
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

ПАРТИЈА бр. 1.   -  УЉА И МАЗИВА 

Спецификација  уља и мазива. 
 

РБ Назив добра 
Ознака  

класификације 
Спецификација 

Захтевано одобрење 

произвођача 

(Аpproval) 

 

Тражено 

паковање 
ЈМ Количина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уље моторно 

минерално 

SAE 15W-40 API CI-4/CJ-

4/SN/SL  

ACEA E7  

 

MB 228.3 ili 

MB 229.1 ili 

M3275-1 ili 

VDS-3 ili 

Cummins CES 20081 

мет. бачва 

200-209 lit 
lit 4.000 lit 

2 Уље моторно 

полусинтетичко 

SAE 10W-40 API CI-4  

ACEA E4 

MAN 3277 ili 

МB 228.5 ili 

VDS-3 

мет. бачва 

200-209 lit 
lit 4.400 lit 

3 Уље моторно 

синтетичко 

SAE 10W-40 API CJ-4/CI-4/ 

ACEA E7 

MAN 3477 ili 

MB 228.51 ili 

VDS-3/VDS-4 

мет. бачва 

200-209 lit 
lit 2.600 lit 

4 Уље моторно 

синтетичко 

SAE 5W-30 ACEA C3 

A3/B4-04 

A3/B3-04 

 

MB 229.51 ili 

VW 504.00/507.00 

 
1/1 lit 70 lit 

5 Уље моторно синетичко SAE 10W-30 API CJ-4 

ACEA E9, E6 

MB 228.. 
Мет.бачва 

200-209 
lit 2500 lit 

6 Уље хидраулично 

трансмисионо 

универзално 

 

UTTO 

SAE 10W/SAE30 

API CF&CF-2 ZF TE-ML 03C ili 

ZF TE-ML 07F 

 

 

мет. бачва 

200-209 lit 
lit 400 lit 



 

РБ Назив добра 
Ознака  

класификације 
Спецификација 

Захтевано одобрење 

произвођача 

(Аpproval) 

 

Тражено 

паковање 
ЈМ Количина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Уље хидраулично 

трансмисионо 

универзално 

SAE 10W C4, TO-4 Без захтева 
Мет.бачва 

200-209 lit 
lit 4000 lit 

8 Уље за аутоматске 

мењаче 

ATF II Dextron II Voith H55.633.546en 

ili 

ZF TE-ML 

03D/04D/14A/17C 

мет. бачва 

200-209 lit 
lit 400 lit 

9 Уље за аутоматске 

мењаче 

ATF III Dextron III Voith H55.633.646en 

ili 

ZF TE-ML 

02F/04D/09/14C/16M/

17C/20C 

мет. бачва 

200-209 lit 
lit 600 lit 

10 Уље хипоидно SAE 75W-80 API GL-4 ZF TE-ML 02L ili 

MAN 341  Typ Z4 мет. бачва 

200-209 lit 
lit 200 lit 

11 Уље хипоидно SAE 75W-90 API GL-5 ZF TE-ML 05A мет. бачва 

200-209 lit 
lit 200 lit 

12 Уље хипоидно SAE 80W-90 API GL-5 MB 235.0 ili 

ZF TE-ML 05A 
мет. бачва 

200-209 lit 
lit 600 lit 

13 Уље хипоидно SAE 85W-140 API GL-5 

 

Без захтева мет. бачва 

200-209 lit 
lit 800 lit 

14 Хидраулично уље VG 46 ISO 11158 HV ili 

HM DIN 51524 

Без 

захтева 
IBC 

1000/1 
lit 10.000 lit 

15 Хидраулично уље VG 68 ISO 11158 HV ili 

HM DIN 51524 

Без 

захтева мет. бачва 

200-209 lit 
lit 400 lit 



 

РБ Назив добра 
Ознака  

класификације 
Спецификација 

Захтевано одобрење 

произвођача 

(Аpproval) 

 

Тражено 

паковање 
ЈМ Количина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 Универзална течност за 

хидрауличне кочнице 

DOT 4 SAE 1704 

ISO 4925-4 

Без 

захтева 0,5/1 lit 70 lit 

17 Maст литијумска 

вишенаменска 

 ЕP-2 

NLGI 2 

ISO L-XCCHB2 

DIN 51502 

Без 

захтева 20/1 kg 400 kg 

мет. бачва 

180 kg 
kg 540 kg 

18 Maст литијумска, 

полутечна за централно 

подмазивање 

 NLGI 00 

ISO-L-XC BHB 

00;  

