутији ком 200  
 

18. 

Течност за прање косе,тела и руку 3у1 у 
пластичној боци 300мл за постављање на зид 
систем SMART CARE, линије AQUA SENSES 
или одговарајућа  

ком 3500 

 

19. 
Држач хром за течност за прање косе,тела и 
руке 3у1 

ком 100 
 

20. Кеса за хигијенске улошке 250х120мм+/-5% ком 10000  

21. Кеса за чаше дезинфиковано 150х235мм+/-5% ком 30000  

22. Гел за туширање у кесици 10мл ком 100  

23. Шампон за прање косе у кесици 10мл ком 100  

24 Сапун лух 30гр у кутији ком 200  

25 Сапун 13,5гр у папиру у ком 2000  

26 Колица за собарице АБС са пластичним џаком ком 5  
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за прљав веш,три преграде за одлагање 
текстила и средстава за чишћење и платформа 
за две канте.Димензије 
91цмх51цмх120х120цм+/-5% 

27 

Кеса резервна за колица за собарице пластична 
35цмх24цмх78цм+/-5%,са шест нитни које 
омогућавају качење кесе на колица.Кеса 
поседује рајфешлус који омогућава лакше 
пражњење исте 

ком 5 

 

28 
Освеживач простора у спреју ДЕО ФРЕСХ - 
САНИТЕЦ 0,75л антибактеријски  

ком 40 
 

29 Таблете за писоар 750гр ком 50  

30 

Течност за темељно прање стаклених 
површина са пумпицом. Провидна плава 
течност, мирис као амонијак, 
густина/г/цм3/0,99, pH 
вредност(конц.)11,пак.1л Glasreiniger или 
одговарајући 

лит 40 

 

31 

Течност за темељно прање стаклених 
површина са пумпицом.Провидна плава 
течност, мирис као амонијак, 
густина/г/цм3/0,99, pH 
вредност(конц.)11,пак.5л Glasreiniger или 
одговарајући 

лит 40 

 

32 

Гел за прање WC шоље, густи растварач урина 
и каменца, пријатног мириса на бази фосфорне 
киселине 750мл.С-15 Sano Gel 

ком 50 
 

33 

Течност за чишћење санитарних површина 
боја:бистра,црвенкаста мирис лимун pH 
вредност 10г/л на 20C2.3.Релативна густина на 
20 C 1.03g./цм3     9,81л С-15 Sano  

лит 100 

 

34 

Средство против каменца, средство за 
вишенаменско чишћење.Изглед провидна, 
црвена течност густина г/цм3п вредност(1%)- 
1л С3 или одговарајући 1л  

лит 30 

 

35 

Течност за прање и одржавање дрвених, 
пластичних и лакираних површина.Изглед 
провидна,жућкаста течност pH вредност 
(конц.) 6,5 пак.1Л Мано или одговарајући 

лит 50 

 

36 

Течност за прање и одржавање дрвених, 
пластичних и лакираних површина.Изглед 
провидна,жућкаста течност pH вредност 

лит 5 
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(конц.) 6,5 пак.10Л Мано или одговарајући  

37 

Средство за прање и дезинфекцију на бази 
алкохола.Срество пере и одржава све 
површине које су водоотпорне у једном радном 
кораку.Срество је намењено за прање свих 
осетљивих површина као што су 
ресопал,пластика, стакло..примена користи се 
разблажен до 1:200 до 1:400 пак.1л KF 12 или 
одгварајући 

лит 15 

 

38 

 
Рукавице гумене Виледа или одговарајући 
 

пар 500 
 

39 
Лосион за руке за јавне тоалете у дозатору са 
пумпицом 300мл 

ком 50 
 

40 
Сапун за руке за јавне тоалете у дозатору са 
пумпицом 300мл 

ком 50 
 

41 
Дозер ИНОХ држач за боце сапун и лосион 
2х300мл 

ком 10 
 

42 
Лосион за руке 3л са пумпицом за допуну и 
дозирање истог садржаја као ставка бр.39 

ком 30 
 

43 
Сапун за руке 3л са пумпицом за допуну и 
дозирање истог  садржаја као ставка бр.40  

ком 30 

 

44 
Течност за машину за чишћење /полирање 
ципела 1кг 

ком 4 
 

45 

Средство за чишћење сливника, одличан 
растварач масноће.Изглед провидна, 
зеленкасттечност.Густина 
г/м3 1,03 п-вредност (10%)3,4 пак.1л ц-4 или 
одговарајући  

лит 5 

 

