
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ФИЛТЕРИ бр. 20/15 јнмв 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста поступка јавне набавке  

Врста предмета: Добра 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 

Филтери 

42514310 - Ваздушни филтери 

42913000 - Филтери за уље, бензин и довод ваздуха 

Процењена вредност јавне набавке: : 2.900.000,00 динара, без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

 TIKI VENT д.о.о., са седиштем у Београду, Јове Илића 31, локал бр. 5, ПИБ: 
102010752, Матични број: 06007082; 

 SHOP INVEST д.о.о., са седиштем у Београду, Варешка бб-Раковица, ПИБ: 
100172240, Матични број: 06537383; 

 13. AVGUST д.о.о. са седиштем у Београду, Церова  9/1, ПИБ: 101012677,  
Матични број: 06745415; 

 DELTA FILTER д.о.о., са седиштем у Ариљу, Виктора Зевника 1, 
ПИБ:104122762,  Матични број: 20083808.  

 

Разлог за обуставу поступка:  

3. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности „ФИЛТЕРИ“ бр. 20/15 

ЈНМВ, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, из разлога што нису 

испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама, с 

обзиром да није прибављена најмање једна прихватљива  понуда. 

 

Разлог за обуставу поступка је тај што је Наручилац одбио прибављене понуде 

понуђача SHOP INVEST д.о.о., Београд, TIKI VENT д.о.о., Београд и 13. AVGUST д.о.о., 

Београд као неприхватљиве, док је понуду понуђача DELTA FILTER д.о.о., Ариљe 

одбио као неприхватљиву и неодговарајућу. 



• Понуда понуђача SHOP INVEST д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива 

из следећих разлога: 

 

o Понуда понуђача SHOP INVEST д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива, 

на основу члана 106.  став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', бр.124/12 и 14/15), из разлога што понуђач није доказао да испуњава додатни 

услов за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 76. став 2. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), који се односи на неопходни 

пословни капацитет, наведен у тачки 5.  табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне 

документације, односно није доказао да поседује лагер листу филтера за возила у 

вредности од најмање 2.900.000,00 динара. 

 

Као доказ да поседује лагер листу филтера за возила у вредности од најмање 

2.900.000,00 динара понуђач је доставио оверену лагер листу на дан 15.06.2015. 

године, а не на дан подношења понуде 16.06.2015. године, што је био захтев 

Наручиоца наведен у тачки 5.  табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације. 

 

o Понуда понуђача SHOP INVEST д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива, 

на основу члана 106.  став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', бр.124/12, 14/15), из разлога што понуђач у својој понуди, у Обрасцу 3.(Врста, 

техничке карактеристике (спецификације), квалитет количина и опис предмета јавне 

набавке), није навео (уписао) ознаку филтера за позиције 51. и 228., што је био захтев 

Наручиоца наведен у колони “Произвођач и ознака понуђеног филтера”, у табели 

“ФИЛТЕРИ УЉА, ГОРИВА И ВАЗДУХА ЗА ВОЗИЛА”, у предметном Обрасцу 3., због 

чега Наручилац није у могућности да утврди стварну садржину понуде понуђача SHOP 

INVEST д.о.о., Београд, односно није у могућности да је упореди са другим понудама. 

 

Понуда понуђача SHOP INVEST д.о.о., Београд износи 2.896.850,00 динара, без ПДВ. 

 

• Понуда понуђача TIKI VENT д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из 

следећих разлога:  

 

o Понуда понуђача TIKI VENT д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива, на 

основу члана 106.  став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр.124/12 и 14/15), из разлога што понуђач није доказао да испуњава додатни услов за 

учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 76. став 2. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), који се односи на неопходни пословни 

капацитет, наведен у тачки 5.  табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, 

односно није доказао да је у претходне три године, пре дана објављивања позива за 

подношење понуда (период од 28.05.2012. године до 28.05.2015. године када је 



објављен позив за подношење понуда), испоручио филтере који су предмет јавне 

набавке у износу од најмање  2.900.000,00 динара, као и да поседује лагер листу 

филтера за возила у вредности од најмање 2.900.000,00 динара. 

 

Као доказ да је  у претходне три године, пре дана објављивања позива за подношење 

понуда, испоручио филтере који су предмет јавне набавке у износу од најмање  

2.900.000,00 динара понуђач је доставио референц листу, оверену и потписану, у којој 

је навео да је у периоду  2012.-2015. године испоручио филтере фирмама Shopgroup 

д.o.o., Београд у износу од 2.648.925,03 динара, Raavex д.о.о., Ниш у износу од 

1.346.728,08 динара, Cubi д.о.о., Суботица у износу од 946.832,62 динара и MR group, 

Београд у износу од 168.453,56 динара, без навођења тачног датума конкретне 

испоруке, због чега Наручилац из достављене референц листе није могао да утврди да 

ли су наведене испоруке биле извршене у траженом периоду (период од 28.05.2012. 

