
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:                       Добра- Сирова нафта и дериват нафте-Гасно уље 

Евро дизел (SRPS EN 590) 

 

Партија 1: Сирова нафта 

Партија 2: Гасно уље Евро дизел (SRPS EN 590)           

                                                                         

Назив и ознака из општег речника јавне набавке:           

                                     09230000 - Нафта (сирова) и 09134220 - Дизел гориво (EN 590) 

 

Уговорена вредност:  партија 1: 833.333.333,33 динара без пдв-а 

партија 2: 855.833.232,80 динара без пдв-а                                                                     

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда: 1(једна) за партију 1 

                                           1(једна) за партију 2  

 

Понуђена цена:   највиша за партију 1 - 50,65 динара/килограм без пдв-а, 

најнижа за партију 1 - 50,65 динара/килограм без пдв-а, 

 

највиша за партију 2 - 119,93 динара/литар без пдв-а,  

најнижа за партију 2 - 119,93 динара/литар без пдв-а, 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

                               највиша за партију 1 - 50,65 динара/килограм без пдв-а, 

 најнижа за партију 1 - 50,65 динара/килограм без пдв-а, 

 

највиша за партију 2 - 119,93 динара/литар без пдв-а,  

најнижа за партију 2 - 119,93 динара/литар без пдв-а, 

 

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

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


 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.11.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 26.11.2019. године 

 

Основни подаци о пружаоцу услуге:  

Партија 1: НИС а.д., Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, матични број: 20084693,  

шифра делатности 0610, ПИБ: 104052135, број рачуна  160-92713-36 BANCA INTESA a.d. 

Beograd,  телефон 011-2058551, (у даљем тексту: Продавац) кога заступа Aндреј Тучњин, 

први заменик Генералног директора за Downstream, директор Дивизије Downstream 

Партија 2: НИС а.д., Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, матични број: 20084693,  

шифра делатности 0610, ПИБ: 104052135, број рачуна 150-1849605-14 ДИРЕКТНА БАНКА  

и 105-11427-86 АИК БАНКА,  телефон 011-2058133, телефакс 011-3114425,  (у даљем 

тексту: Продавац) кога заступа Константин Тарасов, директор Дирекције за комерцијалне 

активности 

Период важења уговора: До коначног извршења посла 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају да у периоду важења 

уговора наступе објективне околности које се нису могле предвидети у тренутку 

потписивања  уговора, Продавац и Купац су сагласни да  се ове промене имплементирају у 

уговор  потписивањем Анекса. У објективне околности, између осталог, убрајају се 

неповољни   хидролошки услови услед којих није могуће извршити испоруку у складиште 

наведено у члану 3, ст.1 Уговора, као и друге објективне околности 

 

 

 

 