46 

Средство-млеко за прање са природним 
средством за глачање и растварање 
масноће.Производ темељно раствара остатке 
масноће и уклања јако очврсле наслаге и 
нечистоће са површине.Средство је погодно за 
површине осетљиве на гребање.pH вредност 
(конц.) Tru-litC- Scrub или одговарајући 

лит 10 

 

47 

Течно алкохолно средство за прање, посебно 
прављен за површине на којима не могу да се 
користе водени раствори.Средство се користи 

лит 12 
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распрскавањем или потапањем осетљивих 
површина или опреме.Средство је алкохолни 
производ без адитива и испарава без 
остатака.Густина 0,87 пак.6л.Calgonit NU020 
или одговарајући 

48 

Средство за чишћење и одржавање 
исполираних површина и свих врста 
нерђајућег челика.Специјална комбинација 
бели уља елиминише и спречава настајање 
отисака прстију као тачака и оставља глатку 
заштитну фолију на третираној 
површини.Густина 0,85 пак 1л.Tru-lit VA Star 
или одговарајући  

лит 10 

 

49 
Миришљава гума за писоар са миришлјавом 
таблетом дим.17х17цм  

ком 20 
 

50 
Допуна освеживача простора у спреју, метална 
бочиа 250мл.(разних мириса) 

ком 100 
 

51 

Освеживач простора за јавне тоалете са 
допуном и могућношћу подешавања 
временског подешавања интервала прскања 
спреја 

ком 10 

 

52 

Јако абразивно сресдтво за чишћење 
санитарија и кухињских металних површина 
од инокса,садржи мање од 5% нејонских 
састојака, од 5-15% анјонскис састојака, 
пријатног мириса „CIF“ пак 500 мл или 
„одговарајући“  

ком 1200 

 

53 

Течни детерџент за прање судова и у хладној 
води,пријатног мириса,садржи мање од 5% 
нејонских састојака и од 5-15% анјонских 
састојак, бензисотиазолинон, 
феноксиетанол,Geraniol,limonen,мирис“FERI“ 
пак 900мл или „одговарајући“  

лит 600 

 

54 

Течни детерџент за прање судова и у хладној 
води,пријатног мириса,садржи мање од 5% 
нејонских састојака и од 5-15% анјонских 
састојак, бензисотиазолинон, 
феноксиетанол,Geraniol,limonen,мирис“FERI“ 
пак 5л или „одговарајући“  

лит 2500 

 

55 

Сона киселина за керамичке санитарије и црне 
метале, неопходно да садржи 16-18% 
HCLхлороводоничнекиселине „Панонија“ пак 

лит 120 
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1л или „одговарајући“  

56 

Средство за чишћење, полирање и заштиту 
дрвених површина на бази пчелињег воска, 
садржи мање од 5% нејонских састојака, мање 
од 5% фосфата, парфем, гликол, 
линалоол,лимонен „Пронто“ политура за 
паркет восак,пак 750мл или „одговарајући“  

ком 20 

 

57 

Снажно абразивно средство за чишћење 
тоалета базирано на киселини.Снажно уклања 
нечистоћу и каменац.Хемијски састав мање 
од 5% нејонских сурфактаната, мирис...) 
паковање од 450мл“Mer sanit“ или 
„одговарајући“  

ком 1200 

 

58 

Средство за чишћење стаклених 
површина.Хемијски састав ( мање од 5% 
анјонскис сурфакната, мирис) пак.од 750мл са 
прскалицом „Mer glass“ или  
„одговарајући“  

ком 320 

 

59 

Средство за брзу дезинфекцију површина, 
предмета, прибора и тела против широког 
спектра микроорганизама укључујући 
бактерије, глљивице и вирусе, без мириса, 
спремно за употребу, без испирања „DEZI 
ABC“ или еквивалент 0,750 мл са пумпицом 

ком 50 

 

60 

Средство за општу дезинфекцију површина и 
предмета, прибора за јело и пиће, постељине, 
транспортних средстава санитарије.Хемијски 
састав: натријумдихлороизоцијанурат 
дихидрат Т- гранулат, пак.1л 
„Sani granulat – Sanihem“ или „одговарајући“ 

ком 10 

 

61 

Избељивач средство за ручно или машинско 
уклањање флека, садржи агенс на бази хлора 
„Ace“ 1л или еквивалент 

лт 300 
 

62 

Омекшивач за машинско прање веша садржи 
5-15% катјонских састојака, парфем, пријатног 
мириса „Lenor“ 5л или одговарајући 

