
 

 

 

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: Расветна опрема и 

електричне светиљке, редни број набавке М-35/15, даје следеће 

одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Предмет: Питање за Комисију за јавну набавку број: М-35/15 - 

Расветна опрема и електричне светиљке. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 Позиције 6 и 7 – УВ сијалице TLD 18W и 36W, Philips или одговарајуће – 

Која је намена ових сијалица? Ради прецизирања захтева, молимо 

вас доставите нам ознаку сијалица или неку ближу одредницу? 

 

ОДГОВОР 1:  

За позицију 6: 

Сијалице: TLD 18W/08, УВА спектра зрачења, Philips или одговарајуће. 

За позицију 7: 

Сијалице: TLD 36W/08, УВА спектра зрачења, Philips или одговарајуће. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 Позиција 23 – Арматура неонске светиљке 220W, 2x36V  

1270x130x50mm IP65 236 PC са заштитом од земног гаса – Да ли се 

ради о „S“ заштити или како је наведено о IP65? Ради прецизнијег 

захтева, молимо вас доставите нам ознаку светиљке или неку близу 

одредницу? 

 

ОДГОВОР 2: 

Одговарајуће је понудити арматуру неонске светиљке са IP65 236 PC 

заштитом.  

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

 Позиција 24 – Арматура неонске светиљке 220W, 2x36V  

1570x130x110mm IP65 236 PC са заштитом од земног гаса – Да ли се 

ради о „S“ заштити или како је наведено о IP65? Димензије које сте  

навели не одговарају светиљци од 2x36. Да ли сте мислили на 

светиљку 2x58? Ради прецизнијег захтева, молимо вас доставите нам 

ознаку светиљке или неку ближу одредницу? 

 



 

 

ОДГОВОР 3: 

Одговарајуће је понудити арматуру неонске светиљке са IP65  236 PC 

заштитом. Даље, одговор на питање везано за димензије светиљке ће 

се дати кроз измену Конкурсне документације, која ће се објавити на 

Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

 

 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 1 
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