
                                       
                     Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
          МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
            И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Дирекција за националне референтне лабораторије 
                     Број: 404-02-156/2015-13 
                      30. април 2015. године  
                              Б е о г р а д  
 
 
 

Предмет: Појашњење-одговор на постављенa питањa у поступку јавне набавке 
радова мале вредности број: 404-02-156/2015-13, редни број набавке 1.3.2 /2015 
 

У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке радова мале вредности 
за доделу уговора за молерско фасадерске радове на текућем одржавању фасаде 
лабораторије за коју су позив и конкурсна документација достављени на адресе три 
понуђача и истовремено објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 23.04.2015. године, овом наручиоцу је, дана 29.04.2015. године, 
електронском поштом приспео допис са питањима заинтересованог лица: 
  

1. Да ли се у наведене 3 позиције ради о истим површинама на објекту, обзиром да 
се поређењем ПОС1.3 1 ПОС4.2 може закључити да се ради о истим 
површинама то јест да се зидане односно малтерисане површине прво чисте од 
слојева старе боје па након тога боје дисперзионом бојом, а поређењем описа И 
повшине  на ПОС 3.И којом је предвиђено лепљење плоча од екструдираног 
полистирена д-3цм са ове две позиције не слаже се квадратура и нејасно је да 
лчи се у ствари на зидане односно малтерисане делове фасаде из ПОС 1.3 и 
ПОС4.2 након чишћења слојева старе боје лепе плоче екструдираног 
полистирена д-3цм из ПОС.3.1 па се након тога боје према опису из ПОС 4.2? 

 
2. Да ли је различита врста боје за бојење фасадних бетонских делова – акрилна 

боја ПОС 4.1 и фасадних зиданих делова-дисперзиона боја ПОС 4.2 намерна или 
се ради о грешци или лапсусу? 

 
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(“Службени гласник РС “, бр.124/12 и 14/15), обавештавамо сва заинтересована лица да је 
Наручилац дана 30.04.2015. године заинтересованом лицу које је тражило појашњење 
послао одговор на постављено питање.  

 
Послат је одговор следеће садржине: 
1. Описом позиција из конкурсне документације је предвиђено да се зидане и 

омалтерисане површине, прво очисте од постојеће боје, а касније и санирају оштећени 



делови. На тако санирану и очишћену површину зида, постављају се XПС плоче у свему 
према опису из конкурсне документације.. На постављене плоче, наносе се два слоја лепка 
са утискивањем ПВЦ мрежице у први слој лепка док је још увек свеж. По сушењу другог 
слоја, на површине фасаде са XПС плочама, наноси се фасадна дисперзиона боја у тону по 
избору инвеститора. Обрачун за ПОС 1.3 и ПОС 4.2 се врши према м2 очишћене и обојене 
површине зиданог дела фасаде. Отвори величине до 3.0 м2 се не одбијају, а шпалетне 
посебно не обрачунавају. Обрачун за ПОС 3.1 се врши према м2 уграђене површине 
вертикалне фасаде. 
 

2. Описом позиција из конкурсне документације је предвиђено да се фасадна 
акрилна боја после чишћења и санације наноси само на бетонске делове површине фасаде, 
а да се зидани делови на које су поставњене ХПС плоче са завршеном обрадом лепком у 
дава слоја и ПВЦ мрежицом фарбају фасадном дисперзионом бојом. 
 

Заинтересовано лице је обавештено о чињеници да се све наведено објављује на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
         
                                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАРУЧИОЦА 


