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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: 

Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по партијама, редни број 

набавке М-32/17, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Јавна набавка добара : Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по 

партијама,  

Партија – 6 сита 

Обраћам Вам се у вези додатног појашњења конкурсне документације за ЈН М-

32/17, партија 6 - сита. 

Молимо Вас да додатно појасните следеће ставке: 

 
 

ПИТАЊЕ 1: 

Редни бр. 2: Пише да је димензија отвора 2,5х3mm што је мало вероватно за рад 

са житарицама, па Вас молимо да проверите да ли је то промер можда 25х3mm 

и за шта се тачно користи ово сито. 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговарајуће је понудити ручно сито са димензијама отвора 2.5mm х 30mm, слика 

у прилогу. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Редни бр. 3: О каквој врсти отвора сита се ради, пише само отвори 2,5mm и 

2,8mm. 

Да ли су у питању кружни или квадратни и да ли су то перфорирана сита или 

жичана. Такође пише промер 2,8mm и 2,5mm па је нејасно који је тачан промер 

овог сита. 

 

ОДГОВОР 2: 

Одговарајуће је понудити ручна сита промера/ширине 2,5 и дужине 25mm. Дакле 

отвори су квадратни 2,5mm х 25mm. Сита треба да буду перфорирана и служе за  

пшеницу, јечам, тритикале. Пожељне  димензије сита (металних оквира) биле би 

42cm дужина х 28cm ширина х 5cm дубина. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Редни бр. 4: Понавља се исто сито као под р.бр.3? 

 

ОДГОВОР 3: 

Одговарајуће је понудити ручна сита промера/ширине 2,8mm и дужине 25mm. 

Дакле отвори су квадратни 2,8mm х 25mm. Сита треба да буду перфорирана и 

служе за  пшеницу, јечам, тритикале. Пожељне  димензије сита (металних оквира) 

биле би 42cm дужина х 28cm ширина х 5cm дубина. 
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ПИТАЊЕ 4: 

Редни бр. 5: Уопште није јасно о којој величини отвора је реч из текста, тако да Вас 

молимо  да наведете све карактеристике. 

 

 

ОДГОВОР 4: 

- Метално сито (челик или алуминијум)  димензија 35 х 40cm са ивицама 

висине 10cm 

- Сито перфорирано са отворима  кружног облика и пречника  5mm. 

 

 
Наведенa објашњењa представљају саставни део Конкурсне документације. 

  

 

        

Објашњење број 1:  

                                          Комисија за јавну набавку 

Датум: 26.09.2017.г. 
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