DIN 51502 

Без 

захтева 
20/1 kg 60 kg 

19 Уље за подмазивање 

ланца моторне тестере 

 SRPS ISO 6743-1  

ili (L-AC ); ili 

CEC-L-103-12, 

ISO-L-AC 

Без 

захтева 
1/1 lit 10 lit 

20 Уље за двотактне моторе 

(синтетичко) 

 SRPS ISO 6743-15 

(L-EGD), I 

SO 13738 (L-

EGD); 

TISI 1040-2534; 

ASTM D4682; 

SAE J 1536; 

Husqvarna 

372&272&346; 

Без 

захтева 

100 ml kom 20 kom 

21 Спреј за подмазивање 

универзални 

   
400 ml ком 100 ком 



 

РБ Назив добра 
Ознака  

класификације 
Спецификација 

Захтевано одобрење 

произвођача 

(Аpproval) 

 

Тражено 

паковање 
ЈМ Количина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 Спреј старт    
400 ml ком 100 ком 

23 Контакт спреј бакарни    
400 ml kom 100 kom 

24 Спреј за скидање 

заптивача 

   
300 ml kom 100 kom 

25 Спреј одмашћивач за 

кочнице 

   
300 ml kom 100 kom 

26 Течност за чишћење 

хладњака 

   
400 ml kom 100 kom 

27 Течност за заптивање 

хладњака 

   
400 ml kom 100 kom 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: 

Уз понуду доставити: 

 

• За сва Уља и мазива која су тражена у табели спецификације а које понуђач нуди у својој понуди морају 

да испуњавају захтеве квалитета из табеле, колона 5. 

• Одобрење произвођача (Approval), за позиције за које се то захтева у таблици Техничке карактеристике. Као 

доказ, уз понуду прилаже копију важећег одобрења или копију актуелне листе одобрења мазива, наведеног 

произвођача мотора или трансмисије. 

• Листу техничких информација (произвођачку декларацију) о производу издату од стране произвођача (PDS 

list), за све позиције из техничке спецификације потписану и оверену, из које се види да понуђени 

производ испуњава тражени стандард или опис. 

• Уверење о квалитету (Уверење о контролисању) издатог на основу- Извештаја о лабораторијском 

испитивању уља издатог од акредитоване лабораторије (осим за масти), по стандарду ISO/IEC 17025, уз 

пратећу копију важаће акредитације лабораторије. Контролу квалитета обезбеђује понуђач о свом трошку. 

 

Приликом испоруке добара, за сваки производ доставити документацију: 

• Безбедносну листу (MSDS list), на српском језику. 

• Листу техничких информација о производу (PDS list), на српском језику. 

 

У случају да комисија за набавку посумња у веродостојност приложене документације исту ће проверити код званичног заступника 

произвођача возила, уређаја и опреме за територију Републике Србије. 

Понуђач је у обавези да испоручује уља и мазива у оригиналној амбалажи, тако да се на свакој од амбалажа може видети да није 

отварана. Амбалажа мора да има заштитни знак произвођача, понуђач мора на захтев наручиоца да појасни где се налази заштитни 

знак и како се проверава оригиналност амбалаже. 

Наручилац се не обавезује да реализује куповину у наведеним количинама већ ће се реализација вршити у складу са 

стварним потребама наручиоца. 

Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег 

квалитета предмета набавке или неблаговремене набавке. 

 



 

 

Спецификација  расхладне течности и течности за прање ветробрана. 
 

РБ Назив добра 
Ознака  

класификације 
Спецификација 

Захтевано одобрење 

произвођача 

(Аpproval) 

 

Тражено 

паковање 
ЈМ Количина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Aнтифриз на бази 

моноетилен гликола 

концентрат 100% 

(Период замене на 5 

година) 

G 12 G 12  

Без захтева 
мет бачва 

210 kg 
kg 840 

2 Aнтифриз на бази 

моноетилен гликола 

концентрат 100% 

(Период замене до 2 

године) 

 Понуђени антифриз 

мора бити од истог 

произвођача чији је 

интервал замене 

пет (5) година 

Без 

захтева 

мет бачва 

210 kg 
kg 840 

3 Течност за прање 

ветробранског стакла 

(ЗИМСКИ УСЛОВИ до -

20 оC) 

 Тачка мржњења  

до -20 оC 

Течност за прање 

ветробрана не сме 

да садржи метанол 

Без 

захтева 

2/1 lit 800 

4 Течност за прање 

ветробранског стакла 

(ЛЕТЊИ УСЛОВИ) 

 Течност за прање 

ветробрана не сме 

да садржи метанол 

Без 

захтева 

2/1 lit 600 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: 

 

Уз понуду доставити: 

 



 

• За све антифризе и течности за која су тражена у табели спецификације а које понуђач нуди у својој 

понуди морају да испуњавају захтеве квалитета из табеле, колона 5. 

