
 

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 – Браварски материјал и вијчана роба, редни број 

набавке M-38/16, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Ставке су следеће: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Ставка 25  Плоча за циркулар “MAKITA” Ø 350 24,5/3. Да ли је за дрво или 

метал, ако је за дрво колики број зуба има? 

 

ОДГОВОР 1:  

Одговарајуће је понудити плочу за метал. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Ставка 33 Брусни камен дијамантски тачно дефинисати облик дебљину 

врста дијамата и везиво. 

 

ОДГОВОР 2:  

Одговарајуће је понудити Брусни камен дијамантски Ø175xØ20x20 бело 

везиво 60К. 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Ставка 80 Универзални носач са сетом ножева за струг и глодалицу-

прецизирати произвођача и број ножева у сету. 

 

ОДГОВОР 3:  

Универзални носач са сетом ножева за струг и глодалицу подразумева: 
- Забушивач 60⁰ деснорезни DIN333 Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 по два комада; 

- Спиралне бургије са морзе – коничном дршком десно резне HSS, тип 

М, DIN345 Ø14, Ø20, Ø25, Ø32 по један комад; 

- Глодала за жлебове са ваљкастом дршком, спирални жљеб DIN327В 

Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 по један комад; 

- Урезници у гарнитури од 3 комада за М навој DIN352 М14 и М16 по 

један комад; 

- Нарезнице округле, М навој ISO 2568 M14 и М16 по један комад; 

- Стругарски листови за одсецање за промер сеченог комада 120mm 

(KLK 415 или одговарајући) два комада; 

- Стезни блок за листове за одсецање са носачем 20x20mm (величина 

KLKH 25.32 или одговарајући) један комад; 

- Резне плочице за усецање (KLN – 4 или одговарајућe), 20 комада; 

- Стругарски нож за обраду слепих рупа са плочицама од ТМ DIN 4974, 

са држачем ножа 20x20mm; 

 

 

 

 

 



- Тврде стругарске плочице ISO ознаке CNMG 120404, TNMG 160404, 

VNMG 160404, по 15 комада; 

- Стругарски ножеви (са негативном геометријом), са окретним 

плочицама од тврдог метала, носачем са притезањем одозго са 

држачем (С систем стезања), држачем ножа 20х20mm, намењени 

за:    

o уздужну обраду, 

o чеону (попречну) обраду; 

o за обраду слепих рупа. 

            Ови типови ножева требају користити стругарске плочице, које су                                                                                      

            наведене у претходној ставци, значи по три ножа за сваки тип 

            обраде. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Ставке 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 -прецизирати 

дебљину и дужину ексера као и врсту главе? 

 

ОДГОВОР 4:  

 

Ставкa 110 Ексери 30mmx1,8mm су са тапетарском главом, а ставка 111 

ексери 70mmx3,8mm су летваши. 

Појашњење ставки 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 и 109 ће се дати 

кроз измену Конкурсне документације,  која ће се објавити на Порталу 

јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 

 

ПИТАЊЕ 5: 

Ставке 51, 52, 53, Бургије за метал  - конусне или цилиндричне? 

 

ОДГОВОР 5:  

Одговарајуће је понудити цилиндричне бургије за метал HSS.   

 

 

 

Наведена објашњења  представљају саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

Објашњење број: 3 

Датум: 18.08.2016.године 

 


