
 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 
 

Обавештење  

о закљученом уговору 
 

На основу члана 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 

14/2012  и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 

54, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 29.06.2016. год. 

као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: MАЗИВА 

2016. године 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

 

09211000 – Уља за подмазивање и средства за подмазивање 

09211100 – Моторна уља 

24951000 – Масти и мазива 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена,  

 

За партије бр. 1, 2 и 5 уговор је закључен са понуђачем: 

 

Фабрика мазива „ФАМ“ a.d.  

Крушевац, Југ Богданова 42 

Мат. бр. 20047852 

ПИБ: 104053488 

Одговорно лице: Владица Петровић 

 

Партија бр. 1: Моторна уља 
  

Процењена вредност:  5.001.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 3.668.387,50 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 4 

 

Понуђена цена - највиша: 4.522.970,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа: 3.668.387,50  дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 4.076.490,05 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 3.668.387,50 дин. (без ПДВ-а). 

 

Партија бр. 2: Уља за механичке и аутоматске преноснике 
  

Процењена вредност:  2.796.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  2.162.330,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена - највиша: 2.436.980,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа: 1.919.500,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

 

 

 



Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 2.436.980,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 2.162.330,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Партија бр. 5: Мазиве масти 
  

Процењена вредност:  696.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  515.312,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена - највиша: 719.768,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа: 515.312,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 583.377,50 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 515.312,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

За партије бр. 3 и 4 уговор је закључен са понуђачем: 

 

„НИС Газпром нефт“ а.д. 

Нови Сад, Народног фронта 12 

Мат. бр. 20084693 

ПИБ: 104052135 

Одговорно лице: Дмитриј Вуколов 

 

Партија бр. 3: Хидраулична уља 
  

Процењена вредност:  2.505.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  1.603.200,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 5 

 

Понуђена цена - највиша: 1.929.780,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа: 1.603.200,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 1.929.780,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 1.603.200,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

 

Партија бр. 4: Уље за моторне тестере, чистаче, кресаче, прскалице и остале уређаје                       

  

Процењена вредност:  7.064.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:  5.376.110,00 дин. (без ПДВ-а)  

 

Број примљених понуда: 5 

 

Понуђена цена - највиша: 5.861.730,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена - најнижа: 5.376.110,00 дин.  (без ПДВ-а). 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 5.861.730,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 5.376.110,00 дин.  (без ПДВ-а). 

 

 

 

 

 

 



 

За партију бр. 8 - уговор је закључен са понуђачем: 

 

„ВИСКОЛ 2003“ доо 

Ветерник, Новосадски пут 106 

Мат. бр: 21010111 

ПИБ: 108491763 

Одговорно лице: Љубиша Дедовић 

 

Партија бр. 8: Синтетички раствор за редукцију издувних гасова 

 

Процењена вредност:  35.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 19.500,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Број примљених понуда: 3 

 

Понуђена цена - највиша: 31.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Понуђена цена - најнижа: 19.500,00 дин. (без ПДВ-а) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша: 31.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа: 19.500,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.07.2016. године. 

 

Датум закључења уговора:  

- за  партије  бр. 1, 2, 5 и партију бр.8: 25.08.2016. год.; 

- за  партије  бр. 3 и 4:  26.08.2016.год. 

 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора. а најдуже до окончања 

уговорних обавеза, уз могућност продужења рока важности уговора. 

 

Измене и допуне Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних околности, 

датих у писаном облику, у складу са ЗЈН, уз сагласност обе уговорне стране. 

 

Контакт особа:  

Мрђеновић Милан, дипл.правник 

Тел. 022/622-111 

 

 

 