• Одобрење произвођача (Approval), за позиције за које се то захтева у таблици Техничке карактеристике. Као 

доказ, уз понуду прилаже копију важећег одобрења или копију актуелне листе одобрења антифриза, 

наведеног произвођача мотора. За производе за која није тражено да се понуђени производ налази на 

листи одобрења неког произвођача је довољно да понуђени антифриз или течност, испуњава тражени 

стандард или опис. За ове производе понуђач уз своју понуду прилаже произвођачку декларацију из које 

се види да понуђени производ испуњава тражени стандард или опис. 

• Листу техничких информација (произвођачку декларацију) о производу издату од стране произвођача (PDS 

list), за све позиције из техничке спецификације потписану и оверену, из које се види да понуђени 

производ испуњава тражени стандард или опис. 

• Уверење о квалитету (Уверење о контролисању) издатог на основу- Извештаја о лабораторијском 

испитивању антифриза издатог од акредитоване лабораторије, по стандарду ISO/IEC 17025, уз пратећу 

копију важаће акредитације лабораторије. Контролу квалитета обезбеђује понуђач о свом трошку. 

 

Приликом испоруке добара, за сваки производ доставити документацију: 

• Безбедносну листу (MSDS list), на српском језику. 

• Листу техничких информација о производу (PDS list), на српском језику. 

 

У случају да комисија за набавку посумња у веродостојност приложене документације исту ће проверити код званичног заступника 

произвођача возила, уређаја и опреме за територију Републике Србије. 

Понуђач је у обавези да испоручује антифриз и течности према спецификацији у оригиналној амбалажи, тако да се на свакој од 

амбалажа може видети да није отварана. Амбалажа мора да има заштитни знак произвођача, понуђач мора на захтев наручиоца да 

појасни где се налази заштитни знак и како се проверава оригиналност амбалаже. 

Наручилац се не обавезује да реализује куповину у наведеним количинама већ ће се реализација вршити у складу са 

стварним потребама наручиоца. 

Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег 

квалитета предмета набавке или неблаговремене набавке. 



 

 

Спецификација  добара AD Blue 
 

РБ Назив добра 
Ознака  

класификације 
Спецификација 

Захтевано одобрење 

произвођача 

(VDA) 

 

Тражено 

паковање 
ЈМ Количина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Додатак гориву Евро дизел 

(AD BLUE) 

   

IBC 

1000/1 
lit 6.000 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: 

Уз понуду доставити: 

 

• За додатак гориву AdBlue за који је тражен у табели спецификације а које понуђач нуди у својој понуди 

мора да испуњавају захтеве квалитета из табеле. бр. 1, колона 5. 

• Одобрење произвођача, за позиције за које се то захтева у таблици Техничке карактеристике. Као доказ, уз 

понуду прилаже копију важећег одобрења или копију актуелне листе одобрења додатка гориву. Код ADBlu-

a захтева се, да је понуђен производ, се налази на листи овлашћених произвођача од стране VDA. За овај 

производ понуђач уз своју понуду прилаже произвођачку декларацију из које се види да понуђени 

производ испуњава тражени стандард или опис. 

• Листу техничких информација (произвођачку декларацију) о производу издату од стране произвођача (PDS 

list), за све позиције из техничке спецификације потписану и оверену, из које се види да понуђени 

производ испуњава тражени стандард или опис. 

• Уверење о квалитету (Уверење о контролисању) издатог на основу- Извештаја о лабораторијском 

испитивању AdBlua издатог од акредитоване лабораторије, по стандарду ISO/IEC 17025, уз пратећу копију 

важаће акредитације лабораторије. Контролу квалитета обезбеђује понуђач о свом трошку. 

Приликом испоруке добара, за сваки производ доставити документацију: 

• Безбедносну листу (MSDS list), на српском језику. 

• Листу техничких информација о производу (PDS list), на српском језику. 

У случају да комисија за набавку посумња у веродостојност приложене документације исту ће проверити код званичног заступника 

произвођача возила, уређаја и опреме за територију Републике Србије. 

Понуђач је у обавези да испоручује AdBlue у оригиналној амбалажи, тако да се на свакој од амбалажа може видети да није 

отварана. Амбалажа мора да има заштитни знак произвођача, понуђач мора на захтев наручиоца да појасни где се налази заштитни 

знак и како се проверава оригиналност амбалаже. 

