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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 припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- доградња, реконструкција и адаптација зграде правосудних органа у Лазаревцу - 

редни број 19/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 2. 

јуна 2017. године у 11.23 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
 У позицији број 5. МОЛЕРСКО ФАСАДЕРСКИХ РАДОВА предвиђена је 

израда термичке фасаде од камене минералне вуне са изолационим плочама које се 

постављају на основни зид лепљењем лепком, а затим и механички причвршћују. 

Завршна обрада је акрилни малтер (бавалит) који није паропропустан те због тога 

није одговарајући за наведену врсту термоизолације (за разлику од ,,SI-

SI“ декоративних малтера који су паропропустни). Обзиром да се по правилима 

струке на паропропустну фасадну термоизолацију од минералне вуне као завршни 

слој наноси такође паропропустни декоративни малтер (на силиконској бази или 

слично), што у овом опису није случај, јер малтер на акрилној бази није 

паропропустан. Напомињемо да је фасадна термоизолација од минералне вуне 

доста скупља од стиропора (који за разлику од минералне вуне није паропропустан) 

тако да није сврсисходно на паропропусни слој вуне стављати завршни слој од 

акрилног малтера који није паропропустан и који ће “зачепити” вуну и учинити је 

паронепропусном, где она губи својства због којих и има високу цену у односу на 

стиропор. 

 Да ли постоји могућност да се усклади термичка изолација са завршним 

слојем у смислу да се на фасади заједно раде паропропусни слојеви (вуна плус ,,SI-

SI“ малтер) или слојеви који нису паропропустни (стиропор плус акрилнио малтер)? 

 

1. Одговор Комисије:  



 Усклађује се термичка изолација са завршним слојем тако што се акрилни 

малтер замењује завршним декоративним малтером, без прскања. Предмер и 

предрачун ће бити измењени у складу са наведеним појашњењем. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник; 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

(запослена у Дирекцији за управљање одузетом имовином); 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике; 

- Жељка Дрчелић, правник; 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства; 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


