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НАРУЧИЛАЦ:ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР 

Расадничка б.б. 

Број јавне набвке: 18/19 

Број одлуке:  8607  

Датум:  23.12.2019.г.  
 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и 

Извештаја о стручној оцени понуда, бр.  8520   од 19.12.2019.године, директор Здравственог центра Зајечар из 
Зајечара, доноси  

О Д Л У К У 

о додели  уговора  

 

Набавка материјла за одржавање хигијене и очување животне средине  за период од годину дана  за потребе   

Здравственог центра  Зајечар, за 2019/2020, број ЈН 18/19 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 30.10.2019.године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 

18/19 Набавка материјла за одржавање хигијене и очување животне средине  за период од годину дана  за потребе 

Здравственог центра  Зајечар.  

 

Подаци о апропријацији у финансијском плану за плаћање:  Средствима РФЗО-а по Уговору о финансирању за 

2019.годину, материја за одржавање хигијене, општи речник набавки: 39830000 – производи за чишћење.  

План јавних набавки за 2019.годину: 

Позиција из плана јавних набвки  материјал за одржавање хигијене 1.1.9  конто 426810 у износу од 5.416.667,00 

динара без ПДВ-а 

Позиција из плана јавних набвки материјал за очување животне средине 1.1.8  конто 426500 у износу    од 

505.807,00 динара 

Позиција из плана јавних набвки  за текуће поправке и одржавање објекта таблетирана со 1.1.3  конто 425100 

процењена вредност 1.708.333,00 динара 

 

1.Врста предмета јавне набавке:  

   Добра. 

2.Подацо  o јавној набавци: 

   Предмет јавне набавке: 

   Набавка материјла за одржавање хигијене и очување животне средине  за период од годину дана  за потребе   

Здравственог центра  Зајечар, за 2019/2020 

  

   Редни број јавне набвке: 18/19  

 

Процењена вредност јавне набавке бр. 18/19 (без ПДВ-а):  5.732.248,51  динара без ПДВ-а од тога: 

 

• материјал за одржавање хигијене: 5.056.976,51 динара без ПДВ-а 

• материјал за очување животне средине: 474.632,00 динара без ПДВ-а 

• таблетирана со: 200.640,00 динара без ПДВ-а 

 

За навдену јавну набавку  наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију  на 

порталу јавних набвки  и интернет страници, дана 01.11.2019.године.  

До истека рока за подношење понуда на адесу наручиоца приспеле су: 8 понуде 

Комисија за јавне набавке, после јавног отврања понуда, спровела је стручно оцењивање понуде и саставила 

извештај.  
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У извешатју о стручној оцени понуда бр. 8520 од   19.12.2019.год.  комисија за јавне набвке констатовала је 

следеће:  

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набвке су добра – набавка материјла за одржавање хигијене и очување животне средине  за период 

од годину дана  за потребе   Здравственог центра  Зајечар 

 

2. Процењена вредност јавне набавке  

 

Процењена вредност по партијама:  

Партија  1- процењена вредност      896.132,00 динара без ПДВ-а 

Партија  2- процењена вредност          92.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија  3- процењена вредност          15.456,00 динара без ПДВ-а 

Партија  4- процењена вредност      643.080,00 динара без ПДВ-а 

Партија  5- процењена вредност           2.438.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија  6- процењена вредност      437.460,00 динара без ПДВ-а 

Партија  7- процењена вредност      176.790,00 динара без ПДВ-а 

Партија  8- процењена вредност          75.266,00 динара без ПДВ-а 

Партија  9- процењена вредност      200.640,00 динара без ПДВ-а 

Партија 10- процењена вредност     133.656,00 динара без ПДВ-а 

Партија 11- процењена вредност     155.952,51 динара без ПДВ-а 

Партија 12- процењена вредност     426.932,00 динара без ПДВ-а 

Партија 13- процењена вредност         47.700,00 динара без ПДВ-а 

 

3. Основни подаци о понуђачу  

 

    Укупан број поднетих понуда: 8 

    Назив / Име понуђача 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

1. “MP International“ Beograd, ul. Smederevska 8,                

2. “Orso bijanco higijena“ Beograd,    

3.“Malker“ Niš, ul.Ćirila i Metodija 18/1      . 

4.“Deltagraf“ Smederevo, ul. Beogradski put 29 

5.“V.K. Company“,  Sokobanja, ul. Alekse Makišića 174 

6.“Lombarda H“ Beograd, ul. Patrijarha Dimitrija 24 ulaz C 

7.“Nataly drogerija“ Niš, ul. Blagoja Parovića 4/12   

8.“Remondis Medison“ Zrenjanin, ul.dr Đorđa Radića 1 

________________________________________________________________________________________________ 

Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  

набавку је рангирала односно, утврдила је: 

4. Критеријуми за оцењивање понуда 

 

Критеријум је најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће избрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико две или више 

понуда имају идентичане понуђене цене и рок плаћања, као најповоњнија ће бити оцењена понуда понуђача који 

наведе краћи рок испоруке добра.   
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5. Ранг листа понуђача: 

 

Наазив                                               

понуђача                                     процењена вредност      Цена без ПДВ-a 
___________________________________________________________________________________________________________ 

партија 1“MP International“ Beograd, ul. Smederevska 8,     896.132,00            884.730,00       

партија 2 “Nataly drogerija“ Niš, ul. Blagoja Parovića 4/12         92.000,00              73.000.00   

партија 3“Nataly drogerija“ Niš, ul. Blagoja Parovića 4/12         15.456,00              13.776.00   

партија 4“Lombarda H“ Beograd, ul. Patrijarha Dimitrija 24 ulaz C    643.080,00            415.000.00 

партија 5“V.K. Company“,  Sokobanja, ul. Alekse Makišića 174            2.438.000,00         1.854.950.00             

партија 6“Nataly drogerija“ Niš, ul. Blagoja Parovića 4/12       437.460,00            357.380.00 

партија 7“Nataly drogerija“ Niš, ul. Blagoja Parovića 4/12       176.790,00            151.980.00 

партија 8“V.K. Compani“,  Sokobanja, ul. Alekse Makišića 174       75.266,00              56.400.00   

партија 9“Lombarda H“ Beograd, ul. Patrijarha Dimitrija 24 ulaz C                 200.640,00            174.075,00 

партија 10“Nataly drogerija“ Niš, ul. Blagoja Parovića 4/12         133.656,00              97.064.00 

партија 11“V.K. Company“,  Sokobanja, ul. Alekse Makišića 174                   155.952,51            129.290.00  

партија 12“Nataly drogerija“ Niš, ul. Blagoja Parovića 4/12         426.932,00            345.175.00   

партија 13 нема приспелих понуда              47.700,00                     - 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

Партија 1   Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)     884.730.00  

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)          1.061.676.00 

 

 

Партија 2  Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)    73.000.00   

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)   87.600.00 

 

 

Партија 3  Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)    13.776.00   

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)   16.531.20 

 

 

Партија 4  Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)   415.000.00   

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)  498.600.00 

 

 

Партија 5  Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)            1.854.950.00  

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)           2.225.940.00 

 

 

Партија 6  Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)   357.380.00   

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)  428.856.00 

 

 

Партија 7  Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)   151.980.00   

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)  182.376.00 

 

 

Партија 8  Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)     56.400.00   

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)    67.680.00 

 

 

Партија 9  Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)               174.075,00   

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)  208.890.00 
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Партија 10Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)     97.064.00   

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)  116.476.80 

 

 

Партија 11 Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)   129.290.00    

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)  155.148.00   

 

 

Партија 12 Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)   345.175.00   

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)    69.035.00 

 

 

Партија 13 Вредност уговора о јавној набвци (без Пдв-а)   - - - - - - - -  

        Вредност уговора о јавној набвци (са Пдв-ом)  - - - - - -  -  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Партија 1 

Укупан број поднетих понуда: 2 

Назив / Име понуђача 

________________________________________________________________________________________________ 

Благовремене понудe               Неблаговремене понуде 

________________________________________________________________________________________________ 

1. “Nataly drogerija“ Niš, ul. Blagoja Parovića 4/12   

2. “MP International“ Beograd, ul. Smederevska 8 

________________________________________________________________________________________________ 

 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Бројпод којим је понуда   Подносилац понуде  Разлози за одбијање 

заведена         понуда 

7841oд 27.11.2019.              „Nataly drogerija“ Niš  Неодговарајућа не испуњава потпуно 

          све услове из чл.3.ст. 1.т.32). ЗЈН и  

                      конкурсне документације 

Наручилац је у оквиру конкурсне документације на страни 5 и 6 у делу  III – Врста, техничке карактеристике, 

квалитет, количина и опис добра. Област 1.1 Област потрошни материјал за одржавање хигијене,у оквиру партије  
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1 –Течни детерџент (хемија), тражио следеће: 

 

Partija 1 

   
r.br. naziv robe opis dobra jed.mere količina 

1 
Sredstvo za 

skidanjefleka od krvi 

Koncetrovanotečnoenzimskosredstvo za skidanjeflekaodkrvi. 

Sastav: nejonskisurfaktni>30%, alilacoholetoksilati, enzimi, glycerol 

3-10%, pH ≈9. Pakovanje 20 lit 

godišnjapotrošn

ja / kante 

                        

14      

2 

Sredstvo za 

skidanjemasnihiprote

inskihfleka 

Tečnosredstvo za skidanjemasnihiproteinskihfleka. 

Sastavnejonskisurfaktanti>30%, alilacoholetoksilati, 

optičkiizbeljivač, propan -2ol 3-10%, alkil alcohol alkoksilat, pH ≈ 5. 

Pakovanje 20 lit 

godišnjapotrošn

ja / kante 

                        

14      

3 Alkalnipojačivač 

Tečnialkalnipojačivačpranja za skidanjenečistoća. Sastav 

:natrijumhidroksid 10-20% , polikarboksilati˂5%, fosfonati˂5%, pH 

≈14. Pakovanje 20 lit 

godišnjapotrošn

ja / kante 

                        

42      

4 

Sredstvo za 

skidanjeflekaidezinfe

kciju 

Tečnosredstvo za 

skidanjemasnihiproteinskihflekaidezinfekcijusabelogiobojenogveša. 

Sastav:  Vodonikperoksid 20-30%, persirćetnakiselina 3-10%, pH 

≤2. Napomena: Sredstvo je registrovano u 

Privremenulistubiocidnihproizvodanamenjeno za 

dezinfekcijuprilokompranjaveša. Pakovanje 20 lit 

godišnjapotrošn

ja / kante 

                        

31      

5 
Neutralizatoralkalnos

ti 

Tečnineutralizatoralkalnosti. Sastav: mrljavakiselina 30-50%, pH ≤2. 

pakovanje 20 litara 

godišnjapotrošn

ja / kante 

                          

7      

6 
Sredstvonabazihlora 

za skidanjefleka 

Tečnosredstvonabazihlora za skidanjeobojenihflekasabelogveša 

.Sastav: natrijumhipohlorit 10-20%, pH ≥12. Pakovanje 20 lit 

godišnjapotrošn

ja / kante 

                          

5      

 Napomena: Ponuđač je u obavezi da dostavidozere u tokutrajanjatenderskogugovora    

 

Даље, конкусрсном документацијом странa 16, и у оквиру додатних услова на страни 18 и 21 под тачком 3) 

понуђач је предвидео следеће:  

„Документ (произвођачку декларацију) о понуђеном добру, на основу којег наручилац може да изврши проверу 

свих наведених техничких карактеристика. Документ мора бити јасно обележен тако што ће понуђач маркером 

обележити свако понуђено добро и поред њега уписати број партије и број ставке„ 

Увидом  у понуду понуђача“Nataly drogerija“ Ниш, односно у достављене  доказе који се односе на  доадатни 

услов под редним бројем 3, комисија за јавну набакуje констатовала да је понуђач доставио документ са следећим 

садржајем: 

 

За ставку 1. 
 

Dermasil protein 
Koncentrovani booster nabazienzima 
Izvrsnouklanjanjeflekakorišćenjemtečnihenzima 
Za teškazaprljanjanaproteinskkojbazi 
Dobra stabilnostsaalkalijamainatemperaturamapreko 70C 
Ekološkiprihvatljiv 
 
PODRUČJE PRIMENE 
Za pranjesvihvrstatekstilaosimvune is vile 
Može se kombinovatisasvimdeterdžentima. 
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NAČIN PRIMENE 
Našistručnjacićenamdatisavete u zavisnostiodvašihkonkretnihpotreba. 
Doziranje:2-10ml po kg suvogtekstila,uzavisnostiodzaprljanostitekstila. Ne kombinovatisasredstvimanabazihlora. 
 
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE 
Molimo vas da obratitepažnjunanašesavete u sigurnosno-tehničkomlistu! 
Sastav 
Sadržielemente po preporuci EC 89/542 nejonskitenzidi 
Ostalisastojci: rastvarači, etoksilovani alcohol, szabilizatori 
Sadržienzime (proteases), glycerol 
 
FIZIČKO HEMIJSKE KARAKTERISTIKE 
Gustina 1100g/l 
pH 9 (u 1% rastvoru) 
PAKOVANJE 
20kg canister/24komada. Paleta. 
 
SKLADIŠTENJE 
Skladištitinasuvomitamnommestu 
 
У достављеној декларацији зап роизвод Дермасил протеи нније наведен садржај нејонских тензида, као и 
садржај глицерола.Такође јенаведен pH растворa  а не и pH производа (100%). 
 
 
За ставку 2. 
 
Turbo plus 
Tečnikoncentrovani detergent za turbo sistem 
Odličnorastvarazamašćenjaiuklanjaflekena 40C 
Optimalnekoličinepene 
Primenjuje se kaokomponenta turbo sistemazajednosa turbo breakom 
Tačnoilakodoziranje 
Prikladno za svetipovemašina 
Ekološkiprihvatljiv 
 
 
PODRUČJE PRIMENE 
 
Turbo plus koncetratsaoptičkimizbeljivačem 
Pogodan za svetipovetkanina 
Aktivannatemperaturiveć od 30C 
Dobar za hemijsko-termičudezinfekciju u kombinacijisa turbo break-om iozonitom super-om 
 
NAČIN PRIMENE 
Našistručnjacićevamdatisavetezavisnoodvašihkonkretnihpotreba. Doziranje: 2-10ml po kg suvogtekstila u 
zavisnostiodstepenazaprljanosti. 
 