лит 300 
 

63 

Детерџент за машинско прање рубља на 
температурама од 30-95 0С ефикасан за 
уклањање флека различитог порекла садржи 
мање од 5% анјонски сурфактаната, неонски 
сурфактанти 
зеолита,поликарбоксилат,фосифонат;  од 5-

кг 5500 
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15% избељивч на бази кисеоника;садржи 
додатни 
ензим,мирис,хеxyлциннамал,лимонене,оптичко 
белило,пак. од 12  кг „Duel“или одговарајући“ 

64 

Течно средство за уклањање тврдокорних 
флека, садржимање од 5% нејонских састојака, 
од 5-15% ањонскихсастојака, агенс за 
избељивање на бази кисеоника, 
хексилцинамал, парфем, цитронелол пак.1. лит 
„Wenish“ или одговарајући 

лит 100 

 

65 

Природни штирак за машинско прање рубља  
састава : Натурал старцх, пресервативе, 
парфум.пак.1 лит.„Панонија“ или 
„одговарајући“ 

лит 10 

 

66 

Активни  освеживач WC са корпицом 55мл са 
2 рефила по 55мл. Освеживач рефил гел 
уложак за WC шкољке са две раздвојене 
посуде и свемирисне ноте, садржи 15-30% 
анјонских састојака и мање од5% нејонских 
састојака„Bref duo“ или еквивалент 

ком 300 

 

67 

Средство течно  за ручно чишћење свих врста 
тепиха и тапацираног намештаја, хемијски 
састав < 5% анјонских површински активних 
материја пак.750 мл.“Мер сан „ или 
одгварајући 

ком 60 

 

68 

Сапун течни за прање руку са глицерином 
(гушћи – погодан за употребу у динспензерима 
сапуна);  
Хемијски састав: (aqva, sodium lauretx, sulfate, 
sodium hlorid...)-пак 5л „Пан течни сапун – 
Панонија“, или одговарајући  

лит 800 

 

69 

Лепак за мишеве и пацове, који изузетно дуго 
задржава лепљивост и не суши се. Лепак који 
је отпоран на воду и влагу и потпуно је 
безбедан за употребу јер не садржи отровне 
материје.пак.135 г.„Трапцолл“ или 
„одговарајући“ 

ком 5 

 

70 

Убрус кухињски у ролни – двослојни папир, 
беле боје, 100% целулоза, 200 листа у ролни +-
5%, димензије 240х224+-5% дужина 48м+-5%, 
2/1 паковање, 10 комада у транспортном 
паковању 

ком 2000 

 

71 

Папир тоалет двослојни бели, 100% целулоза, 
димензије листића 9,5х23+-5%, број 
перфорација 608 листа+-5% дужина ролне 
мин.140мет+-5%,пречник ролне 19,50цм+-5%, 
тежина ролне 440гр+-5% паковање 12/1 

ком 1650 
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72 

Папир самосложиви у листићима, двослојни, 
димензије листића 200х110+-5%,минимум 250 
листића у клипу +-5%, , минимум тежина 
клипа 180гр.+-5% паковање 36/1 

ком 8500 

 

73 

Папир тоалет у малој ролни, трослојни 
бели,100% целулоза, број ролни у паковању 24 
ком.,тежина ролне 80гр.+-5%, димензије 
листића 11,5 х 9+-5% водоразградив  

ком 35000 

 

74 

Убрус самосложиви за руке, двослојни папир 
бели димензије листића 210х200+-
5%,минимално 210 листића у клипу+-5% , 
100% целулоза,тежина 400гр+-5%, паковање 
15/1 

ком 3000 

 

75 
Салвета двослојна бела, 100% целулоза, 
димензија салвете 33х33 +-5%, паковање 
100/1+-5%, меке и пријатне за употребу  

пак 6000 
 

76 

Салвета троослојна бордо боја, 100% целулоза, 
димензија салвете 33х33 +-5%, паковање 
20/1+-5%, меке и пријатне за употребу 
ПАЛОМА 

пак 1000 

 

77 Крпа магична 40х40цм+-5% ком 100  

78 
Џогер комплет са штапом и микрофибер 
улошком ком 50 

 

79 
 
Уложак џогера микрофибер 
 

ком 50 
 

80 
 
Метла ПВЦ са штапом 
 

ком 50 
 

81 
 
Портвиш ПВЦ уложак са штапом 
 

ком 10 
 

82 
 
Канта за бриска са цедиљком ком 100 

 

83 
 
Улозак бриска памучни ХХL ком 20 

 

84 
 
Штап метални за бриска ком 30 

 

85 
 
Ђубровник ПВЦ са четком ком 10 

 

