
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 
Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке добара – 
Храна и пиће за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, редни број јавне 
набавке 17/14, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 
 
 
ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 
 
Молимо Вас да нам одговорите на следеће: 
 
 
ПИТАЊЕ 1: 
 
Партија 1 Безалкохолна пића – сокови 
На коју амбалажу се односе артикли 0,2л (стакло или брик). 
 
 
ОДГОВОР 1: 
 
Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену конкурсне документације, 
која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.  
 
 
ПИТАЊЕ 2: 
 
Уједно Вас обавештавамо да артикли под редним бројевима 13, 14 и 19 се не 
праве у варијанти 100% воћног садржаја јер би били неупотребљивог укуса, 
спадају у категорију Life-а али садржај воћа је мањи. 
 
 
ОДГОВОР 2: 
 
Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену конкурсне документације, 
која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.  
 
 
 
ПИТАЊЕ 3: 
 
Такође артикал под редним бројем 2. сок манго-бело грожђе се не производи а 
ни на тржишту га нема па Вам с тим у вези на тај захтев нико не може 
одговорити. 
 
ОДГОВОР 3: 
 
Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену конкурсне документације, 
која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.  
 
 



ПИТАЊЕ 4: 
 
Партија 2 Безалкохолна пића – газирани сокови и вода 
Наша компанија не може изаћи са Понудом за ову партију јер артикал под 
редним бројем 3. егзотик не производимо. Искрено Вам предлажемо да артикле 
под редним бројевима 1, 2, и 3 у оквиру ове партије сврстате у Партију 5 – пића 
обзиром да сте тамо сврстали и Coca-Colu и Фанту. 
 
 
ОДГОВОР 4: 
 
Партија 2:  Безалкохолна пића – газирани сокови и вода је формирана на 
основу испитивања тржишта. 
 
 
 
Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Објашњење број: 1 
Датум: 15.07.2014.године 