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE 
 
Molimo vas da obratitepažnjunanašesavete u sigurnosno-tehničkomlistu! 
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SASTAV 
Sadržielemente po preporuci 
EC89/542 
30-50%:nejonskitenzidi (alcohol etoksilat) 
3-5%:anjonskitenzidi (propan 2 ol), fosfonati, sapun 
 
OSTALI SASTOJCI 
Optičkiposvetljivači, 
 
FIZIČKO HEMIJSKE KARAKTERISTIKE 
Gusina 980 g/l 
pH5 (u 1% rastvoru) 
 
PAKOVANJE 
20l 17kg canister/24kom. Paleta 
197kg bure/4kom. Paleta 
 
SKLADIŠTENJE 
Čuvati od zamrzavanja 
 
 
У достављеној декларацији за производ Турбо плус није наведен садржај пропан-2-ола, и није наведена ставка 
алкилалкохол алкоксилат. Такође је наведен pH раствора а не и pH производа (100%).“ 

 

 

Заставку5 
 
Finale liquid 
 
TEČNO NEUTRALIZIRAJUĆE SREDSTVO SA EFEKTOM OBARANJA PENE 
Za neutralizaciju pH vrednosti u zadnjemispiranju 
Protivpojavepenenapresikodtunelskihmašina 
Unapređuje COD u poređenjusasirćetnomkiselinom 
Prednostrukovanjasakontejnerima 
Ekološkisertifikovano 
 
PODRUČJE PRIMENE 
Sredstvo za neutralizaciju pH vrednosti u zadnjemispiranju. 
Načinprimene 
Našistručnjacićevamdatisavete u zavisnostiodvašihkonrketnihpotreba u perionici 
 
OPŠTA PREPORUKA 
1-3ml proizvoda po kg suvogtekstila 
 
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE 
Uvekpročitajteuputstvoiinformacijenaetiketi pre korišćenja. Molimo vas da obratitepažnjunanašesavete u sigurnosno-
tehničkomlistu. 
 
SASTAV 
Mravljakiselina 
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Fizičkohemijskekarakteristike 
Gustina 1140 g/l 
pH 0.7 (u 100% rastvoru) 
 
PAKOVANJE 
225kg bure 4 buretanapaleti 
21kg kanta 24 kantenapaleti 
 
SKLADIŠTENJE 
Čuvati u originalnojambalažinatemperaturamaizmeđu 5C i 40C 
 
U dostavljenojdeklaraciji za proizvod finale liquid nijenavedensadržajmravljekiseline. 
 

 

 

Kako комисија за јавну набакуНИЈЕ МОГЛА СА сигурношћу да утврди састав тражених добара, па је дана 

11.12.2019 упутила понуђачу захтев за додатним информацијама zavodni broj 8306 са следећим текстом: 

 

 
 

 Молимовасданамдоставитедодатнудокументацију (безбедноснелистове) 
какобисеутврдиосадржајпојединихкомпонентијер у декларацијипроизводанисунаведени. 
 
Заставку 1. 
У достављенојдекларацијизапроизводДермасилпротеиннијенаведенсадржајнејонскихтензида, као и 
садржајглицерола.Такођејенаведен pH раствора а не и pH производа (100%). 
 
Заставку 2. 
У достављенојдекларацијизапроизводТурбоплуснијенаведенсадржај пропан-2-ола, и 
нијенаведенаставкаалкилалкохолалкоксилат. Такођејенаведен pH раствора а не и pH производа (100%). 
 
Заставку 5. 
У достављенојдекларацијизапроизвод Finale liquid нијенаведенсадржајмрављекиселине.  
 
Понуђач Натали дрогерија из Ниша доставио је доказе у вези поменутих ставки иза партије 1 и то: 

 

 

за ставку 1. достваљен је Безбедоносни лист у складуса Правилником о садржају безбедоносног листа 

(„Сл.Гласник РС“, бр 100/11)  за понуђено добро Dermasil protein са сасатвом и идентификацијама хемикалије 

(страна 1-14) 

 

 

BEZBEDNOSNI LIST 

PrilagođenoOdredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II (453/2010) - Evropa 

DERMASIL PROTEIN Verzija :1 

GLAVA 1: Identifikacijasupstance/preparataikompanije/preduzimača 

1.1 Identifikatorproizvoda 

Nazivproizvoda :DERMASIL PROTEIN 

Kodproizvoda :102120E 

Namenaproizvoda :Pojačivač za veš 

Samo za profesionalnuupotrebu 
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1.2 Relevantneidentifikovaneupotrebesupstanceilismeseiupotrebekojenisupreporučene 

Preporučeneupotrebe 

Dodatakdetergentu (bez oslobadjanjagasa). Automatskamašina za pranje 

1.3 Detaljisnabdevačabezbednosnelistepodataka 

Proizvođač/ Distributer/ 

Uvoznik 

: Ecolab Hygiene d.o.o. 

MilanaTankosića 8 

SRB-11000 Beograd 

Srbija 

Tel. : +381 (0)11 2076800 

Fax : +381 (0)11 2076802 

office.belgrade@ecolab.com 

1.4 Brojtelefona za hitneslučajeve 

Nacionalnosavetodavnotelo/CentarprotivTrovanja 

Brojtelefona :Centar za kontrolutrovanja Beograd 

+381 (0)11 36 08 440 

Proizvođač/ Distributer/ Uvoznik 

Brojtelefona :011 2076800 (Radnimdanom od 8.00 do 16.00 h) 

GLAVA 2: Identifikacijaopasnosti 

2.1 Klasifikacijasupstanceilismeše 

Definicijaproizvoda :Mešavina 

Klasifikacijanaosnovudirektive 1999/45/EC [DPD] 

Proizvod je klasifikovankaoopasannaosnovuDirektive 1999/45/EC injenihamandmana. 

Klasifikacija :Xi; R41 

Fizičke/hemijske 

opasnosti 

: Nijeprimenljivo. 

Opasnosti po ljudsko 

zdravlje 

: Rizik od teškogoštecenjaoka. 

Opasnosti po okruženje :Nijeprimenljivo. 

Za pun tekst R-rečenicavidetipoglavlje 16 

Za detaljnijeinformacije o uticajunazdravljei o simptomimavidetipoglavlje 11. 

2.2 Elementietikete 

Simbolilisimboli 

opasnosti 

: 

Znakopasnosti :Iritativno 

Rečenice o riziku :R41- Rizikodteškogoštecenjaoka. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 1/10 

DERMASIL PROTEIN 

GLAVA 2: Identifikacijaopasnosti 

Rečenice o bezbednosti :S2- Čuvati van domašajadece. 

S26- U slučajukontaktasaočima, odmahispratisadostavodeizatražiti 

lekarskupomoc. 
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S39- Nositizaštitnasredstva za oči/lice. 

Elementidodatneetikete :Sadržiproteaze, organskekiseline. Možeprouzrokovatialergijskureakciju. 

2.3 Drugeopasnosti 

Ostalirizicikoji ne 

rezultirajuklasifikacijom 

: Nijeprimenljivo. 

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima 

3.2 Smeša 

Klasifikacija 

Ime 

proizvoda/sastojka 

Identifikatori % 67/548/EEC Propis (EC) Br. 

1272/2008 [CLP] 

Tip 

etoksilatimasnih 

alkohola> 5EO 

- 20-25 Xn; R22 

Xi; R41 

Acute Tox. 4, H302 

Eye Dam. 1, H318 

[1] 

Za pun tekstRrečenica 

videti 

poglavlje 16 

Za pun tekst o gore 

navedenim H 

stavovimavideti 

Poglavlje 16. 

Nemadodatnihsastojakakojisu, u okvirusadašnjegsaznanjadobavljačai u primenljivimkoncentracijama, 

klasifikovanikao 

opasni po zdravljeiliokruženjeikoji bi zbog toga morali da buduprijavljeni u ovojglavi. 

Tip 

[1] Supstancaklasifikovanakaoopasna po zdravljeiliokolinu 

[2] Supstancasagranicomizloženosti u radnomokruženju 

[3] Supstancaispunjavakriterijum za PBT naosnovuPropisa (EC) Br. 1207/2006, Aneks XIII 

[4] Supstancaispunjavakriterijum za vPvTnaosnovuPropisa (EC) Br. 1207/2006, Aneks XIII 

Graničnevrednostiizlaganja, akopostoje, navedenesu u poglavlju 8. 

GLAVA 4: Mere prvepomoći 

4.1 Opismeraprvepomoći 

Dodirsaočima :Odmahpotražitemedicinskupomoć. Odmahisperiteočisadostavode, dižući 

povremenogornjeidonjeočnekapke. Proveriti da li imakontaktnihsočivai 

odstranitiih. Nastavite da ispiratetokomnajmanje 10 minuta. Hemijskeopekotine 

morajubitihitnolekarskitretirane. 

Udisanje :Premestitežrtvunasvežvazduhiomogućitejoj da miruje u poziciji u kojojmože 

udobno da diše. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanjenepravilnoiliukolikodođe do 

zastoja u disanju, pružiteveštačkodisanjeilikiseonikodstranestručnogosoblja. 

Možebitiopasno po osobukojapružaveštačkodisanjeputemusta-na-usta. Ukoliko 

nepoželjniefektinazdravljepotrajuili se pogoršaju, potražitemedicinskupomoć. 
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Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavakihitnodoveditemedicinsku 

pomoć. Održavajteotvorenucirkulacijuvazduha. Olabavitetesnedeloveodećekao 

štosukragna, kravata, kaišilitrakaokopojasa. 

Dodirsakožom :Isperitekontaminiranukožusadostavode. Skinitekontaminiranuodećuiobuću. 

Potražitemedicinskupomoćukoliko se pojavesimptomi. Operiteodeću pre 

ponovneupotrebe. Temeljnoočistitecipele pre ponovneupotrebe. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 2/10 

DERMASIL PROTEIN 

GLAVA 4: Mere prvepomoći 

Gutanje :Isperiteustavodom. Uklonitezubneproteze, ukolikoihima. Premestitežrtvuna 

svežvazduhiomogućitejoj da miruje u poziciji u kojojmožeudobno da diše. Ne 

izazivajtepovraćanjeukolikomedicinskoosoblje to ne zahteva. Ukolikodođe do 

povraćanja, glavutrebadržatinisko da ispovraćanisadržaj ne bi dospeo u pluća. 

Ukolikonepoželjniefektinazdravljepotrajuili se pogoršaju, potražitemedicinsku 

pomoć. Nikadaništa ne davatiputemustaosobikoja je bez svesti. Ukoliko je bez 

svesti, stavite u položaj za oporavakihitnodoveditemedicinskupomoć. Održavajte 

otvorenucirkulacijuvazduha. Olabavitetesnedeloveodećekaoštosukragna, 

kravata, kaišilitrakaokopojasa. 

Zaštitaosobakojepružaju 

prvupomoć 

: Ne preduzimatiništaštomožeugrozitiosobljeiliosobe bez odgovarajućeobuke. 

Možebitiopasno po osobukojapružaveštačkodisanjeputemusta-na-usta. 

4.2 Najznačajnijisimptomiiefekti, iakutniiproduženi 

Mogućaakutnadejstvanazdravlje 

Dodirsaočima :Jakoiritirajuće za oči. Opasnost od teškihpovredaočiju. 

Udisanje :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Dodirsakožom :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Gutanje :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Znaci/simptomiprekomerneizloženosti 

Dodirsaočima :Nepoželjnisimptomimoguuključitisledeće: 

boliliiritacija 

suzenjeočiju 

crvenilo 

Udisanje :Nemaspecifičnihpodataka. 

Dodirsakožom :Nemaspecifičnihpodataka. 

Gutanje :Nemaspecifičnihpodataka. 

4.3 Indikacija da je potrebnabilokakvaneposrednamedicinskapomoćiposebantretman 

Napomena za lekara :Tretirajtesimptomekada se jave. Ukolikosuprogutaneiliudahnutevelikekoličine 

materijala, odmahkontaktirajtespecijalistu za slučajevetrovanja. 

Specifičnitretmani :Nemaspecifičnogtretmana. 

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara 

5.1 Sredstvo za gašenjepožara 

Odgovarajućimaterijal za 

gašenjepožara 

: Koristitesredstvo za gašenjepožarakoje je odgovarajućei za okolnevatre. 

Neodgovarajućimaterijal 
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za gašenjepožara 

: Nijepoznato. 

5.2 Posebneopasnostikojenastajuodsupstanceilismese 

Opasnost od supstanceili 

smese 

: Ako je posudaizloženaplamenuilizagrevanju, doćiće do porastapritiskaiposuda 

se možerasprsnuti. 

Opasnizapaljiviproizvodi :Proizvodiraspadanjamogusadržatisledećematerije: 

ugljendioksid 

ugljenmonoksid 

5.3 Savet za vatrogasce 

Specifične mere 

predostrožnosti za 

vatrogasce 

: U slučajupožaraodmahizolujte mesto nesrećeudaljavanjemsvihljudiizokoline. 

Ne preduzimatiništaštomožeugrozitiosobljeiliosobe bez odgovarajućeobuke. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 3/10 

DERMASIL PROTEIN 

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara 

Specijalnazaštitnaoprema 

za vatrogasce 

: 

GLAVA 6 : Mere u slučajuhemijskogudesa 

6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitnaopremai procedure u hitnimslučajevima 

Za osobljekoje ne reaguje 

u hitnimslučajevima 

: Ne preduzimatiništaštomožeugrozitiosobljeiliosobe bez odgovarajućeobuke. 

Ispraznitiokolniprostor. Udaljitineovlašćeneinezaštićeneosobe. Ne diratii ne 

hodati po prosutommaterijalu. Izbegavajteudisanjeisparenjailimagle. Obezbedite 

odgovarajućuventilaciju. U uslovimaneodgovarajućeventilacijekoristiti 

odgovarajućipribor za disanje. Staviteogovarajućuopremu za ličnuzaštitu. 

Za osobljekojereaguje u 

hitnimslučajevima 

: Ukoliko se zahtevaspecijalizovanaodećaprirukovanjusaiscurelimmaterijalom, 

uzeti u obzirbilokojuinformaciju o odgovarajućimineodgovarajućimmaterijalima u 

Odeljku 8. Za dodatneinformacije o higijenskimmerama, takođevidetiOdeljak 8. 

6.2 Predostrožnosti za 

zaštitusredine 

: Izbegavajteširenjeprosutogmaterijala, njegovooticanjeikontaktsazemljom, 

vodenimtokovima, odvodnimkanalimailikanalizacijom. Obavestiteodgovarajuće 

vlastiukoliko je proizvodizazvaozagađenjeokruženja (kanalizacije, vodenihtokova, 

zemljištailivazduha). 

6.3 Metodeimaterijali za ograničavanjeičišćenje 

Malo prolivanje :Razblažitesavodomipokupitečetkomukoliko je rastvorljivo u vodiiliapsorbujtesa 

inertnimsuvimmaterijalomistavite u odgovarajućuambalažu za odlaganjeotpada. 

Velikoprolivanje :Sprečiteizlivanje u kanalizaciju, vodenetokove, podrumeilizatvoreneprostore. 
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Ograditeipokupiteprosutimaterijalsanezapaljivimupijajućimmaterijalompoput 

peska, zemlje, vermiculitailidiatomejskezemljeistavite u posudu za odlaganje u 

skladusalokalnimpropisima (videtipoglavlje 13). 

6.4 Preporuke za druga 

poglavlja 

: Za informacije o kontaktu u hitnimslučajevima, videtiOdeljak 1. 

Za informacije o odgovarajućojopremi za ličnuzaštitu, videtiOdeljak 8. 

Za informacije o dodatnomtretmanuotpada, videtiOdeljak 13. 

GLAVA 7: Rukovanjeiskladištenje 

Informacije u ovojodeljkusadržegeneričkesaveteismernice. SpisakIdentifikovanihUpotreba u Poglavlju 1 treba 

konsultovati za bilokojudostupnuinformaciju u ScenarijimaIzlaganjaspecifičnu za određenuupotrebu. 

