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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 «ЗемунПоље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке мале вредности добара: 

Грађевински материјал и прибор, редни број набавке М-46/17, даје следеће одговоре на 

питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Захтев за додатним иформацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН М-

46/17. 

Потребне су ми додатне иформације конкурсне документације, јавна набавка М-46/17 

стр.3,4 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Позиција 9 – Четка за радијаторе – колико цола? – постоје од 1;  1,5;  2;  2,5 цола 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Позиција 20 – Фарба за бетон 750 ml (бела боја) – Која? – постоји водоразредива и уљана 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Позиција 21-24- Сви ови производи се пакују у 0,7L, или 0,75L, или 20L тако да би било добро 

да ставите назив артикла 0,7L,  0,75L; количина – комада као што сте урадили на позицији 20 

да не би дошло до забуне 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Позиција 25-26 – Ови производи се пакују у 0,7,  или 0,75, ili 25kg. Уколико не мислите на 

паковање од 25 kg било би добро да ставите у назив артикла 0,7,  0,75; количина- комада   

 

ПИТАЊЕ 5: 

Позиција 27 – на који мислите? Јер позиција 23 и 24 су емајл лакови само на нитро и 

уљаној бази (завршни премаз је уствари емајл лак који се користи и за дрво и за метал). 

Такође би уколико мислите на водоразредиви имате га на позицији 40  

 

ПИТАЊЕ 6: 

Позиција 31,32 – Добро би било да стоји у називу 0,9L, јер се тако углавном пакује и 

јединица у комадима  

 

ПИТАЊЕ 7: 

Позиција 40 – Лак на воденој бази Aqual треба да стоји у називу 0,65L, или одговарајуће, јер 

је Aqual име једног од произвођача и у количини комад , јер 25/0,65 је 38,46 комада  

 

ПИТАЊЕ 8: 

Позиција 41 – Пур пена – Која? – ручна или пиштољска? 

 

 

ОДГОВОР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 
Одговори на наведена питања ће се дати кроз измену Конкурсне документације, која ће 
се објавити на Порталу  јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 

Објашњење број: 1     Комисија за јавну набавку 

Датум:10.11.2017.г. 


