
 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
 

Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина број 6,  
11000 Београд  
 
Предмет јавне набавке: добра 
 
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: филтери 
 
 Шифра из општег речника набавки 

-34621200 – железничка возила за одржавање или сервисирање. 

Контакт служба: Сектор за набавке и централна стоваришта 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 
 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 3611 237 
Факс: +381 11 3620 094 
e-mail: nabavka@infrazs.rs  
Број: 17/2017- 
Датум: 30.08.2017. 
 
 

II ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

1. Наручилац 
Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у улици Немањина 6 
(у даљем тексту: наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и 
поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон)  
и овом конкурсном документацијом. 
 

2. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 98/2017 су добра - филтери, и то: 
   
Ред
ни 

бро
ј 

Назив 

Опис  
(технички захтеви и техничке 
карактеристике) у складу са 

важећим стандардима 

Јединица 
мере Количина 

1 2 3 4 5 
1 Филтер  уља 37.50.01/10 kom 15 
2 Филтер  уља 36.18.04/110 kom 18 
3 Филтер  уља 43.27.03/110 kom 9 
4 Филтер  уља 106.118.40/110 kom 4 
5 Филтер  уља 40.60.28/110 kom 3 
6 Филтер  уља 40.60.16/110 kom 8 
7 Филтер  уља 40.60.46/110 kom 5 
8 Филтер  уља 12.19.08/110 kom 12 
9 Филтер  уља 20.37.09/110 kom 10 

10 Филтер  уља 115.128.10/110 kom 16 
11 Филтер уља 01181749, Frad 38.18.04/110 kom 5 
12 Филтер уља 11.18.01/10 kom 4 
13 Филтер уља 40.60.13/110 kom 5 
14 Филтер уља Mercedes 123 kom 2 
15 Филтер уља 13.28.07/110 kom 2 
16 Филтер уља 40.60.17/110 kom 2 
17 Филтер уља 718906110 kom 2 
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18 Филтер уља 270.21750 RB FRAD kom 30 

19 Филтер уља RRFODZO3, Mot DEUTZ D914 
LO6 kom 13 

20 Филтер уља TPR PU7.100 kom 2 
21 Филтер уља Hengst H200W01/01174420 kom 9 
22 Филтер уља 36.18.04/110 kom 10 
23 Филтер уља 15.31.05/110 kom 26 
24 Филтер уља 13.28.07/110 kom 4 
25 Филтер уља 01174420 (Doutez) kom 2 
26 Филтер уља 01174416 (Doutez) kom 2 
27 Филтер уља PF 147 (Detroit dizel) kom 2 
28 Филтер уља PF 132 (Detroit dizel) kom 2 

29 Филтер горива RRFGDZO1, Mot DEUTZ D914 
L06 kom 13 

30 Филтер горива 11.18.01/30 фини kom 13 
31 Филтер горива 11.18.02/30 груби kom 23 
32 Филтер горива 11.18.03/30  kom 17 
33 Филтер горива 36.18.05/130 kom 37 
34 Филтер горива 13.28.02/130 kom 33 
35 Филтер горива 20.37.55/130 kom 2 
36 Филтер горива 40.60.26/130 kom 4 
37 Филтер горива Предфилтер 2992241 kom 4 
38 Филтер горива Kolbenscshmidt 50 013 351-FS kom 8 

39 Филтер горива Филтер горива сепар. 
11.18.30/30 kom 12 

40 Филтер горива 43.59.01/30 kom 27 
41 Филтер горива 43.59.02/30 kom 33 
42 Филтер горива 71.09.06/10 kom 3 
43 Филтер горива 87801285 kom 2 
44 Филтер горива Fi 898/1 kom 3 
45 Филтер горива G.11.000 Famos kom 3 
46 Филтер горива G.F11.000 Famos kom 3 
47 Филтер горива O.E.M-4517.0493.0 kom 3 
48 Филтер горива Briggs-Stratton 2980090S kom 104 
49 Филтер горива 36.18.05/130 kom 20 
50 Филтер горива 11.18.02/30 груби kom 16 
51 Филтер горива 11.18.03/30 фини kom 16 
52 Филтер горива 43.27.04/130 kom 12 
53 Филтер горива 50251500HAT (01174696 Deutz) kom 4 
54 Сепар филтер 11.18.30/30 kom 20 
55 Филтер горива 235.306.41 груби kom 2 
56 Филтер горива 235.306.40 фини kom 2 
57 Сепар филтер 8.108.24.120.1 kom 2 
58 Филтер горива PF 915-23530706 груби kom 2 
59 Филтер горива PF 916-23530707 фини kom 2 
60 Филтер горива 01168407 (Doutez) kom 2 



61 Филтер горива 01175893 (Doutez) kom 2 
62 Филтер горива 01174482 (Doutez) kom 2 

63 Филтер ваздуха RRFADZ19, Mot DEUTZ D914 
LO6 kom 13 

64 Филтер ваздуха RRFADZ11, Mot DEUTZ D914 
LO6 kom 13 

65 Филтер ваздуха Filter sušač vazduha KE004, 
Mot. DEUTZ D914 L06 kom 12 

66 Филтер ваздуха Man C 23610 kom 3 
67 Филтер ваздуха 43.27.06/20 kom 1 
68 Филтер ваздуха 20.37.67/20 kom 1 
69 Филтер ваздуха 10.26.07/20 kom 2 
70 Филтер ваздуха Fini MAN CF 2100 kom 4 
71 Филтер ваздуха Grubi MAN 33920/3 kom 4 