7.1 Mere predostrožnostibezbednogrukovanja 

Mere zaštite :Koristiteadekvatnuopremu za ličnuzaštitu (videtiglavu 8). Sprečite da dospe u oči, 

nakožuiliodeću. Nemojtegutati. Izbegavajteudisanjeisparenjailimagle. Držite u 

originalnomkontejneruilialternativnom, odobrenom, napravljenom od kompatibilnog 

materijala, idržitečvrstozatvorenimkadanije u upotrebi. Praznikontejnerimogubiti 

opasnipoštomoguzadržatiostatkeproizvoda. Nemojteponovokoristitikontejner. 

Savet o opštoj 

profesionalnojhigijeni 

: Zabranjeno je jesti, pitiipušiti u prostorijamagde se rukujeovimmaterijalom, gde se 

materijalskladištiiobrađuje. Radnicitreba da operurukei lice pre jela, pićai 

pušenja. Skinitekontaminiranuodećuizaštitnuopremu pre ulasku u prostorije u 

kojima se jede. Za dodatneinformacije o higijenskimmerama, takođevidetiOdeljak 

8. 

7.2 Uslovibezbednog 

skladištenja, uključujućibilo 

kojenekompatibilnosti 

: Skladištiteizmeđusledećihtemperatura: 5 do 40°C (41 do 104°F). Skladištite u 

skladusalokalnimpropisima. Skladištite u originalnojambalažizaštićeno od 

direktnesunčevesvetlostinasuvom, hladnomi dobro provetrenommestudaleko od 

nekompatibilnihmaterijala (videtipoglavlje 10) ihraneipića. Pre upotrebedržite 

kontejnerčvrstozatvorenizapečaćen. Posudekojesu bile otvorenetrebapažljivo 

zatvoritiidržati u uspravnompoložaju da bi se sprečilocurenje. Nemojteskladištiti u 

neobeleženimkontejnerima. Koristitiodgovarajućuposudu da se izbegnezagađenje 

okoline. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 4/10 

DERMASIL PROTEIN 

GLAVA 7: Rukovanjeiskladištenje 

7.3 Specifičnekonačneupotrebe 

Preporuke :Nijeprimenljivo. 

Rešenjaspecifična za 

industrijskisektor 

: Nijeprimenljivo. 

GLAVA 8: Kontrolaizlaganja/ličnazaštita 

Informacije u ovojodeljkusadržegeneričkesaveteismernice. SpisakIdentifikovanihUpotreba u Poglavlju 1 treba 

konsultovati za bilokojudostupnuinformaciju u ScenarijimaIzlaganjaspecifičnu za određenuupotrebu. 
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8.1 Kontrolniparametri 

Graničnevrednostiizlaganja za profesionalnekorisnike 

Imeproizvoda/sastojkaGraničnevrednostiizlaganja 

Nijepoznatavrednostgraniceizloženosti. 

Preporučene procedure 

nadgledanja 

: Ukolikoovajproizvodsadržisastojke za kojepostojigranicaizloženosti, može se 

zahtevatilični, radni, atmosferskiilibiološkinadzorradiutvrđivanjaefikasnosti 

ventilacijeilidrugihmerakontrolei/ilineophodnostiupotrebeopreme za zaštitu 

disajnih organa. Treba se pozvatinaEvropski Standard EN 689 za metode o 

proceniizloženostihemijskimsupstancamaputemudisanja, inacionalnim 

smernicama za metode o uvtrđivanjuopasnostisupsance. 

Nivoiizvedenogefekta 

NemadostupnihDELa. 

Koncentracijepredviđenogefekta 

NemadostupnihPECa. 

8.2 Kontroleizloženosti 

Odgovarajuće mere 

predostrožnosti 

: Bez posebnihzahteva za ventilacijom. Dobro opšteprovetravanje bi trebalo da 

održava pod kontrolomizloženostradnikazagađivačima u vazduhu. Ukoliko 

proizvodsadržimaterije za kojepostojigranicaizloženosti, koristitiga u ograđenom 

prostoruuzlokalnuizduvnuventilacijuilidruge mere predostrožnostikako bi 

izloženostradnikabilaispodpreporučenihilidozvoljenihgranica. 

Mere ličnezaštite 

Higijenskemere :Opratitemeljnoruke, podlakticei lice nakonrukovanjasahemikalijama, a pre jela, 

pušenja, upotrebetoaletainakrajuradnog dana. Za odstranjivanjepotencijalno 

kontaminiraneodećekoristiteodgovarajućetehnike. Opratikontaminiranuodeću 

pre ponovneupotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranjeočijuibezbednosnituševi 

budu u bliziniradne zone. 

Zaštitaočiju/lica 

(EN 166) 

: Naočare, štitnik za lice ilizaštita za celo lice. 

Zaštita za kožu 

Zaštita za ruke 

(EN 374) 

: 1-4 sati (vremeprodiranja): butilguma ,nitrilguma 

Zaštitatela 

(EN 14605) 

: Ličnazaštitnaodeća za telotreba da budeizabrananabazizadatkakojiće se 

izvršavatiirizikakojisuuključeni, itreba da budeodobrenaodstranestručnjaka 

pre rukovanjaproizvodom. 

Zaštitadrugihdelova 

kože 

: Odgovarajućaobućaisvedodatne mere zaštitekožetreba da se izaberunaosnovu 

zadatkakoji se izvodiiprisutnihrizikaitreba da buduodobreniodstranespecijaliste 

pre rukovanjaovimproizvodom. 

Respiratornazaštita 
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(EN 143, 14387) 

: Respirator nijepotrebanprinormalnimipredviđenimuslovimaprimeneproizvoda. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 5/10 

DERMASIL PROTEIN 

GLAVA 8: Kontrolaizlaganja/ličnazaštita 

Kontroleizloženosti 

okruženja 

: Trebaproveritiemisijuizventilacijeiliradneopreme za obradu, radiutvrđivanja da li 

su u skladusazahtevimazakonskihpropisa o zaštitiokruženja. U nekim 

slučajevimauređaji za pranjegasa, filteriilitehničkemodifikacijeopreme za obradu 

bićeneophodniradismanjenjaemisije do prihvatljivihnivoa. 

GLAVA 9: Fizičkaihemijskasvojstva 

9.1 Infromacije o osnovnimfizičkimihemijskimsvojstvima 

Izgled 

Fizičkostanje :Tečnost. 

Boja :Žuta. [Svetla] 

Miris :Aromatični. 

Pragmirisa :Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

pH :8.5 do 9 [Konc. (%w/w): 100%] 

Tačkatopljenja/tačkaNe primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

mržnjenja 

: 

InicijalnatačkaključanjaiNe primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

opsegključanja 

: 

Tačkapaljenja :> 100°C 

Brzinaisparavanja :Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Zapaljivost (čvrstamaterija, 

gas) 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Vremesagorevanja :Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Stepensagorevanja :Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Gornji/donji limit zapaljivostii 

eksplozivnosti 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Pritisakpare :Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Gustinapare :Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Relativnagustina :1 do 1.04 

Rastvorljivost(i) :Lako se rastvara u sledećimmaterijalima: hladnojvodiitoplojvodi. 

Koeficijentraspodele 

oktanol/voda 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Temperaturaspontanog 

paljenja 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Temperaturaraspadanja :Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 
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Viskoznost :Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu. 

Eksplozivnasvojstva :Nijeprimenljivo. 

Oksidacionasvojstva :Nijedno. 

9.2 Ostaleinformacije 

Nemadodatnihinformacija. 

GLAVA 10: Stabilnostireaktivnost 

10.1 Reaktivnost :Za ovajproizvodinjegovesastojkenisudostupnispecifičnirezultatitestovakoji se 

odnosenareaktivnost. 

10.2 Hemijskastabilnost :Ovajproizvod je stabilan. 

10.3 Mogućnost od opasnih 

reakcija 

: Pod normalnimuslovimaskladištenjaiupotrebe, nećedoći do opasnihreakcija. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 6/10 

DERMASIL PROTEIN 

GLAVA 10: Stabilnostireaktivnost 

10.4 Uslovikojetreba 

izbegavati 

: Nemaspecifičnihpodataka. 

10.5 Nekompatibilni 

materijali 

: Reaktivansasledećimmaterijalima: organskimaterijali. 

Nijereaktivansasledećimmaterijalima: metali, kiseline, bazeivlaga. 

10.6 Opasniproizvodi 

razlaganja 

: Pod normalnimuslovimaskladištenjaiupotrebe ne bi trebalo da dođe do stvaranja 

opasnihproizvodarazlaganja. 

GLAVA 11: Toksikološkeinformacije 

11.1 Informacije o toksikološkimefektima 

Akutnatoksičnost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Iritacija/Korozija 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Sredstvokojepovećavaosetljivost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Mutagenost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Karcinogenost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Reproduktivnatoksičnost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Teratogenost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Informacija o verovatnim 

putevimaizlaganja 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Mogućaakutnadejstvanazdravlje 
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Udisanje :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Gutanje :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Dodirsakožom :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Dodirsaočima :Jakoiritirajuće za oči. Opasnost od teškihpovredaočiju. 

Simptomikoji se odnosenafizičke, hemijskeitoksikološkekarakteristike 

Udisanje :Nemaspecifičnihpodataka. 

Gutanje :Nemaspecifičnihpodataka. 

Dodirsakožom :Nemaspecifičnihpodataka. 

Dodirsaočima :Nepoželjnisimptomimoguuključitisledeće: 

boliliiritacija 

suzenjeočiju 

crvenilo 

Odloženiineposredniefektiihroničniefektikratkotrajnogidugotrajnogizlaganja 

Kratkotrajnoizlaganje 

Potencijalnineposredni 

efekti 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Potencijalnizakasneli 

efekti 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Dugotrajnoizlaganje 

Potencijalnineposredni 

efekti 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 7/10 

DERMASIL PROTEIN 

GLAVA 11: Toksikološkeinformacije 

Potencijalnizakasneli 

efekti 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Mogućahroničnadejstvanazdravlje 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Opšte :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Karcinogenost :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Mutagenost :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Teratogenost :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Efektinarazvoj :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Efektinaplodnost :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Ostaleinformacije :Nijeodredjeno za smešu. 

GLAVA 12: Ekološkeinformacije 

12.1 Toksičnost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

12.2 Istrajnostirazgradivost 

Zaključak/Pregled :Proizvodsadržitenzidekojisubiološkirazgradivi u skladusaregulativom o 

deterdžentima 648/2004/EC. 

12.3 Potencijalbiološkeakumulacije 
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Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

12.4 Prenosputemzemljišta 

Koeficijent 

zemljišno/vodene 

raspodele (KOC) 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Pokretljivost :Nijeodredjeno za smešu. 

12.5 Rezultati PBT ivPvBprocene 

PBT :Nijeprimenljivo. 

vPvB :Nijeprimenljivo. 

12.6 Ostalinepoželjniefekti :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

GLAVA 13: Postupanjesaotpadom 

Informacije u ovojodeljkusadržegeneričkesaveteismernice. SpisakIdentifikovanihUpotreba u Poglavlju 1 treba 

konsultovati za bilokojudostupnuinformaciju u ScenarijimaIzlaganjaspecifičnu za određenuupotrebu. 

13.1 Metodeobradeotpada 

Proizvod 

Metodeodlaganja :Stvaranjeotpadatrebaizbegavatiilisvestinanajmanjumogućumerugde god je to 

moguće. Praznikontejneriililajnerimoguzadržatiostatkeproizvoda. Supstancei 

posudemorajubitiuklonjenenabezbedannačin. Većekoličineotpada od zaostalog 

proizvoda ne treba da se odstranjujuputemkanalizacijeveć da se obrade u 

odgovarajućojfabrici za obraduotpadnihvoda. Odložitevišakproizvodaiproizvod 

koji se ne možerecikliratiprekoovlašćenogpreduzimača za odlaganjeotpada. 

Odlaganjeovogproizvoda, njegovihrastvoraibilokojihsporednihproizvoda mora 

uvekbiti u skladusazakonima o zaštitiživotnesredine, zakonima o odlaganju 

otpadakaoisvimzahtevimalokalnihvlasti. Izbegavajteširenjeprosutogmaterijala, 

njegovooticanjeikontaktsazemljom, vodenimtokovima, odvodnimkanalimaili 

kanalizacijom. 

Opasniotpad :Da. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 8/10 

DERMASIL PROTEIN 

GLAVA 13: Postupanjesaotpadom 

KatalogEvropskogotpada (EWC) 

KodotpadaOznačavanjeotpada 

20 01 29* detergentikojisadržeopasnesupstance 

Pakovanje 

Metodeodlaganja :Stvaranjeotpadatrebaizbegavatiilisvestinanajmanjumogućumerugde god je to 

moguće. Otpad od pakovanjatreba da se reciklira. Trebauzeti u obzirspaljivanjeili 

deponovanjekadarecikliranjenijemoguće. 

Posebne mere 

predostrožnosti 

: Supstanceiposudemorajubitiuklonjenenabezbedannačin. Trebapazitipri 

rukovanjuispražnjenimkontejnerimakojijosnisuočišćeniiliisprani. Prazni 

kontejneriililajnerimoguzadržatiostatkeproizvoda. Izbegavajteširenjeprosutog 

materijala, njegovooticanjeikontaktsazemljom, vodenimtokovima, odvodnim 

kanalimailikanalizacijom. 

GLAVA 14: Transportneinformacije 



19 
 

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 UN brojNijeregulisano. Nijeregulisano. Not regulated. Not regulated. 

14.2 Odgovarajuće 

UN imeisporuke 

- - - - 

14.3 Klase 

opasnostipri 

transportu 

- - - - 

14.4 Ambalažna 

grupa 

- - - - 

14.5 Opasnosti po 

okruženje 

Ne. Ne. No. No. 

14.6 Posebne mere 

predostrožnosti za 

korisnika 

Nijedno. Nijedno. None. None. 

14.7 Transport naveliko u 

skladusaAneksom II 

MARPOL-a 73/78 i IBC 

Kodom 

: Nijeprimenljivo. 

GLAVA 15: Regulativneinformacije 

15.1 Propisi/zakoni o bezbednosti, zdravljuiokruženju, specifični za supstancuilismesu 

EU Propis (EC) Br. 1907/2006 (REACH) 

Aneks XIV - Lista supstancikojepodležuautorizaciji 

Materijesavisokomopasnošću 

Nijedan od sastojakanijenalisti. 

Aneks XVII - Ograničenja 

proizvodnje, plasiranjana 

tržišteiupotrebe 

određenihopasnih 

supstanci, smesai 

artikala 

: Nijeprimenljivo. 

Drugipropisi EU 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 9/10 

DERMASIL PROTEIN 

GLAVA 15: Regulativneinformacije 

15.S1a Pstraovppisrio/zizavkoodnaiuosbkelzabdeudsnaorsetgi,uzldatriavvolmju oi odkerteurždežnejnut,imspae 

6c4if8ič/2n0i0 z4a/E sCu:pstancuilismesu 

≥15 - <30% nejonskitenzidi 

Sadržienzime 

Nacionalnipropisi 
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Bezbednosni list je formiran u skladusavažećimzakonima RS: 

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 92/11) 

- Samo za biocidneproizvode: Zakon o biocidnimproizvodima (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 92/11) 

- Zakon o prevozuopasnihmaterija (Sl. glasnik RS, br. 36/09) 

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanjuireklamiranjuhemikalijeiodređenogproizvoda (Sl. glasnik RS, br. 

