
 
 
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 услуга: Услуга одржавања и сервисирања лифта, редни број 
набавке М-5/15, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 
 
 
 
ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 
 
Молим Вас за појашњење конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 
М-5/15, у погледу следећег: 
 
 
ПИТАЊЕ 1: 
На страни број 4 тражите да Понуђач ангажује фирму која врши годишњи 
технички преглед и издаје сертификат о контроли рада лифта. Да ли 
ангажована фирма мора да поседује акредитацију? Молимо дефинишите то 
Конкурсном документацијом. 
  
 
ОДГОВОР 1: 
У поглављу  III – ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКОМ 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ Конкурсне документације наведено је да:  
 
Понуђач преузима на себе обавезу да за потребе Наручиоца ангажује 
овлашћену фирму која врши годишњи технички преглед и издаје 
сертификат о контролисању лифта како налаже Закон и Правилнику о 
исправности лифтова које је наложило Министарство привреде и 
усаглашавања са стандардима Европске уније. 
 
Обавезан редован годишњи технички преглед врши  овлашћена фирма, 
односно именовано тело за оцењивање усаглашености и преглед лифтова. 
 
 
 
ПИТАЊЕ 2: 
На страни број 5 захтевате да Понуђач достави важећи ценовник резервних 
делова који ће се примењивати за случај потребе. С обзиром да лифт има 
више од 14 хиљада резервних делова, што би било преопширно да Вам се 
доставља, предлажемо и молимо да захтев преформулишете конкурсном 
документацијом и тражите ценовник резервних делова који се најчешће 
кваре. 
 
 
 
 
 



 
 
ОДГОВОР 2: 
Одговор на  наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне 
документације која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет 
сајту наручиоца. 
 
 
 
ПИТАЊЕ 3: 
Да ли је лифт лоциран на месту где има посебних спољних утицаја као што 
је прашина, хемикалије итд. 
 
 
ОДГОВОР 3: 
У поглављу  III – ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКОМ 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ Конкурсне документације наведено је:  
1. Место пружања услуга одржавања и сервисирања лифта 
Дорадни центар Наручиоца -    Институт за кукуруз Земун Поље, Слободана 
Бајића 1, Земун. 
 
Како се лифт налази у делу индустријског погона где се врши дорада 
семена,  изложен је утицају прашине и хемикалија.  

  

 
Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне 
документације. 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Објашњење број: 3 
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