86 
 
Кофа ПВЦ 12л ком 20 

 

87 
 
Наставак за канистер  ком 4 
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88 
 
Прскалица са боцом 1000мл ком 30 

 

89 
 
Дозер за дозирање течности  из канистера  
 

ком 4 
 

90 
 
Отварач за канистере  ком 4 

 

91 

Чистач ципела са три четке (једна најлонска 
четка fi13 и две четке за полирање fi 13) 
диспензер за прање 0,2л, димензија 49х32х31+-
5%, тежина нето 10кг/бруту+о 11кг +-5%, 
мотор 100Wati/1100 обртаја у минуту, 
прекидач ON/OFF 

ком 2 

 

92 

Инсектицид спреј против свих врста инсеката 
са дуготрајним дејством,боца под притиском, 
садржи тетраметрин, пиперонил, 
бутоксин,перметрин, бутан, растварач пак. 
500мл "Раид" или „одговарајући“ 

ком 20 

 

93 
Диспензер убруса за руке 600 папира,АБС бели 
370х275х135мм +-5% са кључем  ком 2 

 

94 
Диспензер убруса за руке 500 папира,инохс 
320х250х115мм +-5% са кључем ком 2 

 

95 
Дозатор за течни сапун 0,9 литара, АБС бели 
215х130х95мм+-5% са кључем ком 2 

 

96 
Дозатор за течни сапун 1,2 литара, инох 
121х210х70мм+-5% са кључем ком 8 

 

97 
Држач две ролне тоалет папира,инох са 
кључем 
 

ком 8 
 

98 
Инох спирала за рибање погодан за 
одстрањивање тврдокорних нечистоћа 
нерђајућег челика „Виледа“ или одговарајућа 

ком 1100 
 

99 

Рукавице за домаћинство, израђена од 
природног латекса, са памучном поставом и 
противклизним делом н адчлановима и 
прстима, мин.тежина 53гр величина 8,5-9Л, 
зелене боје, „TOP STAR“ или одговарајуће 

ком 1200 

 

100 

Сунђераста крпа(трулекс) која има велику моћ 
упијања која одлично упија течност не оставља 
трагове након берисања пак.5ком. „Виледа“ 
или одговарајућа 

ком 200 

 

101 
Сунђер за суђе доброупијајући 12х9х3,12гр.+-
5% ком 1600 

 

102 
Магична крпа за уклањање нечистоћа и 
масноћа састав: 80 % полиестер и  20 % 
полиамид„Виледа“ или „одговарајућа“ 

ком 20 
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103 

Собна метла (пајалица) са дршком за ентеријере 
за сакупљање прашине и длаке длаке својим 
раздвојеним влакнима„Виледа“ или 
„одговарајућа“ 

ком 10 

 

104 
Дворишна метла са дршком,густа чекиња за 
уклањање крупних отпадака за 
екстеријере“Виледа“ или „одговарајућа“ 

ком 10 
 

105 
Пластични носач МОП-а за суво и влажно 
брисање, димензије: (50 х13цм) са штипаљком 
са стране 

ком 10 
 

106 
 
Пластичне четке за ВЦ шољу са држачем ком 350 

 

107 
Дршка за пластични носач МОП-а, дужина150 
цм ком 10 

 

108 
Памучна перика 50 цм са џеповима за носач 
МОП-а димензије: 50 x 16 цм ком 20 

 

109 
Четка за ћошкове (пајалица)  овална без дршке 

ком 10 
 

110 
 
Телескопска дршка за овалну четку за ћошкове ком 10 

 

111 
Рибаћа четка дрвена ≈21 цм са тврдим 
влакнима ком 10 

 

112 
 
Џогер са штапом VILEDA ком 10 

 

113 
 
Уложак џогера VILEDA ком 60 

 

114 
Метла сиркова на дрвеном  штапу (100-110 
цм)опшивена 4 пута тежина:800-850 гр. за 
унутрашњу и спољашњу употребу 

ком 10 
 

115 
Метла брезова на дрвеном  штапу (95-105 
цм)тежина:1000 гр. за  спољашњу употребу. ком 10 

 

116 
Трегер кеса 230+(2х65)х430-2,2 од HDPE 
полиетилена, биоразградива пак:100 ком. ком 300 

 

117 
Трегер кеса 280+(2х80)х550-5,3 од HDPE 
полиетиленабиоразградива пак:100 ком. ком 300 

 

118 
Кеса са банана дршком ,боја бела, дим:150 х 
200од HDPE полиетилена биоразградива 
пак:100 ком. 