59/10 i 25/11) 

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanjuireklamiranjuhemikalijeiodređenogproizvoda u skladusaGlobalno 

harmonizovanimsistemom za klasifikacijuiobeležavanje UN (Sl. glasnik RS, br. 64/10 i 26/11) 

- Spisakklasifikovanihsupstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010) 

15.2 Procenahemijske 

bezbednosti 

: Ovajproizvodsadržisupstance za koje se idaljezahtevajuprocene o hemijskoj 

bezbednosti. 

GLAVA 16: Ostaleinformacije 

Označavainformacijekojesupromenjene u odnosunaprethodnoizdateverzije. 

Skraćeniceiakronimi :ATE = Procenaakutnetoksičnosti 

CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanjuipakovanju [Regulation (EC) No. 

1272/2008] 

DNEL = Izvedeninivo bez uticaja 

EUH izjava = CLP-izjava o specifičnojopasnosti 

PNEC = Preporučenakoncentracija bez uticaja 

RRN = REACH registracionibroj 

Pun tekstskraćenih H izjava :H302 Štetnoako se proguta. 

H315 Izazivairitacijukože. 

H318 Dovodi do teškogoštećenjaoka. 

Pun tekstklasifikacija 

[CLP/GHS] 

: Acute Tox. 4, H302 AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 4 

Eye Dam. 1, H318 TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija 

1 

Skin Irrit. 2, H315 KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE - 

Kategorija 2 

Pun tekstskraćenih R 

rečenica 

: R22- Štetnoako se proguta. 

R41- Rizikodteškogoštecenjaoka. 

Pun tekstklasifikacija 

[DSD/DPD] 

: Xn - Štetno 

Xi - Iritativno 

Datum štampanja :16 Maj 2011 

Datum izdavanja/ Datum 

revizije 

: 16 Maj 2011 

Datum prethodnogizdanja :Nemaprethodnepotvrde 

Verzija :1 

Obaveštenje za korisnika 

Navedeneinformacijesutačne u skladusasastavomproizvodakoji je naveoproizvođač. Kakosupodaci, 
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standardii regulative podložnipromeni, a usloviinačinupotrebeproizvodanisu u našojnadležnosti, NE 

POSTOJI GARANCIJA ZA KOMPLETNOST ILI TAČNOST OVIH INFORMACIJA. 

 

 

за ставку 2 достваљен је Безбедоносни лист у складу са Правилником о садржају безбедоносног листа 

(„Сл.Гласник РС“, бр 100/11)  за понуђено добро Turbo plus са сасатвом и идентификацијама хемикалије  

 

 

BEZBEDNOSNI LIST 
PrilagođenoOdredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II (453/2010) - Evropa 

Turbo plus Verzija :1 

GLAVA 1: Identifikacijasupstance/preparataikompanije/preduzimača 
1.1 Identifikatorproizvoda 

Nazivproizvoda :Turbo plus 

Kodproizvoda :107800E 

Namenaproizvoda :Pojačivač 

Samo za profesionalnuupotrebu 

1.2 Relevantneidentifikovaneupotrebesupstanceilismeseiupotrebekojenisupreporučene 

Preporučeneupotrebe 

Dodatakdetergentu (bez oslobadjanjagasa). Automatskamašina za pranje 

Dodatakdetergentu (bez oslobadjanjagasa). Poluautomatskamašina za pranje 

Dodatakdetergentu (bez oslobadjanjagasa). Ručnopranje 

1.3 Detaljisnabdevačabezbednosnelistepodataka 

Proizvođač/ Distributer/ 

Uvoznik 

: Ecolab Hygiene d.o.o. 

MilanaTankosića 8 

SRB-11000 Beograd 

Srbija 

Tel. : +381 (0)11 2076800 

Fax : +381 (0)11 2076802 

office.belgrade@ecolab.com 

1.4 Brojtelefona za hitneslučajeve 

Nacionalnosavetodavnotelo/CentarprotivTrovanja 

Brojtelefona :Centar za kontrolutrovanja Beograd 

+381 (0)11 36 08 440 

Proizvođač/ Distributer/ Uvoznik 

Brojtelefona :011 3608440 

GLAVA 2: Identifikacijaopasnosti 
2.1 Klasifikacijasupstanceilismeše 

Definicijaproizvoda :Mešavina 

Klasifikacijanaosnovudirektive 1999/45/EC [DPD] 

Proizvod je klasifikovankaoopasannaosnovuDirektive 1999/45/EC injenihamandmana. 

Klasifikacija :Xi; R41 

N; R50 

Fizičke/hemijske 

opasnosti 

: Nijeprimenljivo. 

Opasnosti po ljudsko 

zdravlje 
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: Opasnost od teškihpovredaočiju. 

Opasnosti po okruženje :Veomaotrovan za vodeneorganizme. 

Za pun tekst o gore navedenim R rečenicamaili H stavovimavidetiPoglavlje16 . 

Za detaljnijeinformacije o uticajunazdravljei o simptomimavidetipoglavlje 11. 

2.2 Elementietikete 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 1/12 

Turbo plus 

GLAVA 2: Identifikacijaopasnosti 
Simbolilisimboli 

opasnosti 

: 

Znakopasnosti :Iritativno, Opasno za životnusredinu 

Rečenice o riziku :R41- Rizikodteškogoštecenjaoka. 

R50- Veomatoksicno po vodeneorganizme. 

Rečenice o bezbednosti :S2- Čuvati van domašajadece. 

S26- U slučajukontaktasaočima, odmahispratisadostavodeizatražiti 

lekarskupomoc. 

S39- Nositizaštitnasredstva za oči/lice. 

2.3 Drugeopasnosti 

Ostalirizicikoji ne 

rezultirajuklasifikacijom 

: Nijeprimenljivo. 

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima 
3.2 Smeša 

Klasifikacija 

Ime 

proizvoda/sastojka 

Identifikatori % 67/548/EEC Propis (EC) Br. 

1272/2008 [CLP] 

Tip 

alkoholetoksilat CAS: 64425-86-1 35-50 Xi; R41 

N; R50 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Acute 1, H400 
[1] 

di-propilenglikoleter EC: 252-104-2 

CAS: 34590-94-8 

15-20 Nijeklasifikovano. Eye Irrit. 2, H319 [2] 

etoksilatimasnih 

alkohola> 5EO 

- 10-20 Xn; R22 

Xi; R41 

Acute Tox. 4, H302 

Eye Dam. 1, H318 
[1] 

alkoholetoksilat EC: 500-182-6 

CAS: 68002-97-1 

7-10 Xn; R22 

Xi; R41 

N; R50 

Acute Tox. 4, H302 
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Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Acute 1, H400 
[1] 

propan-2-ol EC: 200-661-7 

CAS: 67-63-0 

Indeks: 603-117-00-0 

1-5 F; R11 

Xi; R36 

R67 

Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 
[1] 

Za pun tekstRrečenica 

videti 

poglavlje 16 

Za pun tekst o gore 

navedenim H 

stavovimavideti 

Poglavlje 16. 

Nemadodatnihsastojakakojisu, u okvirusadašnjegsaznanjadobavljačai u primenljivimkoncentracijama, 

klasifikovanikao 

opasni po zdravljeiliokruženjeikoji bi zbog toga morali da buduprijavljeni u ovojglavi. 

Tip 

[1] Supstancaklasifikovanakaoopasna po zdravljeiliokolinu 

[2] Supstancasagranicomizloženosti u radnomokruženju 

[3] Supstancaispunjavakriterijum za PBT naosnovuPropisa (EC) Br. 1207/2006, Aneks XIII 

[4] Supstancaispunjavakriterijum za vPvTnaosnovuPropisa (EC) Br. 1207/2006, Aneks XIII 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 2/12 

Turbo plus 

GLAVA 4: Mere prvepomoći 
4.1 Opismeraprvepomoći 

Dodirsaočima :Odmahpotražitemedicinskupomoć. Odmahisperiteočisadostavode, dižući 

povremenogornjeidonjeočnekapke. Proveriti da li imakontaktnihsočivai 

odstranitiih. Nastavite da ispiratetokomnajmanje 10 minuta. Hemijskeopekotine 

morajubitihitnolekarskitretirane. 

Udisanje :Premestitežrtvunasvežvazduhiomogućitejoj da miruje u poziciji u kojojmože 

udobno da diše. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanjenepravilnoiliukolikodođe do 

zastoja u disanju, pružiteveštačkodisanjeilikiseonikodstranestručnogosoblja. 

Možebitiopasno po osobukojapružaveštačkodisanjeputemusta-na-usta. Ukoliko 

nepoželjniefektinazdravljepotrajuili se pogoršaju, potražitemedicinskupomoć. 

Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavakihitnodoveditemedicinsku 

pomoć. Održavajteotvorenucirkulacijuvazduha. Olabavitetesnedeloveodećekao 

štosukragna, kravata, kaišilitrakaokopojasa. 

Dodirsakožom :Isperitekontaminiranukožusadostavode. Skinitekontaminiranuodećuiobuću. 

Potražitemedicinskupomoćukoliko se pojavesimptomi. Operiteodeću pre 

ponovneupotrebe. Temeljnoočistitecipele pre ponovneupotrebe. 

Gutanje :Isperiteustavodom. Uklonitezubneproteze, ukolikoihima. Premestitežrtvuna 

svežvazduhiomogućitejoj da miruje u poziciji u kojojmožeudobno da diše. 

Ukoliko je materijalprogutanaizloženaosoba je svesna, dajtejoj da pije male 

količinevode. Prestaniteukolikoizloženaosobaosećamučninujerpovraćanje 
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možedelovatištetno. Ne izazivajtepovraćanjeukolikomedicinskoosoblje to ne 

zahteva. Ukolikodođe do povraćanja, glavutrebadržatinisko da ispovraćani 

sadržaj ne bi dospeo u pluća. Ukolikonepoželjniefektinazdravljepotrajuili se 

pogoršaju, potražitemedicinskupomoć. Nikadaništa ne davatiputemustaosobi 

koja je bez svesti. Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavakihitno 

doveditemedicinskupomoć. Održavajteotvorenucirkulacijuvazduha. Olabavite 

tesnedeloveodećekaoštosukragna, kravata, kaišilitrakaokopojasa. 

Zaštitaosobakojepružaju 

prvupomoć 

: Ne preduzimatiništaštomožeugrozitiosobljeiliosobe bez odgovarajućeobuke. 

Možebitiopasno po osobukojapružaveštačkodisanjeputemusta-na-usta. 

4.2 Najznačajnijisimptomiiefekti, iakutniiproduženi 

Mogućaakutnadejstvanazdravlje 

Dodirsaočima :Jakoiritirajuće za oči. Opasnost od teškihpovredaočiju. 

Udisanje :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Dodirsakožom :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Gutanje :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Znaci/simptomiprekomerneizloženosti 

Dodirsaočima :Nepoželjnisimptomimoguuključitisledeće: 

boliliiritacija 

suzenjeočiju 

crvenilo 

Udisanje :Nemaspecifičnihpodataka. 

Dodirsakožom :Nemaspecifičnihpodataka. 

Gutanje :Nemaspecifičnihpodataka. 

4.3 Indikacija da je potrebnabilokakvaneposrednamedicinskapomoćiposebantretman 

Napomena za lekara :Tretirajtesimptomekada se jave. Ukolikosuprogutaneiliudahnutevelikekoličine 

materijala, odmahkontaktirajtespecijalistu za slučajevetrovanja. 

Specifičnitretmani :Nemaspecifičnogtretmana. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 3/12 

Turbo plus 

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara 
5.1 Sredstvo za gašenjepožara 

Odgovarajućimaterijal za 

gašenjepožara 

: Koristitesredstvo za gašenjepožarakoje je odgovarajućei za okolnevatre. 

Neodgovarajućimaterijal 

za gašenjepožara 

: Nijepoznato. 

5.2 Posebneopasnostikojenastajuodsupstanceilismese 

Opasnost od supstanceili 

smese 

: Ako je posudaizloženaplamenuilizagrevanju, doćiće do porastapritiskaiposuda 

se možerasprsnuti. 

Opasnizapaljiviproizvodi :Proizvodiraspadanjamogusadržatisledećematerije: 

ugljendioksid 

ugljenmonoksid 

5.3 Savet za vatrogasce 

Specifične mere 

predostrožnosti za 

vatrogasce 
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: U slučajupožaraodmahizolujte mesto nesrećeudaljavanjemsvihljudiizokoline. 

Ne preduzimatiništaštomožeugrozitiosobljeiliosobe bez odgovarajućeobuke. 

Ovajmaterijal je veomaotrovan za vodeneorganizme. Vodukorišćenu za gašenje 

požara, kontamiranuovimmaterijalomtrebadržati pod kontrolomisprečitiizlivanje u 

bilokojiprirodnivodenitok, kanalizacijuiliodvod. 

Specijalnazaštitnaoprema 

za vatrogasce 

: 

GLAVA 6 : Mere u slučajuhemijskogudesa 
6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitnaopremai procedure u hitnimslučajevima 

Za osobljekoje ne reaguje 

u hitnimslučajevima 

: Ne preduzimatiništaštomožeugrozitiosobljeiliosobe bez odgovarajućeobuke. 

Ispraznitiokolniprostor. Udaljitineovlašćeneinezaštićeneosobe. Ne diratii ne 

hodati po prosutommaterijalu. Izbegavajteudisanjeisparenjailimagle. Obezbedite 

odgovarajućuventilaciju. U uslovimaneodgovarajućeventilacijekoristiti 

odgovarajućipribor za disanje. Staviteogovarajućuopremu za ličnuzaštitu. 

Za osobljekojereaguje u 

hitnimslučajevima 

: Ukoliko se zahtevaspecijalizovanaodećaprirukovanjusaiscurelimmaterijalom, 

uzeti u obzirbilokojuinformaciju o odgovarajućimineodgovarajućimmaterijalima u 

Odeljku 8. Za dodatneinformacije o higijenskimmerama, takođevidetiOdeljak 8. 

6.2 Predostrožnosti za 

zaštitusredine 

: Izbegavajteširenjeprosutogmaterijala, njegovooticanjeikontaktsazemljom, 

vodenimtokovima, odvodnimkanalimailikanalizacijom. Obavestiteodgovarajuće 

vlastiukoliko je proizvodizazvaozagađenjeokruženja (kanalizacije, vodenihtokova, 

zemljištailivazduha). Materijalkojizagađujevodu. Možebitištetno po okruženje 

ukoliko se oslobodi u velikimkoličinama. 

6.3 Metodeimaterijali za ograničavanjeičišćenje 

Malo prolivanje :Razblažitesavodomipokupitečetkomukoliko je rastvorljivo u vodiiliapsorbujtesa 

inertnimsuvimmaterijalomistavite u odgovarajućuambalažu za odlaganjeotpada. 

Velikoprolivanje :Sprečiteizlivanje u kanalizaciju, vodenetokove, podrumeilizatvoreneprostore. 

Ograditeipokupiteprosutimaterijalsanezapaljivimupijajućimmaterijalompoput 

peska, zemlje, vermiculitailidiatomejskezemljeistavite u posudu za odlaganje u 

skladusalokalnimpropisima (videtipoglavlje 13). 

