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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЈНМВ 9/2018- Фарбе, боје, лакови, фарбарко-молерски материјал за текуће  одржавање објеката 

Ред. 
бр. 

Назив Јед. мере Кол. 

1 
Фасадна боја на воденој бази, паковање 15/1  
JUB, MAXIMA, HELIOS (или одговарајуће) 

lit 495 

2 
Дисперзија, паковање 15/1 
JUB, MAXIMA, HELIOS (или одговарајуће) 

lit 795 

3 Емајл лак зелени- уљани, паковање 0,75 l kom 20 

4 Емајл лак црни -уљани, паковање 0,75 l kom 20 

5 Емајл лак црвени- уљани, паковање 0,75 l kom 10 

6 
Емајл лак акрилни за дрво и метал -бели, паковање 0,65 l  
(разређује се са пијаћом водом) 

kom 120 

7 
Емајл лак акрилни за дрво и метал -црни, паковање 0,65 l  
(разређује се са пијаћом водом) 

kom 20 

8 
Посна тон боја- црна, компатибилна са достављеном дисперзијом и 
фасадном бојом (истог произвођача), паковање 100ml 

kom 60 

9 
Посна тон боја -окер компатибилна са достављеном дисперзијом и 
фасадном бојом (истог произвођача), паковање 100ml 

kom 40 

10 
Посна тон боја- црвена компатибилна са достављеном дисперзијом и 
фасадном бојом (истог произвођача), паковање 100ml 

kom 20 

11 
Посна тон боја -жута компатибилна са достављеном дисперзијом и 
фасадном бојом (истог произвођача), паковање 100ml 

kom 15 

12 
Посна тон боја- браон компатибилна са достављеном дисперзијом и 
фасадном бојом (истог произвођача), паковање 100ml 

kom 30 

13 
Основна боја акрилна за дрво -бела, паковање 0,65 l 
(разређује се са пијаћом водом) 

kom 40 

14 
Основна боја акрилна за метал- сива, паковање 0,65 l 
(разређује се са пијаћом водом) 

kom 80 

15 Уљани разређивач, паковање 1 l lit 30 

16 Шмиргла 120, 116 mm m 100 

17 Шмиргла 150, 116 mm m 100 

18 Шмиргла 80, 116 mm m 100 

19 Подлога за зид , паковање 1 l lit 30 

20 Грађевински лепак СТ85 за вуну, стиропор и мрежицу (или одговарајуће) kg 500 

21 Глет маса у праху СТ127 25/1, Gletol M 25/1 (или одговарајуће) kg 600 

22 
Глет маса универзална, готова смеса, паковање 25/1 JUBOLIN 
(или одговарајуће) 

kg 300 

23 Маса за испуну у кесама, паковање 5/1 kg 200 

24 Гипс, паковање 2kg kg 50 

25 Флах четка LAK EX, бела длака, 50 mm (или одговарајуће) kom 50 

26 Флах четка LAK GREENSTAR  50 mm (или одговарајуће) kom 50 

27 Решетка за цеђење ваљка (метална) 26x30cm kom 30 

28 Фолија грађевинска PVC, зелена d=15mm kg 200 

29 

Ваљак за фарбање равних површина полудиспeрзивним и дисперзивним 
бојама, дужина влакна 20 mm, материјал поликрал 100%, израђује се као 
термофузиони ваљак, димензије ᴓ45, ширина 23 cm –УЗОРАК 
 

kom 20 
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30 

Ручке за термофузионе и шивене ваљке, израђне од поцинкованог челика, 
рукохват са унутрашње стране, одговарају прихвату телескопа, зица ᴓ8, 
ширина 23 cm, да буде компатибилна са испорученим ваљцима-УЗОРАК 

kom 4 

31 
Радијатор ваљак BLUE LINE дужина влакна 12 mm, израђује се као 
термофузиони ваљак у димензији од 10 cm (или одговарајуће) 

kom 50 

32 
Радијатор ваљак HOBBY дужина влакна 16 mm, израђује се као 
термофузиони ваљак у димензији од 10 cm (или одговарајуће)-УЗОРАК 

kom 50 

33 
Радијатор ваљак КОNAC дужина влакна 12 mm, израђује се као 
термофузиони ваљак у димензији од 10 cm (или одговарајуће)-УЗОРАК 

kom 50 

34 

Ручке за радијатор ваљке, израђене од поцинкованог челика, рукохват са 
унутрашње стране одговарају прихвату телескопа, жица ᴓ6, димнзија 
42x10cm (компатибилан са испоручним радијатор ваљцима) - УЗОРАК 

kom 4 

35 Силикон бели kom 50 

36 Силикон транспарентни kom 50 

37 Рукавице, материјал-памук/latex, величина L par 20 

38 Рукавице, материјал-памук/latex, величина XL par 20 

 

Напомена: За позиције под редним бројевима 29, 30, 32, 33 и 34 из техничке спецификације потребно 
је доставити узорак предметног добра. Начин достављања узорака детаљно је описано на страни 
9/33 КД. 

1)  Начин испоруке предметних добара: Испорука предметних добара извршаваће се 
сукцесивно на основу сваког појединачног  писаног захтева, према динамици и количини коју одреди 
Наручилац. 

2)  Рок испоруке предметних добара: Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од  
5 (пет) календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца. 

3)  Место испоруке предметних добара: Место испоруке предметних добара је у пословном 
простору Наручиоца-ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, Мије Ковачевића 4, магацин бр. 1. 

4)  Гарантни период за предметна добра: Гарантни период за предметна добра је према 
препоруци произвођача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


