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ПРЕДМЕТ: I Измена и допуна конкурсне документације jaвне набавке број 
1.1.1/2015-II 

 
 
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012), на основу „I Додатних информација и појашњења“-врши се следећа измена 
и допуна конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-II- oпрема за 
лабораторијско испитивање квалитета млека- помоћни апарати за лабораторију за 
испитивање квалитета млека: 

 
1.У делу III „Техничке спецификације“, одељак III/-2, 2. Партија – „Вишекратне 

бочице за узорковање млека“, постојећи опис „Бочица је кружног облика, 31,9±0,1 мм у 
дијаметру, висине 105 мм“, мења се у: „Бочица је кружног облика, 31,9±0,3 мм у 
дијаметру, висине 105 мм“ . 

У прилогу ове „Измене и допуне“ даје се коригована страна 6. конкурсне 
документације, на којој је у делу техничких спецификација за 2.партију извршена 
претходна измена. 

 
Ова измена и допуна конкурсне документације, даном њеног објављивања на 

„Порталу јавних набавки“ и интернет страници Наручиоца, постају саставни део 
конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-II . 

 
 
 
 
 

                                                                                        Комисија за јавну набавку Наручиоца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку опреме за лабораторијско испитивање квалитета млека- помоћни апарати за 
лабораторију за испитивање квалитета млека, у 3 партијe, број 1.1.1/2015-II;Наручилац: Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине-Дирекција за националне референтне лабораторије 
 
 
III/2) 2.ПАРТИЈА – ВИШЕКРАТНЕ БОЧИЦЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ МЛЕКА 
 
Техничка спецификација: 

-Вишекратне бочице за узорковање млека, са адекватним силиконским чепом 
-Предвиђена је вишекратна употреба бочица уз аутоматизовање прање истих, са 
минималним роком трајања од 5 година 
- Компатибилност са системима узорковања на цистернама за превоз млека 
- Бочица је кружног облика, 31,9±0,3 мм у дијаметру, висине 105 мм 
- Материјал: пропиленски дериват, или адекватни, отпоран на ударе и ломљење 
- Могућност складиштења на температурама од 10º до 45 º  С 
- У сврху коришћења у аутоматизованом процесу лабораторијских испитивања, дно 
бочице је прекривено меким магнетисаним нерђајућим челиком 
- Силиконски чеп: Уз бочице потребно је испоручити адекватан број силиконских 
чепова, који пријањају уз тело бочице 
- Приликом испоруке бочица и чеп морају бити спојени 
- Могућност бојења чепова у: сиву, плаву, зелену и црвену боју 
Количина:92.000 комада 
 
 
III/3) 3.ПАРТИЈА – ГАЈБИЦЕ ЗА ТРАНСПОРТ ФЛАШИЦА ЗА УЗОРКОВАЊЕ 
СИРОВОГ МЛЕКА 

Техничка спецификација: 
-Гајбица намењена за вишекратну употребу са могућношћу вишекратног прања и 
сушења 
- Гајбица израђена од компактног кућишта, затворена са свих страна уз могућност 
пуњења и пражњења гајбице на најмање 2 начина преко покретних поклопаца који се 
налазе у саставу кућишта гајбице 
- Странице кућишта гајбице изграђене тако да омогућавају безбедно слагање 
(палетирање) већег броја гајбица једне на другу, као и бочно повезивање 2 гајбице 
- Тежина празне гајбице од 500 грама до 600 грама   
-Димензије гајбице: од  185  mm x 215  mm x 125  mm до 190 mm x 220 mm x 130  mm 
- Гајбица омогућава смештај и транспорт минимум 30 флашица за узорковање млека 
запремине 50 ml 
- Гајбица треба да је отпорна на дејство алкалних и киселих детерџената за прање при 
температурном режиму од минимум 3 минута на 65°C 
- Гајбица треба да је отпорна на дејство врелог ваздуха при температурном режиму 
сушења на 75°C 
Количина: 1.850 комада 

 
*Понуђач је у обавези да заједно са понудом, за сваку ставку понуђене опреме  по 
партијама достави каталог, исечак из каталога или произвођачку спецификацију, на 
српском или енглеском језику и да у њима видно обележи маркером податке који се 
односе на испуњеност захтеваних техничких карактеристика. У супротном, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
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