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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 02.10.2017. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Сажетa питањa : 
 

Poštovani, 
 
potrebni su nam odgovori za konkursnu dokumetnaciju JNMV br.14/17-D-OP - "Tehnički materijal za tekuće 
održavanje" - Partija br. 5 "Molersko-farbarski materijal" 
 
1) Stavka br. 14 "ЛЕПАК ЗА ПЛОЧИЦЕ 25/1 ХГП или одговарајуће" ,- da li je potreban lepak za lepljenje pločica u 
enterijeru ili eksterijeru? 
2) Stavka br. 25 "ПАРКЕТ ЛАК 0,75л 2 компоненте" - lakovi za parket se proizvode u pakovanjima od 1 lit, stoga 
potrebno je izmeniti u "Parket lak 1+1 lit (A+B komponente)" 
3) Stavka br. 28 "СТИРОПОР ЛАЈСНЕ 5 ЦМ 90" - Molimo Vas da detaljnije objasnite šta je potrebno, pošto iz ovoga ne 
možemo da utvrdimo sa sigurnošću šta Vam je potrebno. 
4) Stavka br. 48 "СПЕЦ ДЕКОРАТИВНА БОЈА ЗА ЕНРЕИЈЕРЕ ОТПОРНА НА ВЛАЖНО БРИСАНЈЕ 1Л" - Molimo Vas da 
navedete nekog proizvođača ili sam naziv proizvoda kako bi ponudili isto ili odgovarajuće 
5) Stavka br. 52 "НИТРО ЛАК 0,75Л" - Da li je potreban Nitro bezbojni lak za drvo, ili Nitro emajl lak u nekoj nijansi? 
6) Stavka br. 53 "МАСА ЗА ФУГОВАЊЕ 2/1" - da li je fug masa potrebna u beloj boji ili u različitim nijansama? 
 

1. Одговори : 
1. Потребан је лепак за лепљење плочица у ентеријеру 
2. Наручилац ће изменити конкурсну документацију 
3. Потребне су стиропорске лајсне за угао 90° између зида и плафона или два зида, са димензијом 5/5 цм 
4. BK-Sunset произвођача Bekament или одговарајуће 
5. Потребан је нитро безбојни лак 
6. Потребна је фуг маса у умерено сивој боји 

 