6.4 Preporuke za druga 

poglavlja 

: Za informacije o kontaktu u hitnimslučajevima, videtiOdeljak 1. 

Za informacije o odgovarajućojopremi za ličnuzaštitu, videtiOdeljak 8. 

Za informacije o dodatnomtretmanuotpada, videtiOdeljak 13. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 4/12 

Turbo plus 

GLAVA 7: Rukovanjeiskladištenje 
Informacije u ovojodeljkusadržegeneričkesaveteismernice. SpisakIdentifikovanihUpotreba u Poglavlju 1 treba 

konsultovati za bilokojudostupnuinformaciju u ScenarijimaIzlaganjaspecifičnu za određenuupotrebu. 

7.1 Mere predostrožnostibezbednogrukovanja 

Mere zaštite :Koristiteadekvatnuopremu za ličnuzaštitu (videtiglavu 8). Sprečite da dospe u oči, 

nakožuiliodeću. Nemojtegutati. Izbegavajteudisanjeisparenjailimagle. Sprečiti 

odlaganje u okolnusredinu. Rukovatinaosnovuposebnoguputstva/Uputstvo o 
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bezbednomrukovanju (safety data sheet). Držite u originalnomkontejneruili 

alternativnom, odobrenom, napravljenom od kompatibilnogmaterijala, idržitečvrsto 

zatvorenimkadanije u upotrebi. Praznikontejnerimogubitiopasnipoštomogu 

zadržatiostatkeproizvoda. Nemojteponovokoristitikontejner. 

Savet o opštoj 

profesionalnojhigijeni 

: Zabranjeno je jesti, pitiipušiti u prostorijamagde se rukujeovimmaterijalom, gde se 

materijalskladištiiobrađuje. Radnicitreba da operurukei lice pre jela, pićai 

pušenja. Skinitekontaminiranuodećuizaštitnuopremu pre ulasku u prostorije u 

kojima se jede. Za dodatneinformacije o higijenskimmerama, takođevidetiOdeljak 

8. 

7.2 Uslovibezbednog 

skladištenja, uključujućibilo 

kojenekompatibilnosti 

: Skladištiteizmeđusledećihtemperatura: 5 do 40°C (41 do 104°F). Skladištite u 

skladusalokalnimpropisima. Skladištite u originalnojambalažizaštićeno od 

direktnesunčevesvetlostinasuvom, hladnomi dobro provetrenommestudaleko od 

nekompatibilnihmaterijala (videtipoglavlje 10) ihraneipića. Pre upotrebedržite 

kontejnerčvrstozatvorenizapečaćen. Posudekojesu bile otvorenetrebapažljivo 

zatvoritiidržati u uspravnompoložaju da bi se sprečilocurenje. Nemojteskladištiti u 

neobeleženimkontejnerima. Koristitiodgovarajućuposudu da se izbegnezagađenje 

okoline. 

7.3 Specifičnekonačneupotrebe 

Preporuke :Nijeprimenljivo. 

Rešenjaspecifična za 

industrijskisektor 

: Nijeprimenljivo. 

GLAVA 8: Kontrolaizlaganja/ličnazaštita 
Informacije u ovojodeljkusadržegeneričkesaveteismernice. SpisakIdentifikovanihUpotreba u Poglavlju 1 treba 

konsultovati za bilokojudostupnuinformaciju u ScenarijimaIzlaganjaspecifičnu za određenuupotrebu. 

8.1 Kontrolniparametri 

Graničnevrednostiizlaganja za profesionalnekorisnike 

Imeproizvoda/sastojkaGraničnevrednostiizlaganja 

dipropilenglikolmetiletarEU OEL (Evropa, 12/2009). Apsorbuje se krozkožu. 

TWA: 308 mg/m³ 8 sat(i). 

TWA: 50 ppm 8 sat(i). 

Preporučene procedure 

nadgledanja 

: Ukolikoovajproizvodsadržisastojke za kojepostojigranicaizloženosti, može se 

zahtevatilični, radni, atmosferskiilibiološkinadzorradiutvrđivanjaefikasnosti 

ventilacijeilidrugihmerakontrolei/ilineophodnostiupotrebeopreme za zaštitu 

disajnih organa. Treba se pozvatinaEvropski Standard EN 689 za metode o 

proceniizloženostihemijskimsupstancamaputemudisanja, inacionalnim 

smernicama za metode o uvtrđivanjuopasnostisupsance. 

Nivoiizvedenogefekta 

NemadostupnihDELa. 

Koncentracijepredviđenogefekta 

NemadostupnihPECa. 

8.2 Kontroleizloženosti 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 5/12 

Turbo plus 
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GLAVA 8: Kontrolaizlaganja/ličnazaštita 
Odgovarajuće mere 

predostrožnosti 

: Bez posebnihzahteva za ventilacijom. Dobro opšteprovetravanje bi trebalo da 

održava pod kontrolomizloženostradnikazagađivačima u vazduhu. Ukoliko 

proizvodsadržimaterije za kojepostojigranicaizloženosti, koristitiga u ograđenom 

prostoruuzlokalnuizduvnuventilacijuilidruge mere predostrožnostikako bi 

izloženostradnikabilaispodpreporučenihilidozvoljenihgranica. 

Mere ličnezaštite 

Higijenskemere :Opratitemeljnoruke, podlakticei lice nakonrukovanjasahemikalijama, a pre jela, 

pušenja, upotrebetoaletainakrajuradnog dana. Za odstranjivanjepotencijalno 

kontaminiraneodećekoristiteodgovarajućetehnike. Opratikontaminiranuodeću 

pre ponovneupotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranjeočijuibezbednosnituševi 

budu u bliziniradne zone. 

Zaštitaočiju/lica 

(EN 166) 

: Naočare, štitnik za lice ilizaštita za celo lice. 

Zaštita za kožu 

Zaštita za ruke 

(EN 374) 

: 1-4 sati (vremeprodiranja): butilguma ,nitrilguma 

Zaštitatela 

(EN 14605) 

: Ličnazaštitnaodeća za telotreba da budeizabrananabazizadatkakojiće se 

izvršavatiirizikakojisuuključeni, itreba da budeodobrenaodstranestručnjaka 

pre rukovanjaproizvodom. 

Zaštitadrugihdelova 

kože 

: Odgovarajućaobućaisvedodatne mere zaštitekožetreba da se izaberunaosnovu 

zadatkakoji se izvodiiprisutnihrizikaitreba da buduodobreniodstranespecijaliste 

pre rukovanjaovimproizvodom. 

Respiratornazaštita 

(EN 143, 14387) 

: Respirator nijepotrebanprinormalnimipredviđenimuslovimaprimeneproizvoda. 

Kontroleizloženosti 

okruženja 

: Trebaproveritiemisijuizventilacijeiliradneopreme za obradu, radiutvrđivanja da li 

su u skladusazahtevimazakonskihpropisa o zaštitiokruženja. U nekim 

slučajevimauređaji za pranjegasa, filteriilitehničkemodifikacijeopreme za obradu 

bićeneophodniradismanjenjaemisije do prihvatljivihnivoa. 

GLAVA 9: Fizičkaihemijskasvojstva 
9.1 Infromacije o osnovnimfizičkimihemijskimsvojstvima 

Izgled 

Fizičkostanje :Tečnost. 

Boja :Žućkasta. 

Miris :Bez mirisa. 

Pragmirisa :Nijeodredjeno za smešu. 

pH :5 do 6 [Konc. (%w/w): 100%] 

Tačkatopljenja/tačka 

mržnjenja 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Inicijalnatačkaključanjai 
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opsegključanja 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Tačkapaljenja :54 °C (Zatvorenisud) 

Proizvod ne potpomažegorenje. 

Brzinaisparavanja :Nijeodredjeno za smešu. 

Zapaljivost (čvrstamaterija, 

gas) 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Vremesagorevanja :Nijeodredjeno za smešu. 

Stepensagorevanja :Nijeodredjeno za smešu. 

Gornji/donji limit zapaljivostii 

eksplozivnosti 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Pritisakpare :Nijeodredjeno za smešu. 

Gustinapare :Nijeodredjeno za smešu. 

Relativnagustina :0.975 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 6/12 

Turbo plus 

GLAVA 9: Fizičkaihemijskasvojstva 
Rastvorljivost(i) :Lako se rastvara u sledećimmaterijalima: hladnojvodiitoplojvodi. 

Koeficijentraspodele 

oktanol/voda 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Temperaturaspontanog 

paljenja 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Temperaturaraspadanja :Nijeodredjeno za smešu. 

Viskoznost :Dinamička: 50 mPa·s 

Eksplozivnasvojstva :Nijeprimenljivo. 

Oksidacionasvojstva :Nijedno. 

9.2 Ostaleinformacije 

Nemadodatnihinformacija. 

GLAVA 10: Stabilnostireaktivnost 
10.1 Reaktivnost :Za ovajproizvodinjegovesastojkenisudostupnispecifičnirezultatitestovakoji se 

odnosenareaktivnost. 

10.2 Hemijskastabilnost :Ovajproizvod je stabilan. 

10.3 Mogućnost od opasnih 

reakcija 

: Pod normalnimuslovimaskladištenjaiupotrebe, nećedoći do opasnihreakcija. 

10.4 Uslovikojetreba 

izbegavati 

: Nemaspecifičnihpodataka. 

10.5 Nekompatibilni 

materijali 

: Nemaspecifičnihpodataka. 

10.6 Opasniproizvodi 

razlaganja 

: Pod normalnimuslovimaskladištenjaiupotrebe ne bi trebalo da dođe do stvaranja 

opasnihproizvodarazlaganja. 
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GLAVA 11: Toksikološkeinformacije 
11.1 Informacije o toksikološkimefektima 

Akutnatoksičnost 

Imeproizvoda/sastojkaRezultatVrsteDozaIzlaganje 

alkoholi, c13-15, 

etoksilati 

LD50 OralnoPacov 2000 mg/kg - 

propan-2-ol LD50 OralnoPacov 5000 mg/kg - 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Iritacija/Korozija 

Imeproizvoda/sastojkaRezultatVrsteOcenaIzlaganjeOpažanje 

dipropilenglikolmetiletarOči - BlagoiritirajućesredstvoLjudski - - - 

Oči - BlagoiritirajućesredstvoZec - - - 

Koža - Blagoiritirajuće 

sredstvo 

Zec - - - 

propan-2-ol Oči - UmerenoiritirajućeZec - - - 

Oči - JakiritantZec - - - 

Koža - Blagoiritirajuće 

sredstvo 

Zec - - - 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 7/12 

Turbo plus 

GLAVA 11: Toksikološkeinformacije 
Sredstvokojepovećavaosetljivost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Mutagenost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Karcinogenost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Reproduktivnatoksičnost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Teratogenost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Informacija o verovatnim 

putevimaizlaganja 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Mogućaakutnadejstvanazdravlje 

Udisanje :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Gutanje :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Dodirsakožom :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Dodirsaočima :Jakoiritirajuće za oči. Opasnost od teškihpovredaočiju. 

Simptomikoji se odnosenafizičke, hemijskeitoksikološkekarakteristike 

Udisanje :Nemaspecifičnihpodataka. 

Gutanje :Nemaspecifičnihpodataka. 

Dodirsakožom :Nemaspecifičnihpodataka. 

Dodirsaočima :Nepoželjnisimptomimoguuključitisledeće: 

boliliiritacija 

suzenjeočiju 
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crvenilo 

Odloženiineposredniefektiihroničniefektikratkotrajnogidugotrajnogizlaganja 

Kratkotrajnoizlaganje 

Potencijalnineposredni 

efekti 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Potencijalnizakasneli 

efekti 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Dugotrajnoizlaganje 

Potencijalnineposredni 

efekti 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Potencijalnizakasneli 

efekti 

: Nijeodredjeno za smešu. 

Mogućahroničnadejstvanazdravlje 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

Opšte :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Karcinogenost :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Mutagenost :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Teratogenost :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Efektinarazvoj :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Efektinaplodnost :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

Ostaleinformacije :Nijeodredjeno za smešu. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 8/12 

Turbo plus 

GLAVA 12: Ekološkeinformacije 
12.1 Toksičnost 

Imeproizvoda/sastojkaRezultatVrsteIzlaganje 

alkoholi, c13-15, etoksilatiAkutni EC50 <1 mg/L Alge 96 sati 

Akutni IC50 <1 mg/L Dafnija 96 sati 

Akutni LC50 <1 mg/L Ribe 96 sati 

alkoholi, c10-16, etoksilatiAkutni IC50 <1 mg/L Alge 72 sati 

Akutni LC50 1 do 10 mg/L Ribe 96 sati 

propan-2-ol Akutni EC50 10000 mg/L Ribe 48 sati 

Akutni LC50 >1400 mg/L Ribe 96 sati 

Akutni LC50 6550 mg/L Ribe 96 sati 

Akutni LC50 9640 mg/L Ribe 96 sati 

Akutni LC50 10400 mg/L Ribe 96 sati 

Akutni LC50 11130 mg/L Ribe 96 sati 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

12.2 Istrajnostirazgradivost 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

12.3 Potencijalbiološkeakumulacije 

Zaključak/Pregled :Nijeodredjeno za smešu. 

12.4 Prenosputemzemljišta 

Koeficijent 

zemljišno/vodene 

raspodele (KOC) 

: Nijeodredjeno za smešu. 
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Pokretljivost :Nijeodredjeno za smešu. 

12.5 Rezultati PBT ivPvBprocene 

PBT :Nijeprimenljivo. 

vPvB :Nijeprimenljivo. 

12.6 Ostalinepoželjniefekti :Nemaznačajnihuticajanitikritičnihopasnosti. 

GLAVA 13: Postupanjesaotpadom 
Informacije u ovojodeljkusadržegeneričkesaveteismernice. SpisakIdentifikovanihUpotreba u Poglavlju 1 treba 

konsultovati za bilokojudostupnuinformaciju u ScenarijimaIzlaganjaspecifičnu za određenuupotrebu. 

13.1 Metodeobradeotpada 

Proizvod 

Metodeodlaganja :Stvaranjeotpadatrebaizbegavatiilisvestinanajmanjumogućumerugde god je to 

moguće. Praznikontejneriililajnerimoguzadržatiostatkeproizvoda. Supstancei 

posudemorajubitiuklonjenenabezbedannačin. Većekoličineotpada od zaostalog 

proizvoda ne treba da se odstranjujuputemkanalizacijeveć da se obrade u 

odgovarajućojfabrici za obraduotpadnihvoda. Odložitevišakproizvodaiproizvod 

koji se ne možerecikliratiprekoovlašćenogpreduzimača za odlaganjeotpada. 

Odlaganjeovogproizvoda, njegovihrastvoraibilokojihsporednihproizvoda mora 

uvekbiti u skladusazakonima o zaštitiživotnesredine, zakonima o odlaganju 

otpadakaoisvimzahtevimalokalnihvlasti. Izbegavajteširenjeprosutogmaterijala, 

njegovooticanjeikontaktsazemljom, vodenimtokovima, odvodnimkanalimaili 

kanalizacijom. 

Opasniotpad :Da. 