године до 28.05.2015. године када је објављен позив за подношење понуда), односно 

да ли је нека од наведених испорука извршена пре 28.05.2012. године. 

 

Као доказ да поседује лагер листу филтера за возила у вредности од најмање 

2.900.000,00 динара понуђач је доставио оверену лагер листу на дан 13.06.2015. 

године, а не на дан подношења понуде 16.06.2015. године, што је био захтев 

Наручиоца наведен у тачки 5.  табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације. 

 

o Понуда понуђача TIKI VENT д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива, на 

основу члана 106.  став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр.124/12, 14/15), из разлога што понуђач у својој понуди, у Обрасцу 3.(Врста, техничке 

карактеристике (спецификације), квалитет количина и опис предмета јавне набавке), 

није навео (уписао) ознаку филтера за позиције 

1,2,3,9,10,11,13,16,19,20,31,33,35,42,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,

64,65,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,9

9,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,115, као и за позиције од 115 до 

275, што је био захтев Наручиоца наведен у колони “Произвођач и ознака понуђеног 

филтера”, у табели “ФИЛТЕРИ УЉА, ГОРИВА И ВАЗДУХА ЗА ВОЗИЛА”, у предметном 

Обрасцу 3., због чега Наручилац није у могућности да утврди стварну садржину понуде 

понуђача TIKI VENT д.о.о., Београд, односно није у могућности да је упореди са другим 

понудама. 

 

o Понуда понуђача TIKI VENT д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из 

разлога што  је понуђач у својој понуди, у Обрасцу 3.(Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет количина и опис предмета јавне набавке), понудио 

варијанте, односно што је за позиције 

10,11,24,27,29,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,5

8,59,60,75,78,79,80,81,84,92,94,96,103,104,105,106,107,108,109,111,112,114,115,116,117

,119,125,129,130,131,137,138,139,140,141,142,143,144,146,148,232,263 и 264 понудио 



филтере 2 (два) произвођача, што је у супротности са тачком 5.4. Обрасца 5. (Упутство 

понуђачима како да сачине понуду) конкурсне документације, у којој је наведено да 

понуда са варијантама није дозвољена, односно чланом 91. Закона о јавним 

набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15). 

 

Понуда понуђача TIKI VENT д.о.о., Београд износи 2.475.464,00 динара, без ПДВ. 

 

• Понуда понуђача 13. AVGUST д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из 

следећих разлога: 

 

o Понуда понуђача 13. AVGUST д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива, на 

основу члана 106.  став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр.124/12 и 14/15), из разлога што понуђач није доказао да испуњава додатни услов за 

учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 76. став 2. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), који се односи на неопходни пословни 

капацитет, наведен у тачки 5.  табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, 

односно није доказао да је у претходне три године, пре дана објављивања позива за 

подношење понуда (период од 28.05.2012. године до 28.05.2015. године када је 

објављен позив за подношење понуда), испоручио филтере који су предмет јавне 

набавке у износу од најмање  2.900.000,00 динара, као и да поседује лагер листу 

филтера за возила у вредности од најмање 2.900.000,00 динара. 

 

Као доказ да је  у претходне три године, пре дана објављивања позива за подношење 

понуда, испоручио филтере који су предмет јавне набавке у износу од најмање  

2.900.000,00 динара понуђач је доставио, оверене и потписане, Потврде купаца ЖИТ 

БЕОГРАД д.о.о., Београд, Железнице Србије, Београд и СР. Ђурић Дејан, предузетник. 

Збир вредности испоручених филтера из наведених Потврда износи 2.903.123,27 

динара.  

Наручилац није признао износ испоручених филтера од 284.837,27 динара из Потврде 

купца СР. Ђурић Дејан, предузетник из разлога што је у истој наведено да су испоруке 

вршене у периоду од 2012. године до краја 2014. године,  због чега Наручилац из 

достављене Потврде није могао да утврди да ли су наведене испоруке биле извршене 

у траженом периоду (период од 28.05.2012. године до 28.05.2015. године када је 

објављен позив за подношење понуда), односно да ли је нека од наведених испорука 

извршена пре 28.05.2012. године. 

 

Пошто је непризнати износ испоручених филтера од 284.837,27 динара из Потврде 

купца СР. Ђурић Дејан, предузетник одбио од збирне вредности испоручених филтера 

од 2.903.123,27 динара из свих достављених Потврда, Наручилац је дошао до 

вредности филтера од 2.618.286,00 динара који су испоручени у  траженом периоду 



(период од 28.05.2012. године до 28.05.2015. године када је објављен позив за 

подношење понуда), што није у складу са захтевом Наручиоца из тачке 5.  табеле 4.1. 

Обрасца 4. конкурсне документације, по коме вредност испоручених филтера мора 

износити најмање 2.900.000,00 динара.  