ком 10 
 

119 

Вреће за смеће 50 х 70 цм, запремина  60 л , 
полиетиленско паковање10/1, боја црна, 
врећа за смеће од LDPEполиетилена који је 
безопасан за околину ипогодан за рециклажу, а 
приликом сагоревања не испушта отровне 
материје 

ком 25000 
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120 

Вреће за смеће 70 х 110 цм, запремина  20 л, 
полиетиленско паковање10/1, боја црна, 
врећа за смеће одLDPE полиетилена који је 
безопасан за околину ипогодан за рециклажу, а 
приликом сагоревања не испушта отровне 
материје 

ком 35000 

 

121 
 
Сунђер за ципеле 

ком 200  

122 Канта за брискла са цедиљком ком 10  

123 Кофа ПВЦ 12л са поклопцем ком 10  

124 Ђубровник са ПВЦ четком ком 10  

125 
ПВЦ завеса 100% полиестер, висина 180х 
ширина 200цм 

ком 250  

126 

Suma Calc D5 
Средство за сикдање каменца,фосфоран 
киселина 30-50%, нејонски сурфактанти < 5%, 
максимална амбалажа 2 Л. 

лит 100 

 

127 

Suma Extend D3 
Средство за одмашћивање у 
кухињама,анјонски сурфактанти< 5%, pH >12, 
максимална амбалажа 2Л. 

лит 100 

 

128 

Suma Grill D9 
Средство за чишћење грила и 
пећница,натријум хидроксид 10-20%,2-
(метоксиметилетокси) пропанол 3-10%, 
нејонски сурфактанти < 5%, pH>12, 
максимална амбалажа 2 Л. 

лит 80 

 

129 

Suma Inox Classic D7 
Средство за полирање INOX-aалифатицни 
угљоводоници >=30%, максимална амбалажа 
750 мл. 

ком 10 

 

130 

Taski Jontec 300 
Средство за дневно одржавање 
подова,нејонски сурфактанти  5-15%, сапун, 
мирис, pH ≈9, максимална амбалаза 5Л 

лит 250 

 

131 

Taski Jontec Етернум 
Емулзија за подове,на  бази (2-метокси метил 
етокси) пропанола и нејонских сурфактаната. 
Не раствара се. pH≈9 

лит 200 

 

132 
Taski Jontec No1 
Средство за скидање емулзије са подова лит 250 

 

133 
Тaski Sani Calc 
Средство за скидање каменца у тоалетима лит 10 
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134 
Тaski Sani Calc 
Срество за дневно одржавање санитарних 
површина 

лит 20 
 

135 

Средство за брзу дезинфекцију површина, 
предмета, прибора и тела против широког 
спектра микроорганизама укључујући 
бактерије, глљивице и вирусе, без мириса, 
спремно за употребу, без испирања „DEZI 
ABC“ или одговарајући  5л. 

ком 20 

 

136 
Средство за чишћење јако запрљаних масних 
површина у котларницама  лит 50 

 

137 
Салвета једнослојна бела, 100% целулоза, 
димензија салвете 25х25 +-5%, паковање 
100/1+-5%, меке и пријатне за употребу  

пак 4000 
 

138 

Концентровано средство за чишћење и 
дезинфекцију површина у прехрамбеној 
индустрији „SUMA BAC D10“ или 
одговарајући  5л. 

ком 50 

 

139 

Средство за дезинфекцију ефикасно против 
широког спектра микроорганизама укључујући 
бактерије, глљивице и вирусе, без мириса, 
препоручено за употребу у прехрамбеној 
индустрији и угоститељству „АНТИСЕПСОЛ 
5“„или одговарајући  1000мл. 

ком 50 

 

140 

Средство за дезинфекцију ефикасно против 
широког спектра микроорганизама укључујући 
бактерије, глљивице и вирусе, без мириса, 
препоручено за употребу у прехрамбеној 
индустрији и угоститељству „АНТИСЕПСОЛ 
5“„или одговарајући  5л. 

ком 20 

 

141 
Прашкасти детерџент за  прање суђа са 
дезинфекционим дејством, пружа високи сјај и 
чува површине „АЗУР“ или одговарајући 20кг. 

пак 25 
 

142 
Рукавице од природног латекса за једнократну  
употребу 1/100 
vел:M,L 

пак 200 
 

 
   ДМ/- 
                                                                                                          
                                                                                             Комисија за јавну набавку 2/2019 
 
Умножено у 1 (једном) примерку и  
достављено: 

- у омот предмета број 439. 
и објављено 
 - на Порталу јавних набавки. 
  -на интернет стараници наручиоца 
 

   