KatalogEvropskogotpada (EWC) 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 9/12 

Turbo plus 

GLAVA 13: Postupanjesaotpadom 
KodotpadaOznačavanjeotpada 

20 01 29* detergents containing dangerous substances 

Pakovanje 

Metodeodlaganja :Stvaranjeotpadatrebaizbegavatiilisvestinanajmanjumogućumerugde god je to 

moguće. Otpad od pakovanjatreba da se reciklira. Trebauzeti u obzirspaljivanjeili 

deponovanjekadarecikliranjenijemoguće. 

Posebne mere 

predostrožnosti 

: Supstanceiposudemorajubitiuklonjenenabezbedannačin. Trebapazitipri 

rukovanjuispražnjenimkontejnerimakojijosnisuočišćeniiliisprani. Prazni 

kontejneriililajnerimoguzadržatiostatkeproizvoda. Izbegavajteširenjeprosutog 

materijala, njegovooticanjeikontaktsazemljom, vodenimtokovima, odvodnim 

kanalimailikanalizacijom. 

GLAVA 14: Transportneinformacije 
ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 UN brojUN3082 UN3082UN3082UN3082 

14.2 Odgovarajuće 

UN imeisporuke 

SUPSTANCA 

OPASNA ZA 

OKOLINU, TEČNOST, 

N.D.D. (Etoksilat 

masnogalkohola) 

SUPSTANCA 
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OPASNA ZA 

OKOLINU, TEČNOST, 

N.D.D. (Etoksilat 

masnogalkohola) 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. (Fatty 

alcohol ethoxylate). 

Morskizagađivač 

Environmentally 

hazardous substance, 

liquid, n.o.s. (Fatty 

alcohol ethoxylate) 

14.3 Klase 

opasnostipri 

transportu 

9 9 9 9 

14.4 Ambalažna 

grupa 

III IIIIIIIII 

14.5 Opasnosti po 

okruženje 

Da. Da. Yes. Yes. 

14.6 Posebne mere 

predostrožnosti za 

korisnika 

Nijedno. Nijedno. Nijedno. Nijedno. 

14.7 Transport naveliko u 

skladusaAneksom II 

MARPOL-a 73/78 i IBC 

Kodom 

: Nijeprimenljivo. 

GLAVA 15: Regulativneinformacije 
15.1 Propisi/zakoni o bezbednosti, zdravljuiokruženju, specifični za supstancuilismesu 

EU Propis (EC) Br. 1907/2006 (REACH) 

Aneks XIV - Lista supstancikojepodležuautorizaciji 

Materijesavisokomopasnošću 

Nijedan od sastojakanijenalisti. 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 10/12 

Turbo plus 

GLAVA 15: Regulativneinformacije 
15.A1n PerkospXisVi/IzI a- kOognria on ibčeeznbjaednosti, zdravljuiokruženju, specifični za supstancuilismesu 

proizvodnje, plasiranjana 

tržišteiupotrebe 

određenihopasnih 

supstanci, smesai 

artikala 

: Nijeprimenljivo. 

Drugipropisi EU 
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Sastavproizvoda u skladusaregulativom o deterdžentima 648/2004/EC: 

≥ 30% nejonskitenzidi 

Sadržioptičkeizbeljivače 

Nacionalnipropisi 

Bezbednosni list je formiran u skladusavažećimzakonima RS: 

- Zakon o proizvodnjiiprometuotrovnihmaterija ("Sl. list SRJ", br. 15/95, 28/96 i 37/02 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 i 

36/09) 

- Zakon o prevozuopasnihmaterija ("Sl. list SFRJ", br. 27/90 i 45/90, "Sl. list SRJ", br. 24/94, 28/96 i 68/02 i "Sl. glasnik 

RS", br. 36/09) 

- Lista otrovarazvrstanih u grupe (Sl.glasnik RS br.91/2008) 

- Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/09) 

- Samo za biocidneproizvode: Zakon o biocidnimproizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 36/09). 

15.2 Procenahemijske 

bezbednosti 

: Ovajproizvodsadržisupstance za koje se idaljezahtevajuprocene o hemijskoj 

bezbednosti. 

GLAVA 16: Ostaleinformacije 
Označavainformacijekojesupromenjene u odnosunaprethodnoizdateverzije. 

Skraćeniceiakronimi :ATE = Procenaakutnetoksičnosti 

CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanjuipakovanju [Regulation (EC) No. 

1272/2008] 

DNEL = Izvedeninivo bez uticaja 

EUH izjava = CLP-izjava o specifičnojopasnosti 

PNEC = Preporučenakoncentracija bez uticaja 

RRN = REACH registracionibroj 

Pun tekstskraćenih H izjava :H225 Lakozapaljivatečnosti para. 

H302 Štetnoako se proguta. 

H318 Dovodi do teškogoštećenjaoka. 

H319 Dovodi do jake iritacijeoka. 

H336 Može da izazovepospanostinesvesticu. 

H400 Veomatoksično po živisvet u vodi. 

Pun tekstklasifikacija 

[CLP/GHS] 

: Acute Tox. 4, H302 AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 4 

Aquatic Acute 1, H400 OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU 

(AKUTNO) - Kategorija 1 

Eye Dam. 1, H318 TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija 

1 

Eye Irrit. 2, H319 TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija 

2 

Flam. Liq. 2, H225 ZAPALJIVE TEČNOST - Kategorija 2 

STOT SE 3, H336 SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN 

(JEDNOKRATNA IZLOŽENOST) [Narkotičkodejstvo] - 

Kategorija 3 

Datum izdavanja/Datum 

revizije 

: 21 Januar 2011 11/12 

Turbo plus 

GLAVA 16: Ostaleinformacije 
Pun tekstskraćenih R 

rečenica 

: R11- Lakozapaljiv. 

R22- Štetnoako se proguta. 
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R41- Rizikodteškogoštecenjaoka. 

R36- Iritativno za oči. 

R67- Pare moguizazvatipospanostivrtoglavicu. 

R50- Veomatoksicno po vodeneorganizme. 

Pun tekstklasifikacija 

[DSD/DPD] 

: F - Lakozapaljivo 

Xn - Štetno 

Xi - Iritativno 

N - Opasno za životnusredinu 

Datum štampanja : 

Datum izdavanja/ Datum 

revizije 

: 1/21/2011. 

Datum prethodnogizdanja :Nemaprethodnepotvrde. 

Verzija :1 

Obaveštenje za korisnika 

Navedeneinformacijesutačne u skladusasastavomproizvodakoji je naveoproizvođač. Kakosupodaci, 

standardii regulative podložnipromeni, a usloviinačinupotrebeproizvodanisu u našojnadležnosti, N__ 

 

 
Заставку 5.достваљен је Безбедоносни лист у складуса Правилником о садржају безбедоносног листа 

(„Сл.Гласник РС“, бр 100/11)  за понуђено добро Finale liquid са сасатвом и идентификацијама хемикалије,   у 

достављеној декларацији за производ Finale liquid нијенаведен садржај мравље киселине.  

 

 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržaju 

bezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 100/11) 

Finale liquid 

101805E 1 / 12 

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U 

PROMET 

1.1 Identifikacijahemikalije 

Nazivproizvoda : Finale liquid 

Šifraproizvoda : 101805E 

Upotreba 

supstance/preparata 

: Aditiv 

Vrstamemikalije :Mešavina 

Samo za profesionalnekorisnike. 

Informacije o razblaživanju 

proizvoda. 

: Nisudostupneinformacije o razblaživanju. 

1.2 Identifikovaninačinikorišćenjahemikalijeinačinikorišćenjakoji se ne preporučuju 

Identifikovaninačini 

korišćenja 

: Dodatakdetergentu (bez oslobadjanjagasa). Automatskamašina 

za pranje 

Preporučenaograničenja 
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prilikomupotrebe 

: Namenjenoisključivo za industrijskuiprofesionalnuupotrebu. 

1.3 Podaci o snabdevaču 

Društvo : Ecolab Hygiene d.o.o. 

TošinBunar 272 

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnimdanom od 

8.00 do 16.00 h) 

office.belgrade@ecolab.com 

1.4 Brojtelefona za hitneslučajeve 

Brojtelefona za hitne 

slučajeve 

: +381 (0)11 2076800 (Radnimdanom od 8.00 do 16.00 h) 

Brojtelefonacentra za 

kontrolutrovanja 

: +381 11 36 08-440 (24 časovnikontakt) 

Datum izdavanja/revizije : 03.08.2016 

Verzija : 1.0 

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 

2.1 Klasifikacijahemikalije 

Klasifikacija (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanjuioglašavanjuhemikalijei 

određenogproizvoda u skladusaGlobalnoharmonizovanimsistemom za klasifikacijui 

obeležavanje („Sl. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]: 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 

101805E 2 / 12 

Korozivnooštećenjekože, Kategorija 1B H314 

Teškooštećenjeoka, Kategorija 1 H318 

2.2 Elementiobeležavanja 

Obeležavanje (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanjuioglašavanjuhemikalijei 

određenogproizvoda u skladusaGlobalnoharmonizovanimsistemom za klasifikacijui 

obeležavanje („Sl. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]: 

Piktogramiopasnosti : 

Rečupozorenja :Opasnost 

Obaveštenje o opasnosti : H314 Izazivateškeopekotinekožeioštećenjeoka 

Obaveštenje o merama 

predostrožnosti 

: Prevencija: 

P280 Nositizaštitnerukavice/ zaštitnenaočare/ 

zaštitu za lice. 

Reagovanje 

: 

P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ilikosu): Hitno 

ukloniti/skinutisvukontaminiranuodeću. Isprati 

kožuvodom/ istuširati se. 

P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivoispirati 

vodomnekolikominuta. Uklonitikontaktna 

sočiva, ukolikopostojeiukoliko je to moguće 
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učiniti. Nastavitisaispiranjem. 

P310 HitnopozvatiCentar za kontrolutrovanjaili se 

obratitilekaru. 

Opasnisastojcikojetrebanavestinaetiketi: 

formic acid 

2.3 Ostaleopasnosti 

Ne mešatisaizbeljivačemilidrugimproizvodimanabazihlora - dolazi do oslobađanjagasovitog 

hlora. 

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA 

3.2 Podaci o sastojcimasmeše 

Opasnisastojci 

Hemijskinaziv Br. CAS 

Br. EC 

Br. REACH 

Klasifikacija CLP/GHS Koncentracija 

[%] 

mravljakiselina 64-18-6 

200-579-1 

01-2119491174-37 

Nota B Korozivnooštećenjekože 

Kategorija 1A; H314 

>= 50 - < 90 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 

101805E 3 / 12 

Za pun tekst H-izjavanavedenih u ovompoglavljuvidetipoglavlje 16. 

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI 

4.1 Opismeraprvepomoći 

U slučajudodirasaočima :Odmahpočetiispiratisapunovode, takođeispodkapaka, 

najmanje 15 minuta. Uklonitikontaktnasočiva, ukolikopostojei 

ukoliko je to mogućeučiniti. Nastavitisaispiranjem. Odmah 

potražitipomoćlekara. 

U slučajudodirasakožom :Odmahpočetiispiratisapunovodenajmanje 15 minuta. Ako je 

moguće, upotrebitiblagisapun. Pre ponovneupotrebeoprati 

odeću. Pre ponovneupotrebe dobro očistitiodeću. Odmah 

potražitipomoćlekara. 

Ako se proguta :Vodomispratiusta. NEMOJTE izazivatipovraćanje. Nikadadavati 

biloštokrozustalicakojenijeprisvesti. Odmahpotražitipomoć 

lekara. 

Ako se udiše :Izvestinasvežvazduh. Simptomatičnolečenje. Ako se pojave 

simptomi, potražitipomoćlekara. 

4.2 Najvažnijisimptomiiefekti, akutniiodloženi 

Za detaljnijeinformacije o uticajunazdravljei o simptomimavidetipoglavlje 11. 

4.3 Hitnamedicinskapomoćiposebantretman 

Lečenje :Simptomatičnolečenje. 

POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA 

5.1 Sredstva za gašenjepožara 
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Odgovarajućasredstva za 

gašenjepožara 

: Preduzetivatrogasne mere kojeodgovarajulokalnimuslovimai 

okolnojsredini. 

Neodgovarajućasredstva za 

gašenjepožara 

: Nepoznato. 

5.2 Posebneopasnostikojemogunastatiodsupstanciismeša 

Posebneopasnostitokom 

gašenjapožara 

: Ne pali se i ne sagoreva. 

Opasniproizvodi 

sagorevanja 

: Proizvodiraspadanjamogusadržatisledećematerije: 

Oksidiugljenika 

Oksidiazota (NOx) 

Oksidisumpora 

Oksidifosfora 

5.3 Savet za vatrogasce 

Posebnazaštitnaoprema za 

vatrogasce 

: Koristitiopremu za ličnuzaštitu. 

Dodatneinformacije :Ostatkepožaraikontaminiranuvodukorišćenu za gašenjepožara 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 

101805E 4 / 12 

trebaodložiti u skladusalokalnimpropisima. Nemojteudisati dim 

u slučajupožarai/ilieksplozije. 

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA 

6.1 Ličnepredostrožnosti, zaštitnaopremaipostupci u slučajuudesa 

Preporuke za osobljekoje ne 

interveniše u hitnim 

slučajevima 

: Obezbeditidovoljnuventilaciju. Zadržatiljudepodalje od 

iscurele/izlivenematerijeinamestugde ne duvavetar. Sprečiti 

udisanje, gutanjeidodirsakožomiočima. Radnicikojisuizloženi 

koncentracijamavećimodgraničnevrednostiizlaganjatreba da 

nose odgovarajućeodobrenerespiratore. Obezbediti da čišćenje 

obavljasamoobučenoosoblje. Videtizaštitne mere navedene u 

poglavljima 7 i 8. 

Preporuke za osobljekoje 

interveniše u hitnim 

slučajevima 

: Ukoliko se zahtevaspecijalizovanaodećaprirukovanjusa 

iscurelimmaterijalom, uzeti u obzirbilokojuinformaciju o 

odgovarajućimineodgovarajućimmaterijalima u Odeljku 8. 

6.2 Predostrožnostikoje se odnosenaživotnusredinu 
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Predostrožnostikoje se 

odnosenaživotnusredinu 

: Sprečitidodirsazemljištem, površinskimilipodzemnimvodama. 

6.3 Mere kojetrebapreduzetiimaterijal za sprečavanješirenjaisanaciju 

Metodečišćenja :Zaustaviticurenje, ako je to mogućeučinitinabezbedan 

način.Zaustavitiizlivenumateriju, pokupiti je negorivim 

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska 

zemlja, vermikulit) iodložiti u kontejner za odlaganje u skladusa 

lokalnim/nacionalnimpropisima (videtiodeljak 13).Ispratitragove 

vodom.Zavelikaizlivanja, ograditiprosutimaterijaliliganadrugi 

načinzadržatiitakoobezbediti da ne dospe u vodenetokove. 

6.4 Upućivanjenadrugapoglavlja 

Za informacije o kontaktu za hitnieslučajeve, videtipoglavlje 1. 

Za ličnuzaštituvidetipoglavlje 8. 

Za informacije o dodatnomtretmanuotpada, videtipoglavlje 13. 

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE 

7.1 Predostrožnosti za bezbednorukovanje 

Preporuke u vezisa 

bezbednimrukovanjem 

: Nemojtegutati.Nedozvolitikontaktsaočima, kožomili 

odećom.Neudisatiprašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ 

sprej.Upotrebljavatisamouzodgovarajućuventilaciju.Opratiruke 

detaljnonakonrukovanja. 