 

Као доказ да поседује лагер листу филтера за возила у вредности од најмање 

2.900.000,00 динара понуђач је доставио оверену лагер листу на дан 15.06.2015. 

године, а не на дан подношења понуде 16.06.2015. године, што је био захтев 

Наручиоца наведен у тачки 5.  табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације. 

 

o Понуда понуђача 13. AVGUST д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива, на 

основу члана 106.  став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр.124/12, 14/15), из разлога што је понуђач у својој понуди, у Обрасцу 3.(Врста, 

техничке карактеристике (спецификације), квалитет количина и опис предмета јавне 

набавке), за позицију 31., навео нетачан податак о филтеру који нуди, чиме је 

онемогућио Наручиоца да утврди стварну садржину његове понуде.  

 

Понуђач 13. AVGUST д.о.о., Београд је у својој понуди, у Обрасцу 3.(Врста, техничке 

карактеристике (спецификације), квалитет количина и опис предмета јавне набавке), за 

позицију 31., навео да нуди филтер ознаке SH56161 произвођача “SF-filteri“. Након 

извршене провере, Наручилац је утврдио да је филтер са наведеном ознаком SH56161 

производ произвођача “HIFI“, а не “SF-filteri“ како је понуђач навео у својој понуди. 

 

Понуда понуђача 13. AVGUST д.о.о., Београд износи 2.626.142,00 динара, без ПДВ. 

 

• Понуда понуђача DELTA FILTER д.о.о., Ариљe одбијена је из следећих разлога: 

 

o  Понуда понуђача DELTA FILTER д.о.о., Ариљe одбијена је као неприхватљива, 

на основу члана 106.  став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', бр.124/12 и 14/15), из разлога што понуђач није доказао да испуњава додатни 

услов за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 76. став 2. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), који се односи на неопходни 

пословни капацитет, наведен у тачки 5.  табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне 

документације, односно није доказао да је у претходне три године, пре дана 

објављивања позива за подношење понуда (период од 28.05.2012. године до 

28.05.2015. године када је објављен позив за подношење понуда), испоручио филтере 

који су предмет јавне набавке у износу од најмање  2.900.000,00 динара. 

 



Као доказ да је  у претходне три године, пре дана објављивања позива за подношење 

понуда, испоручио филтере који су предмет јавне набавке у износу од најмање  

2.900.000,00 динара понуђач је доставио Потврду купца СП “ЛАСТРА” д.о.о., 

Лазаревац, којом се потврђује да је у периоду  од 01.05.2012. године до 01.05.2015. 

године испоручио филтере у износу од 3.015.174,63 динара,  Потврду купца “ZLATAN 

PREVOZ“, Ужице, којом се потврђује да је у периоду  од 01.05.2012. године до 

01.05.2015. године испоручио филтере у износу од 1.630.654,37 динара и Потврду 

купца  “DEVIX” д.о.о., Лазаревац, којом се потврђује да је у периоду  од 01.05.2012. 

године до 01.05.2015. године испоручио филтере у износу од 1.767.661,38 динара, без 

навођења у поменутим потврдама конкретних испорука са датумима испоруке, због 

чега Наручилац није могао да утврди које од испорука нису биле извршене у траженом 

периоду (период од 28.05.2012. године до 28.05.2015. године када је објављен позив за 

подношење понуда), односно које су од испорука биле извршене у периоду од 01.05. 

2012. године до  28.05.2012. године, као и вредност тих испорука. 

 

o Понуда понуђача DELTA FILTER д.о.о., Ариљe одбијена је као неодговарајућа, 

на основу члана 3.  став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', бр.124/12, 14/15) из разлога што је понуђач DELTA FILTER д.о.о., Ариље у својој 

понуди, у Обрасцу 3.(Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет 

количина и опис предмета јавне набавке), за позицију 274., понудио филтер горива 

ознаке PE982/1 произвођача “FILTRON“, што није у складу са захтевом Наручиоца из 

предметне позиције где је тражен филтер уља мотора; 

 

o Понуда понуђача DELTA FILTER д.о.о., Ариљe одбијена је као неодговарајућа, 

на основу члана 3.  став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', бр.124/12, 14/15) из разлога што је понуђач DELTA FILTER д.о.о., Ариљe у својој 

понуди, у Обрасцу 3.(Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет 

количина и опис предмета јавне набавке), за позицију 275., понудио филтер уља 

мотора ознаке OE682/1 произвођача “FILTRON“, што није у складу са захтевом 

Наручиоца из предметне позиције где је тражен филтер горива. 

 

Понуда понуђача DELTA FILTER д.о.о., Ариљe износи 2.765.964,00 динара, без ПДВ. 

Када ће поступак бити поново спроведен: Када се за то створе законом прописани 

услови. 

Остале информације:/ 


