
 

                                       
                             Република Србија 
            МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
               И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Дирекција за националне референтне лабораторије 

                       Б е о г р а д 
 
На основу члана 59.Закона о јавним набавкама и „Пролога 3 А“ „ Садржина огласа о 

јавним набавкама“ („ Службени гласник РС”, број 124/12), објављујемо следеће  
 
 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

 
Наручилац  „Министарство пољопривреде и заштите животне средине –Дирекција 

за националне референтне лабораторије“-Београд, Немањина 22-26, интернет страница 
www.dnrl.minpolj.gov.rs, планира јавну набваку добара - опреме за лабораторијско 
испитивање квалитета млека и то: 

 
1. Лабораторијски намештај-3918000, 33158300;  
2. Фрижидери и замрзивачи- 39711100;  
3. Микроскоп-38511000;  
4. Апарати за припрему узорака- 39711210,3843600;  
5. Апарати за анализу хемијских параметара и укупног броја бактерија у млеку- 

38434530;  
6. Уређај за одређивање резидуа антибиотика у сировом млеку из једног узорка млека-

38434530;  
7. Уређај за одређивање резидуа антибиотика по групама у сировом млеку-  38434530;  
8. Ваге- 38311100,38311200; 
9. ELISA процесор-33127000;  
10. Расхладни уређај (компресор) - 42512500;  
11. Инкубатори-33152000;  
12. Опрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку - 42931100, 3843700; 
13. Помоћни лабораторијски апарати за испитивање квалитета млека- 38434530. 

 
Предмет планиране јавне набавке биће, уз   купопродају наведених добара, набавка    

пратећих услуга:  испорука, монтажа и пуштање у рад, обука за руковање, редовно одржавање и 
сервисирање у гарантном периоду као и обезбеђен сервис и резервни делови у постгарантном року.  

Ближи опис предмета јавне набавке биће саставни  део конкурсне документације којом ће 
бити прецизирана и  тражена количина.  

Оквирни рок за објављивање позива за подношење понуда за предметну јавну 
набавку условљен је прибављањем одговарајућег закључка Владе РС, а очекује се   
почетком маја 2015.године. 



Предмет набавке биће обликован по партијама, а наручилац планира  закључење 
уговора  за сваку од партија.    

Исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл., могу се благовремено добити на следећим адресама: 

- О пореским обавезама - у Пореској управи, Министарства финансија Републике 
Србије, ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија, интернет адреса 
http://www.poreskauprava.gov.rs. 

-Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 
или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи. 

-О заштити животне средине - у Агенцији за заштиту животне средине, ул. Руже 
Јовановића 27а, 11160 Београд, Република Србија, интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs. 

-О заштити при запошљавању, условима рада – у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, 
Република Србија, интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs и у Заводу за социјално 
осигурање - Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија, интернет 
адреса: http://www.zso.gov.rs/index.htm. 

 

 

                                                                                         Наручилац:  
 
                                                                               ____________________ 

 