Ne mešatisaizbeljivačemilidrugimproizvodimanabazihlora - 

dolazi do oslobađanjagasovitoghlora. 

Higijenskemere :Rukovati u skladusadobromindustrijskomhigijenomi 

bezbednosnompraksom. Skinutiiopratikontaminiranuodeću pre 

ponovneupotrebe. Oprati lice, rukeisveizloženedelovekože 

detaljnonakonrukovanja. Obezbeditiodgovarajućuopremu za 

brzokvašenjeiliispiranjeočijuitela u slučajukontaktailiprskanja 

opasnommaterijom. 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 

101805E 5 / 12 

7.2 Uslovi za bezbednoskladištenje, uključujućinekompatibilnosti 

Zahtevi za skladišna 

područjaiposude 

: Čuvatiodvojenoodjakihbaza. Čuvati van domašajadece. Ĉuvati 

ambalažuĉvrstozatvorenu. Skladištiti u prikladnimoznačenim 

posudama. 

Temperaturaskladištenja : 5 °C do 40 °C 

7.3 Posebninačinikorišćenja 

Posebninačiniupotrebe :Dodatakdetergentu (bez oslobadjanjagasa). Automatskamašina 

za pranje 

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA 

8.1 Parametrikontroleizloženosti 

Graničnevrednostiizlaganja 
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Sastojci Br. CAS Vrstavrednosti 

(Oblikizlaganja) 

Parametrikontrole 

izloženosti 

Osnov 

mravljakiselina 64-18-6 GVI 5 ppm 

9 mg/m3 

RS OEL 

Dodatneinformacije EU** napomena da se radi o hemijskimmaterijama za kojesuutvrđeneindikativne 

graničnevrednostiizloženostipremaDirektivi 2006/15/EZ (drugalista) 

8.2 Kontrolaizloženostiiličnazaštita 

Odgovarajućetehničko-tehnološke mere 

Tehničko-tehnološkemere :Efikasansistemodvodneventilacije. Koncentracije u vazduhu 

održavatiunutarstandardaizlaganjanaradu. 

Mere ličnezaštite 

Higijenskemere :Rukovati u skladusadobromindustrijskomhigijenomi 

bezbednosnompraksom. Skinutiiopratikontaminiranuodeću pre 

ponovneupotrebe. Oprati lice, rukeisveizloženedelovekože 

detaljnonakonrukovanja. Obezbeditiodgovarajućuopremu za 

brzokvašenjeiliispiranjeočijuitela u slučajukontaktailiprskanja 

opasnommaterijom. 

Zaštitaočiju/lica (SRPS EN 

166) 

: Zaštitninaočari 

Štitnik za lice 

Zaštitaruku (SRPS EN 374) :Preporučenapreventivnazaštitakože 

Rukavice 

Nitril-guma 

butil-guma 

Vremeprobijanja: 1-4 sata 

Minimalnadebljina za rukaviceodbutilnegume je 0.7 mm, od 

nitrilnegume je 0.4 mm iliekvivalent (konsultovati 

proizvođača/distributererukavica). 

Rukaviceodložitiizamenitiihnovim u slučajubilokakvihznakova 

razgradnjerukavicailihemijskepenetracijekrozrukavice. 

Zaštitakožeitela (SRPS EN 

14605) 

: Ličnazaštitnasredstvakojaobuhvataju: odgovarajućezaštitne 

rukavice, zaštitnenaočareizaštitnuodeću 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 

101805E 6 / 12 

Zaštita organa za disanje 

(SRPS EN 143, 14387) 

: Nijepotrebnaukoliko se koncentracija u vazduhuodržavaispod 

graničnevrednostiizlaganja. Koristitisertifikovanurespiratornu 

zaštitnuopremu u skladusazahtevimaEU(89/656/EEC, 
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89/686/EEC ), iliekvivalent, kada se štetnoudisanje ne može 

izbećiiliakosupostavljenistrožijikriterijumizbogtehničkihmera 

kolektivnezaštiteilimerama, metodamailiproceduramaradne 

organizacije. 

Kontrolaizloženostiživotnesredine 

Opštepreporuke :Voditiračuna o pripremiprostoraokorezervoara. 

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA 

9.1 Podaci o osnovnimfizičkimihemijskimsvojstvimahemikalije 

Izgled :tečnost 

Boja :svetložuta 

Miris :oštarmiris 

pH : 0.7, 100 % 

Tačkapaljenja :Nijeprimenljivo 

PragMirisa : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Tačkatopljenja/mržnjenja : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Početnatačkaključanjai 

opsegključanja 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Brzinaisparavanja : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Zapaljivost (čvrstamaterija, 

gas) 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Gornjagranica 

eksplozivnosti 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Donjagranicaeksplozivnosti 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Naponpare : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Relativnagustinapare : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Relativnagustina : 1.14 

Rastvorljivost u vodi :rastvorljivo 

Zapaljivost u drugim 

rastvaračima 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Koeficjentraspodele u 

sistemu n-oktanol/voda 

: Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Temperaturasamopaljenja : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Termičkorazlaganje : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Viskoznost,kinematička : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

Eksplozivnasvojstva : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 

101805E 7 / 12 

Oksidujućasvojstva :Supstancailismešanijeklasifikovanakaooksidirajućamaterija. 

9.2 Ostalipodaci 

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu 
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POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST 

10.1 Reaktivnost 

U uslovimanormalneupotrebenisupoznateopasnereakcije. 

10.2 Hemijskastabilnost 

Stabilno u normalnimuslovima. 

10.3 Mogućnostnastankaopasnihreakcija 

Ne mešatisaizbeljivačemilidrugimproizvodimanabazihlora - dolazi do oslobađanjagasovitog 

hlora. 

10.4 Uslovikojetrebaizbegavati 

Nepoznato. 

10.5 Nekompatibilnimaterijali 

Metali u prahu 

Baze 

Organskematerije 

10.6 Opasniproizvodirazgradnje 

Proizvodiraspadanjamogusadržatisledećematerije: 

Oksidiugljenika 

Oksidiazota (NOx) 

Oksidisumpora 

Oksidifosfora 

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI 

11.1 Podaci o toksičnimefektima 

Informacije o verovatnim 

putevimaizlaganja 

: Inhalaciono, Dodirsaočima, Dodirsakožom 

Proizvod 

Akutnaoralnatoksičnost :Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Akutnainhalaciona 

toksičnost 

: Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Akutnadermalnatoksičnost :Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Korozivnooštećenje/iritacija :Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 

101805E 8 / 12 

kože 

Teškooštećenje/iritacijaoka :Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Senzibilizacijarespiratornih 

organa ilikože 

: Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Karcinogenost :Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Toksično po reprodukciju :Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Mutagenostgerminativnih 

ćelija 

: Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Teratogenost :Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Specifičnatoksičnost za 
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ciljani organ – jednokratna 

izloženost 

: Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Specifičnatoksičnost za 

ciljani organ – višekratna 

izloženost 

: Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Opasnost od aspiracije :Podaci o ovomproizvodunisudostupni. 

Potencijalnadejstvanazdravlje 

Oči :Dovodi do teškogoštećenjaoka 

Koža :Izazivateškeopekotinekože. 

Gutanje :Izazivaopekotinedigestivnogtrakta. 

Inhalaciono :Moženadražitinos, grloipluća. 

Hroničnoizlaganje :Kodnormalneupotrebeoštećenjazdravljanisupoznataniti 

predviđena. 

Iskustvonaosnovuizlaganjaljudi 

Dodirsaočima :Crvenilo, Bolovi, Korozija 

Dodirsakožom :Crvenilo, Bolovi, Korozija 

Gutanje :Korozija, Bolovi u stomaku 

Inhalaciono :Iritativnostrespiratornih organa, Kašalj 

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI 

12.1 Ekotoksikološkipodaci 

Dejstvanaživotnusredinu :Ekotoksikološkadejstvaovogproizvodanisupoznata. 

Proizvod 

Toksičnost za ribe :Podacinisudostupni 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 

101805E 9 / 12 

Toksičnost za dafnijeiostale 

vodenebeskičmenjake 

: Podacinisudostupni 

Toksičnost za alge :Podacinisudostupni 

Sastojci 

Toksičnost za ribe :mravljakiselina 

96 h LC50: > 100 mg/l 

12.2 Perzistentnostirazgradljivost 

Proizvod 

Biorazgradljivost :Proizvodsadržitenzidekojisubiološkirazgradivi u skladusa 

regulativom o deterdžentima 648/2004/EC. 

Sastojci 

Biorazgradljivost :mravljakiselina 

Rezultat: Lakobiološkirazgradljivo. 

12.3 Potencijalbioakumulacije 

Podacinisudostupni 

12.4 Mobilnost u zemljištu 

Podacinisudostupni 

12.5 Rezultati PBT ivPvBprocene 
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Proizvod 

Procena : Ova supstanca/smeša ne sadržikomponentekoje se smatraju 

kaoperzistentne, bioakumulativneitoksične (PBT), iliveoma 

perzistentneiveomabioakumulativne (vPvB) nanivoima od 0.1% 

iliviše. 

12.6 Ostalištetniefekti 

Podacinisudostupni 

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE 

Odložiti u skladusaevropskimdirektivama o otpaduiopasnomotpadu.Oznakeotpadatreba 

dodelitikorisnik, po mogućnosti u dogovorusaorganimanadležnim za oblast otpada. 

13.1 Metodetretmanaotpada 

Proizvod :Gde je moguće, reciklažaimaprednostpredodlaganjemili 

spaljivanjem. Akoreciklažanijepraktična, odložiti u skladusa 

lokalnimpropisima. Otpatkeodložiti u ovlašćenompostrojenju za 

odlaganjeotpada. 

Kontaminiranaambalaža :Odložitikaonekorišćeniproizvod. Prazneposudetrebapredati 

ovlašćenomlokalnompreduzećunareciklažuiliodlaganje. 

Nemojteponovokoristitiprazneposude. Odlagati u skladusa 

lokalnim, državnimilisaveznimpropisima. 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 
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Smernice za dodelukoda 

otpada. 

: Organskiotpadkojisadržiopasnesupstance. Ukoliko se proizvod 

idaljeupotrebljava u narednimprocesima, krajnjikorisnik mora da 

uradikategorizacijuotpadaidodeli mu odgovarajućikodprema 

Kataloguotpada. Odgovornost je nageneratoruotpada da odredi 

toksičnostiifizičkeosobinegenerisanogmaterijalakako bi 

klasifikovaootpadanapropisannačinkaoidefinisao 

odgovarajućumetodu za odlaganjeotpada u skladusaEvropskim 

(EU Directive 2008/98/EC) ilokalnimzakonimakojiuređujuovu 

oblast. 

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU 

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladipakovanje, obeležavanjeioznačavanjesanačinom 

transporta. 

Prevozkopnom (ADR/ADN/RID) 

14.1 UN broj : 3412 

14.2 UN naziv za teret u 

transportu 

: MRAVLJA KISELINA 

14.3 Klasaopasnosti u 

transportu 

: 8 

14.4 Ambalažnagrupa : II 

14.5 Opasnost po životnu 

sredinu 



44 
 

: ne 

14.6 Posebne 

predostrožnosti za korisnika 

: Nema 

Vazdušniprevoz (IATA) 

14.1 UN broj : 3412 

14.2 UN naziv za teret u 

transportu 

: mravljakiselina (II) 

14.3 Klasaopasnosti u 

transportu 

: 8 

14.4 Ambalažnagrupa : II 

14.5 Opasnost po životnu 

sredinu 

: ne 

14.6 Posebne 

predostrožnosti za korisnika 

: Nema 

Pomorskiprevoz 

(IMDG/IMO) 

14.1 UN broj : 3412 

14.2 UN naziv za teret u 

transportu 

: FORMIC ACID (II) 

14.3 Klasaopasnosti u 

transportu 

: 8 

14.4 Ambalažnagrupa : II 

14.5 Opasnost po životnu 

sredinu 

: ne 

14.6 Posebne 

predostrožnosti za korisnika 

: Nema 

14.7 Transport u rasutom 

stanju u skladusaAneksom 

II MARPOL 73/78 i IBC Code 

: Nijeprimenljivo 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 
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POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI 

15.1 Propisi u vezisabezbednošću, zdravljemiživotnomsredinom 

Lokalnipropis 

Uzeti u obzirDirektivu 94/33/EZ u vezisazaštitommladihljudinaradu. 

Ostalipropisi :Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I 



45 
 

25/2015) 

Samo za biocidneproizvode: Zakon o biocidnimproizvodima (Sl. 

glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015) 

Zakon o prevozuopasnihmaterija (Sl. glasnik RS, br. 36/09) 

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanjuioglašavanju 

hemikalijeiodređenogproizvoda u skladusaGlobalno 

harmonizovanimsistemom za klasifikacijuiobeležavanje UN ("Sl. 

glasnik RS” br. 64/10, 26/11 i 5/12) 

Pravilnik o sadržajubezbednosnoglista (Službeniglasnik RS br. 

100/11). 

Pravilnik o detergentima (“Sl. Glasnik RS” br. 40/10 i 92/11 i 

25/15) 

Pravilik o preventivnimmerama za bezbedanizdrav rad pri 

izlaganjuhemijskimmaterijama („Sl. GlasnikRS“ br. 106/2009) 

Zakon o otpadu (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010) 

15.2 Procenabezbednostihemikalije 

Ovajproizvodsadržisupstance za koje se idaljezahtevajuprocene o hemijskojbezbednosti. 

