
86 Šolja za supu 0,2 cl kom 100 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

87 Tanjir plitki Ø 22 cm kom 400 

  izraĎen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

88 Tanjir duboki Ø 22 cm kom 1000 

  izraĎen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

89 Tanjir desertni Ø 19 cm kom 400 

  izraĎen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

90 Činija za supu 0,3 lit. kom 400 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

91 Činija za voće Ø 20,5cm kom 90 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

92 Korpica za hleb perforirana Ø 20cm kom 90 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

93 Supijera sa poklopcem 2,5 lit kom 80 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

94 Kašika sipaća Ø 9 cm kom 20 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

95 Kašika za varivo 27 cm  kom 10 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

96 Kašika francuska četvrtasta cca 8x13cm  kom 10 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

97 Kašika francuska okrugla Ø 12 do 14cm  kom 40 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

98 Kutlača 500 gr kom 2 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

99 Kutlača 1 lit. kom 42 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

100 Hvataljka univerzalna kom 60 

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)     

101 Nož za hleb plastična drška  kom 20 

  sečivo dužine 20 cm, rostfraj     

102 Nož sa plastičnom drškom u boji kom 10 

  sečivo dužine 13cm, rostfraj     

103 Nož sa plastičnom drškom u boji kom 20 

  sečivo dužine 16cm, rostfraj     

104 Otvarač za konzerve ručni  kom 4 

105 Daska pvc u boji, 50x30x3  kom 2 

106 Daska pvc u boji, 60x40x3  kom  2 

107 Troetažna kolica  kom 36 

  
konstrukcije u inoxu AISI304, od profila Ø25mm, zaobljene ivice, nosivosti 

120kg, dva točkića sa kočnicama i gumenim odbojnicima 
    

  dim. 59/91/93 cm     

Минималне техничке карактеристике које су дате у табели (Техничка спецификација), морају бити 

у потпуности испуњене. Понуда која не задовољи минимум захтеваног у техничким 

карактеристикама биће оцењена као неодговарајућа. Као саставни део Техничке спецификације, 

понуђачи су у обавези да доставе Проспект произвођача са сликама понуђених добара, са 

подацима о техничким карактеристикама добара која су предмет набавке, из којих Наручилац 

недвосмислено може да утврди квалитет понуђених добара, димензије, материјал израде, опис и 

техничке карактеристике 

Странице 13 од 48 



99 Kutlača 1 lit. kom 42  

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)      

100 Hvataljka univerzalna kom 60  

  izraĎena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)      

101 Nož za hleb plastična drška  kom 20  

  sečivo dužine 20 cm, rostfraj      

102 Nož sa plastičnom drškom u boji kom 10  

  sečivo dužine 13cm, rostfraj      

103 Nož sa plastičnom drškom u boji kom 20  

  sečivo dužine 16cm, rostfraj      

104 Otvarač za konzerve ručni  kom 4  

105 Daska pvc u boji, 50x30x3  kom 2  

106 Daska pvc u boji, 60x40x3  kom  2  

107 Troetažna kolica  kom 36  

  
konstrukcije u inoxu AISI304, od profila Ø25mm, zaobljene ivice, 
nosivosti 120kg, dva točkića sa kočnicama i gumenim odbojnicima     

 

  dim. 59/91/93 cm      

  UKUPNO BEZ PDV-a      

  PDV       

  UKUPNO SA  PDV-a      
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