
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  

Краљице Ане бб  

БЕОГРАД  

Број: 

 

Београд, Краљице Ане бб 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 и 

14/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:  

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале 

вредности - молерски материјал, редни број 34-1.1.15 

 

на писан захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште 22.08.2015. године, 

заведеног код Наручиоца 25.08.2015. године:  

 

1. Питање: позиција број 19, 20 и 21 на тржишту постоји ролна дужине 25м, ширине 30,50 цм? 

Одговор:  С обзиром да се брусни папир у ролни увози у великим "jumbo" ролнама димензија 1,4м 

х 50м, а у Србији постоје предузећа која се баве увозом и кројењем ролни брусног папира према 

захтеву Купца, постоји могућност да се испоруче ролне у траженим димензијама. У пракси се 

показало да су ролне тражених димензија економски исплативије и већег процента искоришћења 

од ролни стандардних димензија. 

 

2. Питање: позиција бр. 32 - нитро основна боја бела не постоји; постоји основна, црвена и сива? 

Одговор:  Нитро основна бела боја постоји само за дрво, те стога није наведена намена "за дрво" 

јер се подразумева. 

3. Питање: позиција бр. 40, 41. и 42. - спреј се ради у мату једино у црној и белој боји? 

Одговор:  Основна боја у спреју црвена и сива су мат, односно без сјаја (извор Kenda color) док је 

бордо мат боја спреја отпорног на високе температуре (извор Kenda color). 

4. Питање: позиција бр. 129. - правоугаона канта се не продаје на домаћем тржишту; постоји 

правоугаоно корито запремине 60-80литара? 

Одговор:  Правоугаона канта запремине 12 литара се може наћи на домаћем тржишту. 

5. Питање: позиција бр. 148. - појаснити на које конкретно четкице мислите? 

Одговор:  Петоделни сет сликарских четкица за поправке, са влакнима израђеним од најлона, 

кратка лакована дршка и алуминијумски држач за влакна. сет се састоји од две равне четке (8, 5/8) 

и три округле четке (00, 1, 4) 

6. Питање: позиција бр. 149. - угаоник постоји у димензији 250х250мм? 

Одговор:  Могуће је понудити угаоник у димензији 250х250мм што ће се и видети у изменама и 

допунама конкурсне документације. 

7. Питање: позиција бр. 150. - производ наведен у овој позицији није у продаји на нашем 

тржишту? 

Одговор:  Сет од 4 дела у торби за подизање привремене баријере против прашине ZIP WALL ZP4 

или одговарајући се може наћи на домаћем тржишту. 

 

      

     Члан  Комисије за јавну набавку                                                                                                                                          

     Ненад Јуричевић 

 