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI 

Punitekstobaveštenja o opasnosti 

H314 Izazivateškeopekotinekožeioštećenjeoka 

Punitekstdrugihskraćenica 

ADN - Evropskogsporazuma o međunarodnomprevozuopasnihmaterijaunutrašnjimplovnim 

putevima; ADR - Evropskisporazum o međunarodnomputnomprevozuopasnihroba; AICS - 

Australijskipopishemijskihsupstanci; ASTM - Američkodruštvo za ispitivanjematerijala; bw - 

Telesna masa; CLP - Klasifikacijauredbe o obeležavanjuambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; 

CMR - Kancerogen, mutagen ilireproduktivniotrov; DIN - Standard Nemačkoginstituta za 

standardizaciju; DSL - Popisdomaćihsupstanci (Kanada); ECHA - Evropskaagencija za 

hemikalije; EC-Number - BrojEvropskezajednice; ECx - Koncentracijapovezanasa x% 

odgovorom; ELx - Stopaučitavanjapovezanasa x% odgovorom; EmS - Hitniraspored; ENCS - 

Postojećeinovehemijskesupstance (Japan); ErCx - Koncentracijapovezanasa x% stopom 

rastaodgovora; GHS - Globalnoharmonizovansistem; GLP - Dobra laboratorijskapraksa; IARC - 

Međunarodnaagencija za istraživanjeraka; IATA - Međunarodnaasocijacija za vazdušni 

saobraćaj; IBC - Međunarodnikod za gradnjuiopremanjebrodovakojiprevozeopasne 

hemikalije u rasutomstanju; IC50 - Polovinamaksimalnekoncentracijeinhibitora; ICAO - 

Međunarodnaorganizacijacivilnogvazduhoplovstva; IECSC - Popispostojećihhemijskih 

supstanci u Kini; IMDG - Međunarodnipomorskipravilnik za prevozopasnihmaterija; IMO - 

Međunarodnapomorskaorganizacija; ISHL - Zakon o industrijskojbezbednostiizdravlju (Japan); 

ISO - Međunarodnaorganizacija za standardizaciju; KECI - PopispostojećihhemikalijaKoreje; 

LC50 - Smrtonosnakoncentracija za 50% odtestiranepopulacije; LD50 - Smrtonosnadoza za 

BEZBEDNOSNI LIST u skladusaPravilnikom o sadržajubezbednosnoglista (“Sl. Glasnik RS”, br 

100/11) 

Finale liquid 
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50% testiranepopulacije (Srednjasmrtonosnadoza); MARPOL - Međunarodnakonvencija o 

sprečavanjuzagađenjasabrodova; n.o.s. - Nijedrugačijespecifikovano; NO(A)EC - Nije 

posmatran (negativan) efekatkoncentracije; NO(A)EL - Nijeposmatran (negativan) nivoefekta; 

NOELR - Nijeprimetanefekat stope učitavanja; NZIoC - PopishemikalijaNovogZelanda; OECD 

- Organizacija za ekonomskusaradnjuirazvoj; OPPTS - Uredhemijskesigurnostiisprečavanja 
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zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativnaitoksičnasupstanca; PICCS - Popishemikalijai 

hemijskihsupstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Strukturaaktivnostiodnosa; REACH - 

Uredba (EZ) br. 1907/2006 EvropskogparlamentaiVeća o registrovanju, ocenjivanju, 

odobravanjuiograničavanjuhemikalija; RID - Propisi o međunarodnomprevozuopasnihmaterija 

železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; TCSI - 

PopishemijskihsupstanciTajvana; TRGS - Tehničkapravila za opasnesupstance; TSCA - 

Zakon o kontroliotrovnihsupstanci (SAD); UN - Ujedinjenenacije; vPvB - Vrlopostojaniivrlo 

bioakumulativni 

Sačinio : Regulatory Affairs 

Brojevinavedeni u listama MSDS datisu u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1 

desetinai 0.001=1 hiljaditi 

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajneizmeneregulatornihilizdravstvenihinformacija za ovu 

revizijunaznačenesu u tracinalevojmarginiUputstva za bezbednorukovanje (SDS). 

Informacije date u ovombezbednosnomlistusupremanašimnajboljimsaznanjima, informacijama 

iubeđenjimana dan objavljivanjabezbednosnoglistatačne. Date informacijeobrazovanesu 

isključivokaosmernice za bezbednorukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje 

iispuštanjei ne predstavljajugarancijuilispecifikacijukvaliteta. Informacije se odnosesamona 

određenunaznačenumaterijuimoguće je da ne važe za slučajevekada se ta materijakoristi u 

kombinacijisadrugimmaterijamaili u procesimakojinisunavedeni u tekstu. 

 

Са свега наведеног, комисија за јавну набавку констатовала је да и након после упћеног захтева за додатним 

информацијама понуђачу „Nataly drogerija“ и достављеног доказа, није могуће извршити проверу свих 

техничких карактеристика, односно да се не  налазе све тражене техничке карактеристике које се односе на 

партију 1. ставку 1.  

 

Партија 1, ставка 1: 

 

У достављеној документацији наведен је садржај нејонских ензида ≥15-<30%,а тражено је више од <30%, није 
дат садржај глицерола  

 

Са наведеног, комисија комисија је закључка да се стекао услов за оцену ове понуде неодговарајућом и да исту 

као такву,  треба одбити без даљег разматрања, односно оцењивања, будући да понуда не испуњава све захтеве 

утврђене чланом 3ст.1тач.32) Закона о јавним набвкама.   

_________________________________________________________________________________________________ 

6. У поступкуоценеблаговременоподнетепонудепонуђача“Nataly drogerija“ Niš која је неодговарајућа и “MP 

International“Београд коja je прихватљива и одговарајућа, будући да испуњав асве услове из чл.3.ст.1.тач.32) 

Закона о јавнимнабавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту треба даље 

разматрати односно оцењивати. 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

Назив понуђча процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

________________________________________________________________________________________________ 
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1. “MP International“ Beograd, ul. Smederevska         896.132,00      884.730.00 

_________________________________________________________________________________________________ 

7.Начин применеметодологијепондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно нијевршено пондерисање 

(бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача“MP International“ Beograd 

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                               Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Партија 2 

Укупан број поднетих понуда: 3 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

________________________________________________________________________________________________ 

1. “V.K. Company“,  Sokobanja, 

2.   „Lomabrada H“,  Beograd 

3.  “Nataly drogerija“ Niš,  

_______________________________________________________________________________________________ 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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 6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “V.K. Company“  Sokobanja, “Lombarda H“ Beograd 

i“Nataly drogerija“ Niš,  комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из 
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe 

треба даље разматрати односно оцењивати 

________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                    Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

________________________________________________________________________________________________ 

1. “Nataly drogerija“ Niš,                        92.000,00                 73.000.00        

2. “V.K. Company“  Sokobanja,                        92.000,00      78.000.00 

3. “Lombarda H“ Beograd     92.000,00      84.000.00  

_________________________________________________________________________________________________ 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “Nataly drogerija“ Niš 

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Партија 3 

 

Укупан број поднетих понуда: 1 

     

Назив / Име понуђача - рангирање 

________________________________________________________________________________________________ 

Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

________________________________________________________________________________________________ 

1. “Nataly drogerija“ Niš, 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

 

Нема одбијених понуда. 
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_________________________________________________________________________________________________ 

 

 6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Nataly drogerija“ Niš,  комисија је утврдила да су  

исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне 

документације за предметну јавну набавку, те да истe треба даље разматрати односно оцењивати 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

1. “Nataly drogerija“ Niš,                        15.456,00                 13.776.00        

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “Nataly drogerija“ Niš 

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Партија 4 

 

Укупан број поднетих понуда: 3 

 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1. „V.K. Company“     Sokobanja 

2.   “ Lomabrada H“  Beograd 

3.     „Nataly drogerija“     Niš 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

Нема одбијених понуда. 
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_________________________________________________________________________________________________ 

 6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “V.K. Company“  Sokobanja, “Lombarda H“ Beograd 

i“Nataly drogerija“ Niš,  комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из 
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe 

треба даље разматрати односно оцењивати 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                                          Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

1. “ Lomabrada H“  Beograd     643.080,00                 415.000.00        

2.   “Nataly drogerija“ Niš,                        643.080,00     464.500.00 

3.   “V.K. Company“  Sokobanja,                     643.080,00     488.200.00 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “Lomabrada H“  Beograd 

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Партија 5 

 

Укупан број поднетих понуда: 4 

 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1    „Orso bianco higijena“ Beograd 

2. „V.K. Company“     Sokobanja 

3.   “ Lomabrada H“  Beograd 

4.     „Nataly drogerija“     Niš  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 
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_______________________________________________________________________________________________ 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 

6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  „Orso bianco higijena“ Beograd,“V.K.  Company“  

Sokobanja, “Lombarda H“ Beograd i“Nataly drogerija“ Niš,  комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући 

да испуњава све услове  из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну 

јавну набавку, те да истe треба даље разматрати односно оцењивати 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                                          Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

______________________________________________________________________________________________________ 

1.“V.K. Company“  Sokobanja,                                                 2.438.000.00  1.854.950.00 

2. “Nataly drogerija“ Niš,                                           2.438.000.00                2.089.400.00     

3.   “ Lomabrada H“  Beograd,                                                 2.438.000.00                2.298.550.00 

4.   „Orso bianco higijena“ Beograd      2.438.000.00   2.348.000.00 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача “V.K. Company“  Sokobanja,                                                 

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

________________________________________________________________________________________________ 

Партија 6 

 

Укупан број поднетих понуда: 3 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

________________________________________________________________________________________________ 

 Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

________________________________________________________________________________________________ 

1“V.K. Company“,  Sokobanja, 

2.   „Lomabrada H“,  Beograd 

3. “Nataly drogerija“ Niš, 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “V.K. Compani“  Sokobanja, “Lombarda H“ Beograd 

i“Nataly drogerija“ Niš,  комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из 
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe 

треба даље разматрати односно оцењивати 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                     Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

________________________________________________________________________________________________ 

 

1. “Nataly drogerija“ Niš,                        437.460,00                  357.380.00        

2. “V.K. Company“  Sokobanja,                        437.460,00      405.975.00 

3. “Lombarda H“ Beograd     437.460,00      407.565.00  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

______________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “Nataly drogerija“ Niš 

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Партија 7 

 

Укупан број поднетих понуда: 3 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

____________________________________________________________________________________________________ 

1“V.K. Company“,  Sokobanja, 

2.   „Lomabrada H“,  Beograd 

       3.“Nataly drogerija“ Niš, 
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______________________________________________________________________________________________ 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “V.K. Company“  Sokobanja, “Lombarda H“ Beograd 

i“Nataly drogerija“ Niš,  комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из 
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe 

треба даље разматрати односно оцењивати 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

                        Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

______________________________________________________________________________________________________ 

4. “Nataly drogerija“ Niš,                        176.790,00                 151.980.00        

5. “V.K. Company“  Sokobanja,                        176.790,00      165.660.00 

6. “Lombarda H“ Beograd     176.790,00      172.150.00  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “Nataly drogerija“ Niš 

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Партија 8 

 

Укупан број поднетих понуда: 4 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

1. „Malker“ Niš 

2. “V.K. Company“,  Sokobanja, 

3.   „Lomabrada H“,  Beograd 

4.  “Nataly drogerija“ Niš, 

_______________________________________________________________________________________________ 
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5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “V.K. Company“  Sokobanja, “Lombarda H“ Beograd 

i“Nataly drogerija“ Niš,  комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из 
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe 

треба даље разматрати односно оцењивати 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                                          Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

1. “V.K. Company“  Sokobanja,                        75.266.00       56.400.00  

2.   “Lombarda H“ Beograd                              75.266,00                   60.400.00      

3. “Nataly drogerija“ Niš,            75.266,00       65.600.00 

4. „Malker“ Niš       75.266,00       67.400.00  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “V.K. Company“  Sokobanja,                     

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

_________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

 

Партија 9 

 

Укупан број поднетих понуда: 4 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

___________________________________________________________________________________________________________ 

  

Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

5. „Malker“ Niš 

6. “V.K. Company“,  Sokobanja, 

3.    „Lomabrada H“,  Beograd 

4.   “Nataly drogerija“ Niš, 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 

6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача „Malker“ Niš, “V.K. Company“  Sokobanja, “Lombarda 

H“ Beograd i“Nataly drogerija“ Niš,  комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  

из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe 

треба даље разматрати односно оцењивати 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                                          Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

1.“Lombarda H“ Beograd                                     200.640.00       174.075.00  

2. “V.K. Company“  Sokobanja,                  200.640.00                  183.570.00      

3.„Malker“ Niš“              200.640.00       195.175.00 

4.“Nataly drogerija“ Niš,            200.640.00       200.450.00  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “Lombarda H“ Beograd,                      

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Партија 10 

 

Укупан број поднетих понуда: 2 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

________________________________________________________________________________________________ 

  

Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

________________________________________________________________________________________________ 
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1. “V.K. Company“,  Sokobanja 

2.   “Nataly drogerija“ Niš 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “V.K. Company“  Sokobanja, i“Nataly drogerija“ Niš,  

комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о 

јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe треба даље разматрати 

односно оцењивати 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                                          Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

1. “Nataly drogerija“ Niš,                                  133.656.00       97.064.00  

2. “V.K. Company“  Sokobanja,                  133.656.00                120.575.00      

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

______________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “Nataly drogerija“ Niš,                             

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Партија 11 

 

Укупан број поднетих понуда: 2 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  

Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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1. “V.K. Company“,  Sokobanja 

2.   “Nataly drogerija“ Niš 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “V.K. Compani“  Sokobanja, i“Nataly drogerija“ Niš,  

комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о 

јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe треба даље разматрати 

односно оцењивати 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                                          Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

1. “Nataly drogerija“ Niš,                                  155.952.51      129.290.00  

2. “V.K. Company“  Sokobanja,                 155.952.51                 490.610.00      

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “Nataly drogerija“ Niš,                             

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Партија 12 

 

Укупан број поднетих понуда: 3 

    Назив / Име понуђача - рангирање 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

  

Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

1. „Deltagraf“ Smederevo 

2. “Nataly drogerija“ Niš 

2.   “Remondis“ Zrenjanin 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  „Deltagraf“ Smederevo,“Nataly drogerija“ Niš i 

“Remondis“ Zrenjanin,  комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из 
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe 

треба даље разматрати односно оцењивати 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                                          Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

1.    “Nataly drogerija“ Niš,                       426.932.00      345.175.00  

2.    “Remondis“ Zrenjanin                 426.932.00                  378.519.00    

1.  „Deltagraf“ Smederevo                426.932.00      396.691.00           

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19,   понуда понуђача   “Nataly drogerija“ Niš,                             

прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог 
центра Зајечар њен избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe  x 

________________________________________________________________________________________________ 

Назив / име подизвођача                 Део уговора који ће реализовати подизвођач  

______________________________________________________________________________________________________ 
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Партија 13 

 

Укупан број поднетих понуда: 0 

    Назив / Име понуђача - рангирање 

________________________________________________________________________________________________ 

  

Благовремене понудe                      Неблаговремене понуде 

________________________________________________________________________________________________ 

 

НЕМА ПРИСПЕЛИХ  ПОНУДА 

______________________________________________________________________________________________ 

 

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлизи за њихово одбијање: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Број под којим је понуда              Подносилац понуде        Разлози за одбијање 

           заведена            понуда 

Нема одбијених понуда. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  „Deltagraf“ Smederevo,“Nataly drogerija“ Niš i 

“Remondis“ Zrenjanin,  комисија је утврдила да су  исте прихватљиве, будући да испуњава све услове  из 
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да истe 

треба даље разматрати односно оцењивати 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ранг листа прихватљивих понуда: 

 

                                          Назив понуђча                                                         процењена вредност       уговорена цена без ПДВ-а 

   Нема приспелих понуда        47.700,00                          -  

________________________________________________________________________________________________ 

 

НЕМА ПРИСПЕЛИХ  ПОНУДА 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Начин примене методологије пондера: 

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање 

(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа 

понуђена цена, како је то одређено у позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки, дана 

01.11.2019.год.  и конкурсној документацији наручиоца.  

________________________________________________________________________________________________ 

8. Комисија за Јавне набавке  констатује да је за набавку добара – Материјала за одржавање и очувања животне 

средине за потребе  Здравственог центра Зајечар, ЈН бр.18/19, Партија 13  нема приспелих понуда те је закључка 

да се стекао услов за обуставу поступка будући да није стекао услов из чл.107.ст.3. Закона о јавним набавкама, 

односно наручилац није прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Са свега изнетог, комисија за предметну 

јавну набавку је предложила директору, да за партију Партија 13  обустави поступак, обзиром да није испуњен 

услов из чл. 107.ст.3 Закона о јавним набавкама  

 

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача  

_________________________________________________________________________________________________ 

  Да                                                  Нe   
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