
 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
У вези објављенe јавне набавке за набавку добара  -  Грађевински материјал 
ЈН.број  13-776/2017 заинтересовано лице је, дана 27.04.2017. 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.1 - Poludisperzija - kg 250 - Koja pakovanja i pakovanja su sada od 14 L i 
15 L što odgovara specifičnoj težini od 24 do 25 kg. 

- stavka br.16 - Polikolor 25/1 - kom. 4 - Ovo je stavka koja se ponavlja jer je polikolor 
stari naziv za poludisperziju. ili ste mislili na nešto drugo. Molim za pojašnjenje. 
 
- stavka br.2 - toneri razni kom.10 - Molim da definišete da li su to toneri od 100 ml ili 
toneri (puni toneri) od 0,65 L. 
 
- stavka 6 i 7 - Cd i UD profili - molim da se definiše da li su to profili od 3 m ili 4 m i da 
se prema tome odredit potreban broj metara profila. 

- stavka 11 - Krep traka - molim da se definiše koja krep traka - koja širina od 19 mm, 
25 mm, 30 mm, 38 mm ili 50 mm. 

- stavka 12 - Gips - kg 25 - gips se pakuje od 2 kg. Molim da se prema pakovanju 
odredi težina- 24 kg ili 26 kg,  ili da se deklariše u potrebnom  broju komada 

- stavka 14 - Razređivač uljani - Da li tražite u kanti od 10 L ili manja pakovanja - ako 
su manja pakovanja ona se pakuju od 0,8 L ili  0,9 L. Molim da ovo definišete. 

- stavka 27 - Razređivač Nitro pakovanje 1 L - Nitro razređivač se pakuje od 0,8 L i 
od 0,9 L u zavisnosti od proizvođača. Molim da nabavku prilagodite pakovanjima. 

- stavka 19 - krzneni valjak standard - Da li mislite na uložak ili na komplet 
uložak+ručka za valjak. Takođe, da li mislite na valjak od 23 cm ili od 18 cm.. 

- stavka 15 - Podloga - kg 5 - Molim Vas da trebovanje za podlogu definišete prema 
pakovanjima proizvođača. Svi proizvođači podlogu pakuju u pakovanjima od 1 L ili 5 L. 



- stavka 29 i 30 - Nitro boja za metal i završni nitro emajl - Niko više ne pakuje u 
kilogramimma posebno ne u pakovanjima od 0,75 kg. Pakovanja su od 0,7 L ili 0,75 L. 
 

ОДГОВОР:  
1. Ставка број 1. – мисли се на паковања што одговара специфичној тежини од 

25 кг 

2. Ставка број 16 – досло је до техничке грешке при изради конкурсне 
документације и  у складу са тим доћиће до измене конкурсне 
документације 

3. Ставка број 2  - тражени тонери су тонери од 100 мл 

4. Ставка 6 и 7 – тражени профили су профили су  UD од 4 м a CD од 3м 

5. Ставка 11 – тражена креп трака је ширине 30мм 

6. Ставка 12 – тражена количина је 24 кг и стим у вези биће извршена измена 
конкурсне документације 

7. Ставка 14- тражена паковања су од 0.8 л 

8. Ставка 27- тражена паковања су од 0.8 л 

9. Ставка 19 – мисли се на комплет уложак плус ручка за ваљак и димензија 
23 цм 

10.Ставка 15 –тражена паковања су од 1 л а потребно је 5 комада 
11. ставка 29 и 30 – тражена паковања су од 0.75л 

  


