
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин                                   Конкурсна документација 

  Соње Маринковић 6                                                                                               I-7/17                         

 1 

                          ЈП   ЗА   КОМУНАЛНО   СТАМБЕНУ   ДЕЛАТНОСТ 

  
                          26220   КОВИН,   улица Соње   Маринковић  број 6 

 

ЈНМВ: I-7/17 

Број: 02-1324/1-17 

Дана: 03.05.2017. год. 

 

На основу члана 63. став 1. и 5.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) објављује 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку боја, лакова и сродних материјала, за 

Партију 1 - Боје, лакови, разређивачи и премази–поновљени поступак, редни број ЈНВВ  I-3/1-17, и то 

у делу: 

 

1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА   

- ЗА I  ПАРТИЈА  - Боје, лакови, разређивачи и премази 
 

2. ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

- ЗА I  ПАРТИЈА  - Боје, лакови, разређивачи и премази 

 

У Прилогу се доставља исправљена Спецификација и Образац структуре цена са упутством 

како да се попуни. 

 
 

У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',  бр. 124/12, 14/2015 

и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне документације за јавну набавку, бр. 02-382/1-17, и 

постаје њен саставни део. 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 

 

1. Техничка Спецификација за Партију 1 

2. Образац структуре цена за Партију 1  

 

 

 

                                   ЗА КОМИСИЈУ  

                                             Верица Торлаковић Николић 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА 

ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Техничка спецификација за набавку боја, лакова и сродних материјала 

Партија I - Боје, лакови, разређивачи и премази 

Р.б. Назив материјала Паковање Јед.мере 
Количин

а 

Боје и лакови 

 

1 

Високо квалитетне фарбе за заштиту метала и дрвета на бази алкидне 

смоле са високом концентрацијом суве материје – пигмента 

тзв.разредиве уљаним разређивачем или whitespirite, 

1/0,75л ком 

 

 

220 

 

2 

Високо квалитетне фарбе за заштиту метала и дрвета на бази нитра 

са високом концентрацијом суве материје – пигмента тзв.разредиве 

нитро  разређивачем  

1/0,75л ком 

 

 

220 

 

3 

Високо квалитетне фарбе за заштиту метала и дрвета на бази акрилне 

смоле са високом концентрацијом суве материје – пигмента 

тзв.разредиве акрилним разређивачем, да нису водоразредиве.,  

1/0,75л ком 

 

 

20 

 

4 

Високо квалитетне подлоге за дрво са високом концентрацијом суве 

материје на бази уљаног разређивача 
1/0,75л ком 

 

30 

4а Високо квалитетне подлоге за метал са високом концентрацијом суве 

материје на бази уљаног разређивача 
1/0,75л ком 

 

30 

 

5 
Високо квалитетне подлоге за дрво са високом концентрацијом суве 

материје на бази нитро разређивача 
1/0,75л ком 

 

75 

5а Високо квалитетне подлоге за метал са високом концентрацијом суве 

материје на бази нитро разређивача 
1/0,75л ком 

 

75 

 

6 

Високо квалитетне подлоге за дрво са високом концентрацијом суве 

материје на бази акрилног разређивача, није водоразредива 
1/0,75л ком 

 

10 

 

6а 

Високо квалитетне подлоге за метал са високом концентрацијом суве 

материје на бази акрилног разређивача, није водоразредива 
1/0,75л ком 

 

10 

7 Прајмер за обојене метале на бази уљаних разређивача 1/0,75л ком 5 

8 Прајмер за поцинковане материјале 1/0,75л ком 2 

9 Висококвалит. боја за заштиту метала типа ''ferimikaco'' или одг. 1/0,75л ком 10 

10 Висококвали. пу боје за дрво у сету са учврш. и разређ.или одг. сет кг 5 

11 Висококвалит. боје за фелне на нитро бази типа звезда хелиос 1/1 кг 20 

12 Висококвалит. боје за асфалт у сету  тониране по рал тон карти-

светла база 

 

 1/5 

 

л 

 

5 

13 Боја за тракторе на синтетичкој бази- сива у сету типа Дуга 1/0,75л ком 20 

14 Оксидна боја за бетон типа Бајер (црвена) 1/25 кг 300 

15 Оксидна боја за бетон типа Бајер (зелена) 1/25 кг 100 

Средства за разређивање – разређивачи 

16 Уљани разређивач 1/5 литра 250 

17 Нитро разређивач 1/5 литра 250 

18 Акрилни разређивач 1/1 паковање 5 

Премази за заштиту дрвета 

19 Основни премаз за заштиту дрвета на бази ланеног уља 1/0,75л ком 100 

 

20 

Лазурни премази за заштиту дрвета са примесом лака у тону по тон 

карти – транспарентни премази 
1/0,75л ком 

 

120 

Напомена: Све боје наведене у техничкој спецификацији у тоновима по РАЛ-овој тон карти, светлије боје. 

Набавка би се вршила сукцесивно по указаној потреби. 

