
 

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 мале вредности добара, број М-13/14 – Алата, ситаног 

инвентара и потрошног материјала, по партијама, даје следеће 

одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Молимо вас за појашњење за следеће позиције 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Редни бр. 12. Електрична клешта за поп нитне 

Молимо вас да се изјасните на која клешта мислите, пошто 

електрична клешта  на мрежни напон не постоје, ни код једног 

реномираног произвођача ел. Алата, такође наведите за које 

величине нитни су потребна. Да ли сте мислили на пнеуматска или 

акумулаторска или ручна једноручна клешта. 

 

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: 

Редни бр. 18. Клешта комбинована 250 

Да ли можемо понудити 225мм. 

 

ОДГОВОР 2: 

Одговарајуће је понудити клешта комбинована 225 мм. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Редни бр. 19. Радапцигер сет 

Да ли мислите на двокраке или трокраке радапцигере 

(У униору постоје мере 90х90, 160х130, 230х190, 300х250), које би вам 

одговарао. 

 

ОДГОВОР 3: 

Одговарајуће је понудити трокраке радапцигере димензија 160х130, 

230х190, 300х250. 

 

 

ПИТАЊЕ 4: 



Редни бр. 21. Секачи професионални 

Шта садржи сет и која је дужина секача, да ли можемо понудити 

следеће секаче: пљоснати секач за метал 150х6х3мм, секач 

унакрсни за метал 150х6х2мм, секач пљоснати за метал 240х28х3мм. 

 

ОДГОВОР 4: 

Одговарајуће је понудити  наведене дужине секача. 

 

 

ПИТАЊЕ 5: 

Редни бр. 21. Самостезајући футер од 3-16мм 

Који је прихват. 

 

ОДГОВОР 5: 

Прихват је од 3-16 мм. 

 

 

ПИТАЊЕ 6: 

Редни бр. 42. Ојачана гедора М32 

Који је отвор кључа ОК, и да ли мислите на импакт ковану гедору. 

 

ОДГОВОР 6: 

Ради се о импакт кованој гедори. 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне 

документације. 
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