Наручилац се не обавезује да реализује куповину у наведеним количинама већ ће се реализација вршити у складу са 

стварним потребама наручиоца. 

Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег 

квалитета предмета набавке или неблаговремене набавке. 

 



 

 

ПАРТИЈА бр. 2.   -  СПЕЦИЈАЛНА МАЗИВА, ТЕЧНОСТИ И УЉА 

Спецификација  специјалних мазива, течности и уља. 
 

РБ Назив добра 
Ознака  

класификације 
Спецификација 

Захтевано одобрење 

произвођача 

(Аpproval) 

 

Тражено 

паковање 
ЈМ Количина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уље за витло 

аутодизалице 

LIEBHERR 

(Liebherr No: 861901208, 

или одговарајуће) 

 ISO VSG 220 

PGLP 220 

DIN 51502 

 

Без 

захтева 

20/1 lit 60 lit 

2 Маст за телескоп 

дизалице LIEBHERR 

(Liebherr No: 10330315) 

или одговарајућa 

 DIN 51502 

KP 2 K-30 

DIN 51818 

NLGI 2 

Без 

захтева 
20/1 kg 100 kg 

3 Mаст за телескоп 

дизалице LIEBHERR 

(Liebherr No: 104250086) 

или одговарајућa 

 DIN 51502 

KPF 2N-25 

DIN 51818 

NLGI 2 

Без 

захтева 
0,4/1 kg 48 kg 

4 Уље за калибрацију Бош 

пумпи (Пумпи високог 

притиска дизел мотора) 

 ISO 4113, SAE J 

967; Bosch (VS 

15665 OL), 

Mercedes-Benz 

(DBL 6513.00), 

MAN (TUC 

2442/91)and Lucas 

CAV 

Без 

захтева 

20/1  lit 40 lit 

5 Уље за компресор ауто 

климе. Намењено за рад 

са расхладним средством 

R134а 

 Намењено за рад 

са расхладним 

средством R134а 

DIN51503KC; 

ISO-L DRC 

Без 

захтева 

240 ml ком 80 kom 



 

РБ Назив добра 
Ознака  

класификације 
Спецификација 

Захтевано одобрење 

произвођача 

(Аpproval) 

 

Тражено 

паковање 
ЈМ Количина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 UV течност (aдитив) за 

испитивање 

херметичности 

аутоклиме АC 

  Без 

захтева 
250 ml ком 8 kom 

7 Течност за обраду метала 

на универзалним 

струговима  

 

 ISO 6743-7,  

L-MAH;  

ISO/TS 12927 

Без 

захтева 
20/1 lit 40 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: 

 

Уз понуду доставити: 

 

• За сва специјална мазива, течности и уља која су тражена у табели спецификације а које понуђач нуди у 

својој понуди морају да испуњавају захтеве квалитета из табеле, колона 5. 

• Одобрење произвођача (Approval), за позиције за које се то захтева у таблици Техничке карактеристике. Као 

доказ, уз понуду прилаже копију важећег одобрења или копију актуелне листе одобрења мазива, наведеног 

произвођача. 

• Листу техничких информација (произвођачку декларацију) о производу издату од стране произвођача (PDS 

list), за све позиције из техничке спецификације потписану и оверену, из које се види да понуђени 

производ испуњава тражени стандард или опис. 

• Уверење о квалитету (Уверење о контролисању) издатог на основу- Извештаја о лабораторијском 

испитивању издатог од акредитоване лабораторије (осим за масти и адитива за контролу херметичности 

аутоклима AC), по стандарду ISO/IEC 17025, уз пратећу копију важаће акредитације лабораторије. 

Контролу квалитета обезбеђује понуђач о свом трошку. 

 

 



 

Приликом испоруке добара, за сваки производ доставити документацију: 

• Безбедносну листу (MSDS list), на српском језику. 

• Листу техничких информација о производу (PDS list), на српском језику. 

 

У случају да комисија за набавку посумња у веродостојност приложене документације исту ће проверити код званичног заступника 

произвођача возила, уређаја и опреме за територију Републике Србије. 

Понуђач је у обавези да испоручује уља и мазива у оригиналној амбалажи, тако да се на свакој од амбалажа може видети да није 

отварана. Амбалажа мора да има заштитни знак произвођача, понуђач мора на захтев наручиоца да појасни где се налази заштитни 

знак и како се проверава оригиналност амбалаже. 

Наручилац се не обавезује да реализује куповину у наведеним количинама већ ће се реализација вршити у складу са 

стварним потребама наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