72 Филтер ваздуха Uložak sušača  vazduha  
076.847-00 A kom 8 

73 Филтер ваздуха 11.18.15/20 kom 2 
74 Филтер ваздуха Fini 1909964 kom 1 
75 Филтер ваздуха Grubi 1930765 kom 1 
76 Филтер ваздуха CF 610 kom 2 
77 Филтер ваздуха R13-60084527.0001.0 kom 1 
78 Филтер ваздуха 115.128.05/120 kom 15 
79 Филтер ваздуха Delta filter VH 214 (F 2508) kom 9 
80 Филтер ваздуха MAN CF 610 kom 3 
81 Филтер ваздуха XA 1854 kom 2 
82 Филтер ваздуха 12189925 kom 3 
83 Филтер ваздуха 1319749 kom 3 

84 Филтер хидрауличног 
уља 

LFRB001, Mot. DEUTZ D914 
L06 kom 13 

85 Филтер хидрауличног 
уља 

LFRB002, Mot. DEUTZ D914 
L06 kom 13 

86 Филтер хидрауличног 
уља Fiat Hitachi 65802793 kom 1 

87 Филтер хидрауличног 
уља Fiat Hitachi 9968988 kom 1 

88 Филтер хидрауличног 
уља 

Fleetguard HF-6320, za menjač 
Clark  kom 1 

89 Филтер хидрауличног 
уља 0330R010 kom 4 

90 Филтер хидрауличног 
уља HY-S501.360.110ES kom 4 

91 Филтер хидрауличног 
уља 6.360.P10.P kom 4 

92 Филтер ваздуха 42.62.21/20 - груби kom 2 
93 Филтер ваздуха 42.62.22/20 - фини kom 2 
94 Филтер ваздуха 43.27.06/20 - груби kom 1 
95 Филтер ваздуха 12.19.21/20 - груби kom 1 



96 Филтер ваздуха AF899M- груби (Fieetguard) kom 1 
97 Филтер ваздуха AF880M- фини (Fieetguard) kom 1 
98 Филтер ваздуха 36.18.19/20- груби kom 1 
99 Филтер ваздуха 36.18.20/20- фини kom 1 

100 Филтер ваздуха 
Дужина L=580mm спољни 

пречник Ø245 mm, унутрашњи 
пречник Ø122 mm (по узорку) 

kom 1 

101 Филтер ваздуха 40.60.25/20 (33920/2)-груби kom 1 
102 Филтер ваздуха CF2100-fini kom 1 

103 Филтер ваздуха P 18-2040 19F03 –груби 
(Donaldson) kom 1 

104 Филтер ваздуха P 11-7781 11М02 –фини 
(Donaldson) kom 1 

105 Филтер ваздуха 233 9823 KŽ 1008-43-груби 
(MAN) kom 1 

106 Филтер ваздуха 45 250 54 129 – фини (MAN) kom 1 
107 Уложак гранулата 432406920 (Vapko) kom 1 
 

3. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15).  
 

4. Услови учешћа у поступку 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном 
документацијом. Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају 
обавезне услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће једног лица у више од једне 
понуде резултираће тиме што ће такве понуде бити  одбијене као неприхватљиве. 
 
Понуђач подноси оверену изјаву дату под пуном кривичном, материјалном и 
моралном одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку и да поседује 
доказе из члана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15). 
 

5. Рок, начин и место подношења понуде 
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној 
печатом на адресу:  
 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 
Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I 
спрат, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку мале вредности филтера, набавка бр. 98/2017 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број 
телефона и евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац 
ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на 
његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
 



Рок за подношење понуда је 07.09.2017. године до 14.30 часова, без обзира на 
који начин се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног 
датума и сата сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању 
поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је 
поднета неблаговремено. Незатворена понуда неће се разматрати и биће 
враћена понуђачу на исти начин као и неблаговремена понуда. У року за 
подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи 
који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока 
за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови. Неблаговремене, и незатворене понуде неће 
бити размотрене. Комисија наручиоца ће разматрати само прихватљиве понуде.  
 
Наручилац ће, извршити избор најповољније понуде применом критеријума 
„најнижа понуђена цена“. 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико 
ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који је 
понудио дужи гарантни рок.  
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. 
 
Начин и рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 119/2012), одложено, у року од 45 дана од дана пријема рачуна.  
 
Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као 
неприхватљива. 
 
Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења 
искључиво бланко соло меницу. 
 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. 
 
Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 
акредитиви, банкарске гаранције и сл.). 
 
Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од 
Наручиоца биће оцењене као неприхватљиве. 
 
Крајњи рок  за испоруку  филтера: 30 дана од дана закључења уговора. 
 
Испорука филтера вршиће се у стовариште наручиоца „978“ у Батајници. 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани 
понуђачи могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуда на адресу наручиоца: 
 

 „Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за набавке и централна 
стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, 

Република Србија 
• факс: 011/3620094 



• електронска пошта: nabavkа@infrazs.rs  
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. 98/2017” 
 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници у року од три дана од дана пријема захтева. 
 

6. Увид, односно преузимање конкурсне документације 
Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде 
може се извршити:  

• са Портала  јавних набавки portal.ujn.gov.rs 
• са сајта наручиоца www.infrazs.rs 

 
7. Време и место отварања понуда 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока 
за подношење понуда, односно дана 07.09.2017. године у 15.00 часова и то на 
адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 
Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за 
присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) 
или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. 
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје 
на увид личну карту  и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и 
без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за 
привредне регистре). 
 

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана 
отварања понуда.   
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