
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, по партијама, редни број 

набавке М-43/15, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Молим Вас да ми одговорите на следећа питања везано за партију бр.2 – 

производи од стакла за лабораторије. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

За ставку – порцелански аван са тучком 170 мл - да ли је прихватљиво 

понудити запремину од 160 мл? 

 

ОДГОВОР 1:  

Одговарајуће је понудити запремину од 160 мл за порцелански аван са 

тучком. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

За ставку – лабораторијске чаше 500 мл – да ли се може понудити 600 мл 

ниска форма? 
 

ОДГОВОР 2:  

Одговарајуће је понудити лабораторијске чаше од 600 мл ниска форма. 

 

ПИТАЊЕ 3: 

За ставке ерленмајери 100 мл, 500 мл – да ли се мисли на уско или широко 

грло? 

 

ОДГОВОР 3:  

Одговарајуће је понудити ерленмајере од 100 мл и од 500 мл са широким 

грлом. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

За ставку - покровна стакла за микроскоп – ако може да се прецизирају 

димензије? 

 

ОДГОВОР 4:  

Димензије за покровна стакла за микроскоп су 18x18мм и 21x21мм. 

 
ПИТАЊЕ 5: 

За ставку – стаклене посуде за вагање – да ли је прихватљиво понудити 

вегеглас 40x25?  

 

ОДГОВОР 5:  

Одговарајуће је понудити стаклене посуде за вагање вегеглас 40x25. 

 
 

 

 



ПИТАЊЕ 6: 

За ставку – стаклене ампуле 5 мл – ако можете да нам кажете које сте 

раније користили, каталошки број и произвођача? 
 

ОДГОВОР 6:  

Одговарајуће је понудити стаклене ампуле 5 мл произвођача Индустрија 

стакла Панчево или одговарајуће. 

 
ПИТАЊЕ 7: 

За ставку – лабораторијски штапови, дужина 60 цм, ø1 цм – ако можете да 

нам наведете произвођача и каталошки број артикла који сте раније 

користили? 

 
ОДГОВОР 7:  

Одговарајуће је понудити лабораторијске штапове, дужина 60 цм, ø1 цм, 

као на приложеној фотографији. 

 

  
 

 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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