
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: 

- Препарати за подмазивање, по партијама, редни број набавке М- 44/16, даје 

следеће одговоре на питања заинтересованог лица:  

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:  

Поштовани, 

Сходно ЗЈН молимо Вас да нам доставите појашњења за ЈН М-44/16. 

На страни 4 (Врста, количина и опис добара) у партији 1 као јединицу мере 

наводите за позиције 1-13 и 19-23 као јединицу мере наводите пак, као и за партију 

2 за позиције 1 и 2. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Да ли се овде мисли на пакет у траженом паковању које је захтевано у истој 

табели? Ако сте мислили на пакете, напомињемо да разни произвођачи имају 

различите величине пакета (Нпр.8х12лит.,12х12лит, 16х12лит), па у том контексту не 

можете добити  понуде  које  би биле упоредиве, а да не фаворизујете понуђаче 

са мањим паковањима (с обзиром да нисте ни дефинисали величину пакета). 

Молимо Вас да сходно овоме и основним начелима ЗЈН измените јединице мере 

у опште прихваћене и јасно упоредиве нпр. лит,кг или ком. 

Напомињемо да сте по ЗЈН у обавези да свим понуђачима обезбедите једнаке 

услове за учешће свим понуђачима. 

На страни 4 (врста,количина и опис добара) у партији 1 за позицију 9 се тражи 

Моторно уље SAE40, а у минималним особинама које производ мора да се 

задовољи стоји: уље за трактор и подмазивање ланаца моторне тестере, 

паковање 400мл. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Да ли Вам треба уље моторно за трактор SAE40 или Вам треба уље за 

подмазивање ланаца моторних тестера , јер уље  за мотор трактора и уље за 

подмазивање ланаца моторних тестера нису исти, ни по саставу адитива, ни по 

вискозним градацијама. 

 

 



ПИТАЊЕ 3: 

Када сте за позицију 9 партије 1 написали паковање 400мл, да ли сте мислили на 

уље у спреју, јер се у овом паковању пакују спрејеви? 

 

Молимо Вас да нам на постављена питања одговорите у законски предвиђеном 

року, као и да извршите корекцију конкурсне документације и тиме омогућите да 

што већи број понуђача учествује. 

 

ОДГОВОР 1, 2 и 3:  

Одговор на наведена питања ће се дати кроз измену конкурсне документације, 

која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

Објашњење број: 1 

Датум: 07.09.2016.године 

 

 

 


