
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца:                                        Министарство рударства и енергетике – Управа за    

                                                                      резерве енергената 

 

Адреса наручиоца:                                      Немањина 22-26, Београд 

 

Интернет страница наручиоца:                  www.mre.gov.rs 

 

Врста наручиоца:                                       Органи државне управе 

 

Врста и предмет набавке:                           Услуга-Уговор о правима на опцијску куповину 

деривата нафте (Тикети) 

Партија 1: тикет за EVRO DIZEL (10 ppm ULSD)  SRPS EN 590 

Партија 2: тикет за безоловни моторни бензин EVRO PREMIJUM BMB 95 (Premium UNL 

10 ppm)  SRPS EN 228            

                                                                         

Назив и ознака из општег  

речника јавне набавке:                            66151000-услуге пословања на финансијском тржишту 

Уговорена вредност:  партија 1 за количине од 20.000 тона: 710.230.925,00 динара без пдв-

а, односно 7.104.000,00 УСД 

партија 1 за количине од 30.000 тона: 1.061.747.244,00 динара без пдв-

а, односно10.620.000,00 УСД 

партија 2: 381.509.179,20 динара без пдв-а, односно  3.816.000,00 УСД                                                                     

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

 

Број примљених понуда: 3(три) за партију 1 

                                           2(две) за партију 2  

 

Понуђена цена: највиша за партију 1 - 3.239.228.880,00 динара без пдв-а, односно 

32.400.000,00 УСД 

најнижа за партију 1 - 710.230.925,00 динара без пдв-а, односно 

7.104.000,00 УСД 

највиша за партију 2 - 695.834.352,00 динара без пдв-а, односно 

6.960.000,00 УСД 

најнижа за партију 2 - 381.509.179,20 динара без пдв-а, односно  

3.816.000,00 УСД 

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: највиша за партију 1 - 1.061.747.244,00 динара без пдв-а, 

односно10.620.000,00 УСД (за 30.000 тона) 

http://www.mre.gov.rs/


најнижа за партију 1 - 710.230.925,00 динара без пдв-а, односно 

7.104.000,00 УСД (за 20.000 тона) 

највиша за партију 2 - 381.509.179,20 динара без пдв-а, односно  

3.816.000,00 УСД 

најнижа за партију 2 - 381.509.179,20 динара без пдв-а, односно  

3.816.000,00 УСД 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.12.2017. године 

 

Датум закључења уговора: 17.01.2018. године 

 

Основни подаци о пружаоцу услуге:  

Партија 1 за количине од 20.000 тона: EURONOVA ENERGIES SA 29 Quai des Bergues, 

Женева, Швајцарска, Број регистрације: CHE-430.285.565, Број у судском регистру и 

привредном регистру: Ref. br. 11840/2013; Fed. nr. CH-660-1863013-8 

Партија 1 за количине од 30.000 тона: Група понуђача-TAMOZA TRADING LTD 

Themistokli Dervi 41, Hawaii Nicosia Tower, 2nd floor, Оffice 202, 1066, Никозија, Република 

Кипар, Матични број: HE 115257, ПИБ: CY 10115257, ПДВ број: 12115257М и DS-

MINERALOL GMBH Cuxhavener Str.42-44, 28217, Bremen, Germany 

Партија 2: EURONOVA ENERGIES SA 29 Quai des Bergues, Женева, Швајцарска, Број 

регистрације: CHE-430.285.565, Број у судском регистру и привредном регистру: Ref. br. 

11840/2013; Fed. nr. CH-660-1863013-8 

 

Период важења уговора: 2 године од дана закључења и ступања уговора на снагу 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: ако после закључења уговора 

наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не 

може остварити сврха уговора у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара 

очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га 

на снази такав какав је, под условом да се у време закључења уговора те околности нису 

могле узети у обзир, нити су се могле избећи или савладати 

 

Остале информације: средњи курс НБС за прерачунавање УСД у РСД на дан отварања 

понуда је 99,9762 динара. 

 

 