 

Производи да су типа зведа хелиус, спектра или зорка тикурила или одговарајуће. 

Где су наведени елементи попут робног знака, патента, типа или произвођача, може да се понуди  и 

"или одговарајуће" тј. да понуди елементе другог робног знака, патента, типа или произвођача 

одговарајућег квалитету . 
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2)  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија I - Боје, лакови, разређивачи и премази 
Р.бр. Назив материјала 

Пакова

ње 

Једин. 

мере 
Количина 

Јединичнацена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Боје и лакови 

 

1 

Високо квалитетне фарбе за заштиту метала и 

дрвета на бази алкидне смоле са високом 

концентрацијом суве материје – пигмента 

тзв.разредиве уљаним разређивачем или 

whitespirite, 

1/0,75л ком 

 

 

220 

  

 

2 

Високо квалитетне фарбе за заштиту метала и 

дрвета на бази нитра са високом концентрацијом 

суве материје – пигмента тзв.разредиве нитро  

разређивачем  

1/0,75л ком 

 

 

220 

  

 

3 

Високо квалитетне фарбе за заштиту метала и 

дрвета на бази акрилне смоле са високом 

концентрацијом суве материје – пигмента 

тзв.разредиве акрилним разређивачем, да нису 

водоразредиве.,  

1/0,75л ком 

 

 

20 

  

 

4 

Високо квалитетне подлоге за дрво са високом 

концентрацијом суве материје на бази уљаног 

разређивача 

1/0,75л ком 

 

30 

  

4а Високо квалитетне подлоге за метал са високом 

концентрацијом суве материје на бази уљаног 

разређивача 

1/0,75л ком 

 

30 

  

 

5 

Високо квалитетне подлоге за дрво са високом 

концентрацијом суве материје на бази нитро 

разређивача 

1/0,75л ком 

 

75 

  

5а Високо квалитетне подлоге за метал са високом 

концентрацијом суве материје на бази нитро 

разређивача 

1/0,75л ком 

 

75 

  

 

6 

Високо квалитетне подлоге за дрво са високом 

концентрацијом суве материје на бази акрилног 

разређивача, није водоразредива 

1/0,75л ком 

 

10 

  

 

6а 

Високо квалитетне подлоге за метал са високом 

концентрацијом суве материје на бази акрилног 

разређивача, није водоразредива 

1/0,75л ком 

 

10 

  

7 Прајмер за обојене метале на бази уљаних 

разређивача 
1/0,75л ком 

5   

8 Прајмер за поцинковане материјале 1/0,75л ком 2   

9 Висококвалит. боја за заштиту метала типа 

''ferimikaco'' или одг. 
1/0,75л ком 

10   

10 Висококвали. пу боје за дрво у сету са учврш. и 

разређ.или одг. 
сет кг 

5   

11 Висококвалит. боје за фелне на нитро бази типа 

звезда хелиос 
1/1 кг 

20   

12 Висококвалит. боје за асфалт у сету  тониране по 

рал тон карти-светла база 

 

 1/5 

 

л 

 

5 

  

13 Боја за тракторе на синтетичкој бази- сива у сету 

типа Дуга 
1/0,75л ком 

20   

14 Оксидна боја за бетон типа Бајер (црвена) 1/25 кг 300   

15 Оксидна боја за бетон типа Бајер (зелена) 1/25 кг 100   

Средства за разређивање – разређивачи 
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16 Уљани разређивач 1/5 литра 250   

17 Нитро разређивач 1/5 литра 250   

18 
Акрилни разређивач 1/1 

паковањ

е 

5   

Премази за заштиту дрвета 

19 Основни премаз за заштиту дрвета на бази ланеног 

уља 
1/0,75л ком 

100   

 

20 

Лазурни премази за заштиту дрвета са примесом 

лака у тону по тон карти – транспарентни премази 
1/0,75л ком 

 

120 

  

 

Основица: 

 

 

ПДВ: 

 

 

УКУПНО са ПДВ-ом: 

 

 

 
Напомена: Све боје наведене у техничкој спецификацији у тоновима по РАЛ-овој тон карти, светлије боје. 

Набавка би се вршила сукцесивно по указаној потреби. 

 

Производи да су типа зведа хелиус, спектра или зорка тикурила или одговарајуће. 

Где су наведени елементи попут робног знака, патента, типа или произвођача, може да се понуди  и 

"или одговарајуће" тј. да понуди елементе другог робног знака, патента, типа или произвођача 

одговарајућег квалитету . 

 

 

      Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 

покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и 

оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

▪ у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

▪ у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 5.);  

▪ на крају уписати укупну цену свих предмета набавке без ПДВ-а (основица); 

▪ обрачунати укупан ПДВ у односу на укупну цену свих предмета набавке без ПДВ-а (ПДВ); 

▪ сабрати укупну цену свих предмета набавке без ПДВ-а и укупан ПДВ (УКУПНО). 

 

 

 

 

  Датум:    М.П.          Потпис понуђача 

______________________      _______________________ 

  

 

 


