
                                        
                             Република Србија 

        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                Број: 995-9/16 

                   Датум: 28. април 2017. године 

                                  Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности  

- Потрошни материјал за потребе одржавања зграде Министарства спољних послова- 

редни број: ЈН 5/2017 

 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 26. априла 

2017. године  у 12:02 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да дате додатно појашњење за ЈН 5/2017, за следеће позиције: 

Позиција 20: Изолир трака, која дужина и боја траке? 

Позиција 22: Поклопац дозне, за коју дужину треба поклопац fi60mm, fi78mm или 100x100? 

Позиција 28: _ица силиконска 0,75mm - 1,5 mm, молимо Вас да ово или дефинишете само 

са једним пресеком или да раздвојите, јет Si/F жица се ради у пресецима 0,75mm², 1mm²,  

1,5mm², итд и цене су различите, те с тога ово не може овако збирно да се стави као једна 

позиција. 

Позиција 29: Буксна 2,5 mm мушка + женска, да ли ово значи да на овој позицији под 1 

комадом подразумевате да се нуди једна мушка и једна женска буксна? 

Позиција 40, 41 и 42: Сијалице немају дефинисано од колико су W. 

Позиција 57: Бонсек платна, молимо Вас да дефинишете која бонсек платна, за метал, за 

дрво? 

Позиција 75: Паник лампа мала, од колико W, колика аутономија? 

Позиција 79: Чекићи комплет мањи/средњи/већи, молимо Вас да дефинишете шта 

подразумевате под мањи, средњи и већи. Може бити чекић од 100gr, 300gr, 500gr, 1kg итд, 

па Вас ,олимо да тачно наведете од којих чекића треба да се састоји комплет на овој 

позицији. 



Позиција 80: Сито за каменац (славина батерија), за коју славину, који је пречник сита? 

Позиција 84: Сигурносни вентил – за шта? Дајте још неку техничку карактеристику да 

бисмо знали шта да нудимо. 

Позиција 85: Гума за фланшну грејача, ког грејача? 

Позивија 86: Грејач за бојлер 2kW, о ком типу бојлера је реч, ко је произвођач, да ли само 

грејач или грејач са фланшном? 

Позиција 92: лепак  Sintelon 500-1000ml, како се вероватно мисли на лепак Sintelon 135 који 

се пакује у тубама 60ml, 130ml, 850ml, молимо Вас да дефинишете које паковање Вам треба? 

Позиција 95: Гит за стакло, на који гит се мисли и у ком паковању – од 280ml у картушама 

или од kg? 

Позиција 97: Лак безбојни нитро пак. од 1 лит, нитро лак се пакује у паковања од 0,70l и 

0,75l, молимо Вас да дефинишете које Вам треба? 

Позиција 98: Бајц за дрво светли, шта подразумевате под светли, да ли безбојни, храст, бор, 

тик итд. Дефинишите тачно боју која Вам треба. Да ли је бајц нитро или акрилн? Нитро бајц 

се пакује у оаковања од 0,7l и од 0,75l зависно од произвођача, а акрилни бајц се пакује од 

0,65 l и од 0,75 l зависно од произвођача.   

Позиција 99: Бајц за дрво тамни, шта подразумевате под тамни, да ли махагони, палисандер, 

ебановина итд. Дефинишите тачно боју која Вам треба. Да ли је бајц нитро или акрилни? 

Нитро бајц се пакује у паковања од 0,7l и од 0,75l зависно од произвођача, а акрилни бајц 

се оакује од  0,65 l и од 0,75 l зависно од произвођача. 

Позиција 100: Разређивач нитро пак од 1 лит, нитро разређивач се продаје у паковању од 

0,8 l или 0,9 l, молимо Вас да дефинишете које паковање од ова два Вам одговара. 

Позиција 101: Разређивач уљани пак од 1 лит, нитро разређивач се продаје у паковању од  

0,8 l или 0,9 l, молимо Вас да дефинишете које паковање од ова два Вам одговара. 

Позиција 102: Сандолин 7, да ли сте мислили на махагони боју? Са лаком или без лака? Да 

ли је уљани или акрилни? 

Позиција 103: Сандолин 9, да ли сте мислили на палисандер боју? Са лаком или без лака? 

Да ли је уљани или акрилни? 

Позиција 108: Шмиргла гранулације 60/80/100/120 (по једно паковање), ова ставка је 

недефинисана из више разлога. Прво која шмиргла Вам треба – водобрусна, за дрво и метал, 

за зидове. Друго, гранулације шмиргли треба раздвојити јер је једна цена за гранулацију 60, 

а друга за гранулацију 80, као и за 100 и  120. Треће, водобрусна шмиргла је у табацима од 

50 комада димензија 230х280mm, ознаке 270, шмиргла за дрво је ознаке 510 за суво 

шмирглање у табацима 230х280, затим имамо шмирглу за дрво и метал у ролни од 50 m, 

ширина ролне 116 mm. На ова три питања треба дати одговор и дефинисати коју шмирглу, 

а свака гранулација мора имати своју позицију што је стандард код расписивања јавне 

набавке. 

Позиција 109: Четке за фарбање 50-60 mm, молимо Вас да дефинишете да ли се нуди четка 

од 50 mm или од 60 mm, свака мора да има своју позицију јер има разлике у цени а то је 

стандард код расписивања јавних набавки. 

Позиција 110: Ваљак за фарбање, да ли само уложак или и уложак и дршка треба да се нуде? 

Која димензија – од 100 mm, 180 mm или 230/250 mm. Потом, да ли је у питању кончани, 

сунђер или ваљак за уљане и нитро боје – велур/мохер? 

Позиција 111: ПУР пена, које паковање, да ли мислите на паковање од 750ml, да ли је ручна 

или пиштољска? Да ли је за прозоре или је за лепљење стиропора? 



Позиције 116, 117 и 118: типлови за зид, да ли типлови да иду у бетонски зид, гипс итд? Да 

ли се нуде само типлови или и шрафови иду уз њих? 

Позиције 119-124: Шрафови, који тип шрафова? 

Позиција 125: Дихт гума за прозоре, које боје бела или браон? Ког облика/профила П, Д или 

Е? 

Позиција 126: Куке за бојлер (12) / гарнишне(8), молимо Вас да објасните шта се тачно на 

овој позицији тражи? Да ли мислите на носаче за бојлер? Шта значи гарнишне? Да ли и за 

њих требају неки носачи? 

Позиција 128: Батерије за лавабо зидне, да ли једноручна или са вирблом? 

Позиција 130: Сифон за лавабо (гибљиво црево), која дужина? 

Позиција 132: Уљани радијатор са точкићима, колико ребара, које снаге, да ли има 

вентилатор или не? 

Позиција 144: Полудисперзиона боја 15kg, молимо Вас да нам потврдите да ли мислите на 

полудисперзију паковања од 101 (то је однос специфичне тежине/густине даје запремину) 

или мислите на полудисперзије од 14l и 15l (велике канте)  

 

1. Одговор Комисије: 

Наручилац ће конкурсну документацију у делу 3 – Техничке спецификације, извршити 

измену, те ће исту и објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни.  

 

 

 

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 

 

 

 


