
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
У вези објављенe јавне набавке за набавку добара  -  Грађевински материјал 
ЈН.број  13-776/2017 заинтересовано лице је, дана 02.05.2017. године, у писаном 
облику додатно појашњење у вези техничке спецификације за Партију 2 Молерски 
материјал за јавну набавку ЈН.бр.13-776/2017 

ПИТАЊЕ:  
Pitanja: 
- stavka br.25 - Akrilna boja za Beton 5 kg sa fabričkim razređivačem od 1 L - kom 4 
- stavka br.26 - Akrilna boja za Beton 25 kg sa fabričkim razređivačem od 5 L - kom. 4 

Pitanje - postoje akrilne boje za beton na bazi uljanog razređivača i na bazi nitro 
razređivača. S druge strane, postoje pakovanja od 20 kg i od 25 kg, ali ne postoje 
pakovanja od 5 kg. Imaju manja pakovanja od 2,5 L koja prema specifičnoj težini 
odgovora težini od 3,1 kg, kao i kod drugih proizvođača od 3,5 kg. 

Kako postoje različite stvari i različita pakovanja naša sugestija je da tražite: 
26. Akrilna boja za beton na bazi rastvarača ili odgovarajuća - jedinica mere KG - 120 
kg - cena po kilogramu (odgovara traženoj količini iz stavki 25 i 26) 

27. Razređivač odgovarajući za Akrilnu boju za beton na bazi rastvarača - jedinica mere 
Litar, količina: 25 L, cena po jedinici : L (odgovara traženoj količini iz stavki 25 i 26) 
 
Mislim da Vam je ovo rešenje problema, odnosno ovako druge firme rešavaju probleme 
kod javnih nabavki. 
 

ОДГОВОР:  
У складу са важим питањем извршићемо измену конкурсне документације и то у 
спецификацији под ставком 25 и 26. Које ће да гласе: 
 
25 Akrilna boja za beton na bazi 

rastvarača (pakovanja 
fabrička od 1 do 25 kg). 
Obračun po kg. 
 

kg 100    

26 Razređivač za akrilnu boju za 
beton na bazi rastvarača - 
proizvođački (pozicija 26 iz 
specifikacije).  
Obračun po litru. 

l 20    



Напомена:  
Технички опис Акрилне боје за бетон (позиција 25) - Једнокомпонентни премаз на 
бази акрилног везива, светло-сталних пигмената, пунила и огранских растварача. 
Вискозитет DINØ4 mm, 20°C, ISO 2431 - 130"±20, сува материја ISO 3251- 60±4%, 
Густина g/cm³, 20°C ISO 2811- 1.3+/-0.1, Тврдоћа ISO1522 - >60"/30μm, нијанса 
сива, сјај мат, разређивање са фабричким разређивачем  
Боја у класи фарбе Зеброл или еквивалент 


