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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – 
Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне 
лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за 
националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17. 
 
Измена и допуна конкурсне документације (измена конкурсне документације за партије 
бр. 9 и 11, број: 404-02-288/46/2017-13 од 05.03.2018. године) је следећа: 
 
 
1. - Поглавље III, партија бр. 9, страна 9  
 
 

УМЕСТО 
 

14. Aутоматски криоскоп 
 

✓ Аутоматски криоскоп са 12 места. 
✓ Трајање анализе – не више од 90 s. 
✓ Запремина узорка 2.0 – 2.5 ml. 
✓ Могућност избора јединица између m°C i m°H. 
✓ Резолуција 0.1 m°C/m°H. 
✓ Опсег 0 -1500 m°C/m°H. 
✓ Поновљивост 0 -1500 m°C/m°H. 
✓ Подешавање температуре 15-35 0C. 
✓ За рад у амбијнталним условима 0 do 45 °C. 
✓ Напајање 240 V и 50/60 Hz. 
✓ Снаге не веће од 100 W. 



✓ Димензије 30x40x30 (+/- 5cm). 
✓ Тежине не веће од 15 kg. 
✓ Испоручије се са калибрационим растворима, киветама за мерење (10 ком.), 
расхладном течношћу, термопринтером и каблом за повезивање са рачунаром 
 
Комада: 1 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

14. Aутоматски криоскоп 
 

✓ Аутоматски криоскоп са 12 места. 
✓ Трајање анализе – не више од 90 s. 
✓ Запремина узорка 2.0 – 2.5 ml. 
✓ Могућност избора јединица између m°C i m°H. 
✓ Резолуција 0.1 m°C/m°H. 
✓ Опсег 0 -1500 m°C/m°H. 
✓ Поновљивост +/-2  m ̊C/m ̊H. 
✓ Подешавање температуре 15-35 0C. 
✓ За рад у амбијнталним условима 0 do 45 °C. 
✓ Напајање 240 V и 50/60 Hz. 
✓ Снаге не веће од 100 W. 
✓ Димензије 30x40x30 (+/- 5cm). 
✓ Тежине не веће од 15 kg. 
✓ Испоручије се са калибрационим растворима, киветама за мерење (10 ком.), 
расхладном течношћу, термопринтером и каблом за повезивање са рачунаром 
 
Комада: 1 

 

 

У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


