
 

Број: 176/3 

Датум: 09.03.2022.год. 

 

ППррееддммеетт::  ЗЗааххттеевв  ззaa  ииззддаавваањњее  ппооннууддее  ззаа  ннааббааввккуу  ппррооииззввооддaa  ззаа  ччиишшћћеењњее  ии  

ппооллиирраањњее  
 

 Поштовани, 

 

 Молимо Вас да нам на обрасцу 1 из прилога овог захтева доставите понуду за набавку 

производа за чишћење и полирање за потребе Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин. 

 
Р.бр. Назив                                           Јединица мере 
1. Телескопска пајалица  ком. 
2. Канта за воду “МОП”  ком. 
3. Дршка за “МОП”   ком. 
4. Лопата за снег   ком. 
5. Трулекс крпа   Пак. 
6. ПВЦ рукавица   пар 
7. Сунђер +абразив мањи  ком. 
8.. Џакови мали за смеће 30/1 Пак. 
9. Џакови 200 литара Јумп 10/1 Пак. 
10. Џакови 160 литара 10/1  Пак. 
11. Рукавице М    кутија 
12. Џогер са сунђером   ком. 
13. Бриско комплет   ком. 
14. Филцери за машину за прање 
 паркета и плочица   ком. 
15. Уложак за брисач Виледа мањи ком. 
16. Уложак за брисач Виледа већи ком. 
17. Метла од Сирка   ком. 
18. Метла коровача   ком. 
19. Метла-четка    ком. 
20. Жица за судове   ком. 
21. Гумене рукавице   пар 
22. Назувице    ком. 
 
 
 

Начин испоруке:  

 Испорука ће се вршити сукцесивно на адресу наручиоца. 

 

 

 

 

 



 

 

Поред цене обавезно навести рок плаћања који није мањи од 45 дана и рок важења 

понуде (не може бити краћи од 30 дана). 

Набавка се спроводи за планирани период од 12 месеци 

Рок за достављање понуде 14.03.2022. године. до 10:00h. 

НАПОМЕНА: Понуда са авансним плаћањем се неће узимати у обзир. 

 

Понуда се може доставити и елекотронски на адресу javnenabavke@sportskiobjekti.com 

 

 

 

                  

        Службеник за јавне набавке 

              

       __________________________________ 

         Никола Торбица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

у колони IV- „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи цена по комаду кутији или 

паковању без ПДВ-а, за тражени артикал 

у колони V -„Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи цена по комаду кутији или 

паковању са ПДВ-ом, за тражени артикал; 

у колони укупно -„Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ће 

сабрати јединичну цену без ПДВ-а свих тражених артикала.  

у колони укупно -„ “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и 

то тако што ће сабрати јединичну цену са ПДВ-ом свих тражених артикала. 

 

Назив добара Јединица 

мере 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

I II IV V 

Телескопска пајалица Ком.   

Канта за воду “МОП” Ком.   

Дршка за “МОП” Ком.   

Лопата за снег Ком.   

Трулекс крпа Пак.   

ПВЦ рукавица Пар   

Сунђер+абразив мањи Ком.   

Џакови мали за смеће 30/1 Пак.   

Џакови 200 литара.  10/1 Пак.   

Џакови 160 литара 10/1 Пак.   

Рукавице М Кутија   

Џогер са сунђером Ком.   

Бриско комплет Ком.   

Филцери за машину за прање 

паркета и плочица  

 

Ком. 

  

Уложак за брисач Виледа мањи Ком.   

Уложак за брисач Виледа већи Ком.   

Метла од сирка Ком.   

Метла коровача Ком.   

Метла - четка Ком.   

Жица за судове Ком.   

Гумене рукавице Пар   

Назувице Ком.   

  

УКУПНО: 

  

 

 

Датум:__________     МП    Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

         _______________________________ 

 

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити 


