
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: 
 
На страни бр.5 конкурсне документације за партију рб.3- Кафа за следеће 
артикле наведена је спецификација производа: 
 
Ред 
Број 
             Назив артикла                   Паковања                     Јед мере                  Кол 
  
     3.   2 у1 кафа Гранд или               Паковања: 8кутија           Транспортно                  52 

            одговарајући,12,5гр                по 20 комада               паковање 160 ком 

 
  
     4.  3 у 1 кафа Гранд или           Паковања: 8кутија           Транспортно                  45 
            одговарајући,18 гр                  по 20 комада               паковање 160 ком 

 
 
    5.  Чоко оранге 3у1 Гранд или      Паковања: 8кутија           Транспортно                  20           
            одговарајући,18 гр                  по 20 комада               паковање 160 ком 

     
 
 
ПИТАЊЕ 1: 
 
1. За артикал под рб.3 да ли је одговарајући артикал који има: 

a) грамажу од 12 г нето ? 
b) паковање од 6 кутија по 24 комада? 
c) Транспортно паковање 144 комада? 

ОДГОВОР 1: 
 

a) Није одговарајући артикал. 
b) Није одговарајући артикал. 
c) Није одговарајући артикал. 

 
 
ПИТАЊЕ 2: За артикал под рб.4 да ли је одговарајући артикал који има: 

a) грамажу од 16 г нето ? 
b) паковање од 6 кутија по 24 комада? 
c) Транспортно паковање 144 комада? 

 
ОДГОВОР 2: 
 

a) Није одговарајући артикал. 



b) Није одговарајући артикал. 
c) Није одговарајући артикал. 

 
 
 
ПИТАЊЕ 3:  За артикал под рб.5 да ли је одговарајући артикал који има: 

a) грамажу од 16 г нето ? 
b) паковање од 6 кутија по 24 комада? 
c) транспортно паковање 144 комада? 
d) Да ли је обавезан укус чоко оранге? 
e) Уколико је потребан одређени укус производа  са чоколадом да ли је 

дозвољен артикал 4 у 1? 
 
 
 
ОДГОВОР 3: 
 

a) Није одговарајући артикал. 
b) Није одговарајући артикал. 
c) Није одговарајући артикал. 
d, е) У Конкурсној документацији на страни 4. - Техничка спецификација за 
набавку хране и пића за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“ је дат 
опис артикла под редним бројем 5.  

 
 

 
Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Објашњење број: 2 
Датум: 21.07.2014.године 


