
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», 

улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке 

добара: Електроматеријал и расветна опрема, по партијама, редни број 

набавке М-30/16, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

 
ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 
 
Молим Вас да нам дате додатна појашњење за следеће позиције: 
 
 
ПИТАЊЕ 1: 
 
-Позиција 4: Адаптер трофазни 16А 400V, 9500W IP44 HO5RR-F 5X2.5 mm2/05m- 
ком 2- о чему се овде ради,какав адаптер је у питању, шта значи ознака кабла 
HO5RR-F 5X2.5 mm2 и дужина 05m? 
-Позиција 5: гумирани лицнасти кабл  5X2.5 mm2 за ТА пећ- јединица мере је 
комад, колико метара кабла Вама треба, да ли сте мислили на кабл GG/J? 
-Позиција 9 до 13: тражити жице и каблове, а јединица мере је комад, да ли је 
овде грешка, да ли треба да се нуди у метрима? 
-Позиција 14: кабл лицнасти PP/F 3X2.5mm2- кабл са том ознаком не постоји,ако 
се ради о лицнастом инсталационом  каблу ом може бити PP/L или  PP/J који 
од та два да нудимо?Такође и на овој позицији јединица мере је комад ? 
-Позиција 17: двополни шуко утикач 90°, јединица мере је сет, шта то значи, какв 
сет треба да Вам нудимо, или треба да буде JM  комад? 
-Позиција 22-24: траже се жице, а јединица мере је комад, да ли се нуди у 
метрима? 
-Позиција 33: кабловске уводнице PG- koje величине? PG7, PG 9, PG11, PG 13,5, 
итд. све имају различиту цену? 
-Позиција 34: Бужир термоскупљајући- ког пречника? Да ли се скупља у односу 
2/1 или 3/1? Јединица мере је комад, они се продају на метар. 
-Позиција 35: Бужир са металним плаштом- ког пречника? Да ли сте мислили на 

SAPA црево? Такође јединица мере је комад, они се продају на метар. 

-Позиција 36: Бужир PVC-који пречник? Да ли сте мислили на PVC гибљиво 

црево? Јединица мере не може бити комад него метар. 
-Позиција 38: Вентилатор ТА пећи-десни или леви? 
-Позиција 42:Продужни кабл комлет(50м), монофазни, број утичница, дебљина 
кабла 2.5mm2, који је број утичница тражен, који је кабл? 
-Позиција 43: Гребенске склопке16А-једнополна, двополна, трополна, која је 
шема? 
-Позиција 46: Утикач трофазни 90 степени-да ли је ова позиција иста као 
позиција 6? 
-Позиција 52: Високоучински осигурачи125А- да ли ово означава величину 
осигурача? У том случају која ампеража се нуди? Ако 125А означава 
амперажу која је величина ножастих? 
-Позиција 53: Исправљач са акумулатором 12V са стартером-молимо Вас да 
дате ближе појашњењ какав се  исправљач тражи, за коју сврху, каквим 
акумулатором? 
-Позиција 63 и 64: папучице 10/16 и 8/16 –које папучице?Изоловане, 
неизоловане,окасте, гњечиве, цевасте, Cu  или AL, итд? 
-Позиција 65: жица 16 mm2- јединица мере је комад, да ли се овде нуди на 
метар? 
-Позиција 68: Дражч VS клеме-која је величина клеме да бисмо одредили 
величину држача? 
-Позиција 69: Електро орман 700X500X250- да ли је орман метални или PVC? 
Која IP заштита је захтевана? 
-Позиција 72: Везице-која је димензија везице? 
-Позиција 73: Гребенасти прекидач 3F 100A-која је шема? 
-Позиција 74: Утичница монофазна- у зид или ОГ? 
-Позиција75:Каналица-које су димензије каналице, да ли је пуна или 
перфорирана? 
-Позиција76 и 76: траже се жице, а јединица мере је комад. Да ли треба да се 
нуде на метар? 
 
 



ОДГОВОР 1: 
 
Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену конкурсне документације, 
која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни 
наручиоца. 
 
 
 

 
 
 
Објашњење број: 1 

  Датум: 29.07.2016. г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


