
                          ЈП   ЗА   КОМУНАЛНО   СТАМБЕНУ   ДЕЛАТНОСТ 

  
 

 

ЈНМВ: I-7/17 

Број: 02-1324/1-17 

Дана: 03.05.2017. год. 

К О В И Н 

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку – боја, лакова и сродних материјала, број ЈНМВ  I-

7/17., на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, даје 

појашњење  

ПИТАЊА 

 

Потребне су ми додатне информације везане за  ЈНМВ бр I-7/1-17 – набавка боја, лакова и сродних 

материјала 

Стр 4 

Позиција 1,2-Сви произвођачи пакују у литрима.Паковања су 0,75л,2,5л и 18л(20кг).Такође добро би 

било да наведете робну марку и напишете или одговарајуће јер већи произвођачи на пр. 

Зоркабоје -има два бренда Дуропал и Зоралукс који се значајно разликују у квалитету и цени. 

ХЕМАКС-има два бренда Хемакс и Невенаколор који се значајно разликују у квалитету  и цени 

Мањи имају по једнан јефтинији бренд. 

Сви они ако погледате техничке листове за све пишу  Висококвалитетни...... 

3.Позиција 3-Да ли мислите на водоразредиве ?Oне које се разређују акрилним разређивачем су колико 

је нама познато за аута.Свакоако би вероватно требало изменити паковање-0,7 или 0,75л и јед мере -

комад 

Да би тачно утврдили о којој врсти производа је реч добро би било да наведете производ- робну марку и 

напишете или одговарајуће  

Позиција 4,5-Колико је нама познато -имају 

подлоге за метал-Основна боја за метал 

Подлоге за дрво -основна боја за дрво 

Која од тих, да се дефинишу и раздвоје у две позиције 

Што се тиче паковања имају различита паковања ,различити произвођачи-али сви углавном имају 

основно 0,7  л или 2,5ли г,па би најбоље било да се тако дефинишу као 0,7л иили 2,5л и једница мере -

литар. 

Такође добро би било да наведете робну марку и напишете или одговарајуће јер већи произвођачи на пр. 

Зоркабоје -има два бренда Дуропал и Зоралукс који се значајно разликују у квалитету и цени. 

ХЕМАКС-има два бренда Хемакс и Невенаколор који се значајно разликују у квалитету  и цени 

Мањи имају по једнан јефтинији бренд. 

Сви они ако погледате техничке листове за све пишу  Висококвалитетни...... 

Позиција 6-Да ли мислите на водоразредиве ?Oне које се разређују акрилним разређивачем су колико је 

нама познато за аута.Да би тачно утврдили о којој врсти производа је реч добро би било да наведете 

производ- робну марку и напишете или одговарајуће 

Позиција 7,8-Да ли се ради о истом производу тзв ВОШ ПРАЈМЕР.Да би тачно утврдили о којој врсти 

производа је реч добро би било да наведете производ- робну марку и напишете или одговарајуће 

Позиција 11-Колико нам је познато то јенито сребрна емајл -нисмо нашли да се зове за фелне. 

Можда би Вам боље било да за ту намену узмете спрејеве за фелне. 

Позиција 12-.Да би тачно утврдили о којој врсти производа је реч добро би било да наведете производ- 

робну марку и напишете или одговарајуће.. 

Позиција 13-.Да би тачно утврдили о којој врсти производа је реч добро би било да наведете производ- 

робну марку и напишете или одговарајуће.. 

Позиција 19-Да ли мислите на основну боју за дрво.Да би тачно утврдили о којој врсти производа је реч 

добро би било да наведете производ- робну марку и напишете или одговарајуће.. 

Позиција 20- Да ли мислите на стандардене нијансе које сви имају-безбојни,бор,тик 

,орах,храст,махагони,палисандер..... 



 

 

ОДГОВОРИ 

 

 

Биће извршена измена конкурсне документације и продужен рок за достављање понуда. 

 

 

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од три дана од дана пријема захтева објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и одговор постаје саставни део конкурсне 

документације. 

 

 

С поштовањем, 

 

                                ЗА КОМИСИЈУ  

                                             Верица Торлаковић Николић 

 

 


