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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

Обавештење  

о закљученим уговорима 
 

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. 52/19 

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 05.08.2019. године, 

као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: Мазива 2019. 

год. 

 

назив и ознака из општег речника набавке: 

- уља за подмазивање и средства за подмазивање – 09211000; 

- моторна уља – 09211100; 

- масти и мазива – 24951000; 

 

критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена. 

 

Уговори су закључени за партије: 1, 2, 3 и 4. 

 

За партије бр. 1: Мазива и уља за моторна возила и бр. 2: Уља за моторне тестере, чистаче, 

кресаче, прскалице и остале уређаје, уговор је закључен са понуђачем: 

 

„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ АД 

Нови Сад, Народног фронта 12 

Мат. бр. 20084693; ПИБ: 104052135    

Одговорно лице: Константин Тарасов 

 

Број примљених понуда: 

- За партију бр. 1: 2 (две); 

- За партију бр. 2: 4 (четири); 

 

- Процењена вредност:  

- За партију бр.  1 – 9.839.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 – 6.134.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Уговорена вредност:  

- За партију бр.  1 – 8.274.232,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 – 5.569.750,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - највиша: 

- За партију бр.  1 – 8.710.912,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 – 5.912.750,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена - најнижа:  

- За партију бр.  1 – 8.274.232,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 – 5.569.750,00дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда - највиша:  

- За партију бр.  1 –  8.710.912,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –  5.912.750,00 дин. (без ПДВ-а); 
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Понуђена цена код прихватљивих понуда - најнижа:  

- За партију бр.  1 –   8.274.232,00 дин. (без ПДВ-а); 

- За партију бр.  2 –   5.569.750,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

За партију бр. 3: Мазиве масти, уговор je закључен са понуђачем: 

 

„ELLIS ENTERPRISES EAST“ ДОО 

Крушевац, Мике Стојановића 15 

Мат. бр. 21368997; ПИБ: 110618744 

Одговорно лице: Diego Cesare Brodoni,  

а по овлашћењу бр. 039093 од 31.07.2019. год. Игор Јокић 

 

у заједничкој понуди са:  

 

„ФАМ“ АД                                                                                 

Крушевац, Југ Богданова 42                                                     

МБ: 20047852; ПИБ: 104053488                                   

Одговорно лице: Јелица Ђуровић Петронијевић         

                       

Процењена вредност:  664.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   541.005,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

Понуђена цена: 

Највиша:  541.005,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа:  541.005,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша: 541.005,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа: 541.005,00 дин. (без ПДВ-а). 

 

За партију бр. 4: Специјално уље за ванбродске моторе, уговор je закључен са понуђачем: 

 

„AMEK GROUP“ ДОО 

Нови Сад, Аугуста Цесарца 18/106 

Мат. бр. 21116807; ПИБ: 109041054 

Одговорно лице: Милан Костић 

                     

Процењена вредност:  63.000,00 дин. (без ПДВ-а); 

Уговорена вредност:   56.250,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

 

Понуђена цена: 

Највиша:  56.250,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа:  56.250,00 дин. (без ПДВ-а); 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша: 56.250,00 дин. (без ПДВ-а); 

Најнижа: 56.250,00 дин. (без ПДВ-а). 
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.09.2019.  

 

Датум закључења свих наведених уговора:  

- са понуђачем „AMEK GROUP“ ДОО Нови Сад: 07.10.2019. год. 

- са понуђачем „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ ДОО Нови Сад: 08.10.2019. год. 

- са понуђачем „ELLIS ENTERPRISES EAST“ ДОО Крушевац: 14.10.2019. год. 

 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења уговора, а најдуже до испуњења  

уговорних обавеза. 

 

Измене и допуне свих наведених Уговора могуће су само из нарочито оправданих и објективних 

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

 

Дата је могућност продужења рока важности уговора, у случају да роба није испоручена у 

целости до истека рока важности уговора, а Купац има потребу за тим. 

 

У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, дата је могућност повећања обима предмета уговорене набавке до 

макс. 5% укупне вредности првобитно закљученог уговора.  

 

Контакт особа:   

Душко Савић, маст.инж.пољ.техн. - председник комисије, тел. 022/725-519.                  


