
 

На основу члана 36. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 

и 14/15) 

 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

11000 Београд, Немањина 22-26 

 

објављује 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

 

Назив и адреса наручиоца, број и датум доношења одлуке: Министарство рударства и 

енергетике, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mre.gov.rs; Одлука о додели уговора 

број: 404-02-25/8/2015-08 од 04.08.2015. године. 

Врста наручиоца:  Орган државне управе. 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга приступа 

подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте и ценама енергије и енергената, ЈН-6/15, 

(ознака из општег речника набавке: 09000000 – Нафтни деривати, гориво, електрична 

енергија и други извори енергије).        

Предмет јавне набавке обликован је у две партије: 

 Партија 1: набавка on-line приступа подацима и информацијама о референтним 

ценама сирове нафте и деривата нафте (Platts Global Alert и Platts Crude Oil Marketwire). 

 Партија 2: набавка on-line приступа подацима и информацијама о ценама енергије и 

енергената и пратећих услуга (Thomson Reuters EIKON for commodities monitor).   

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. Набавку могу извршити само 

одређени понуђачи, и то за Партију 1: компанија Platts из САД , а за Партију 2: компанији 

Reuters Ltd. из Велике Британије, обзиром да се приступ за оба on-line сервиса спроводио 

преко техничке платформе коју је развила компанија Reuters Ltd, а коју користи заједно са 

компанијом Platts.  

Наручилац је прибавио позитивно мишљење о основаности примене преговарачког 

поступка од Управе за јавне набавке, број: 404-02-736/15 од 08.04.2015. године.   

Процењена вредност јавне набавке: 15.000.000,00 динара без ПДВ-а. Процењена 

вредност за Партију 1: 12.000.000,00 динара без ПДВ-а. Процењена вредност за Партију 2: 

3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Број примљених понуда: за Партију 1 – 1 понуда; за Партију 2 – 1 понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена: за Партију 1 без/са ПДВ - 65.400 УСД $, односно 

7.158.592,44 динара обрачунато према средњем девизном курсу Народне банке Србије на 

дан 03.08.2015. године;  за Партију 2 без/са ПДВ - 15.000 евра односно 1.802.455,50 динара 

обрачунато према средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан 03.08.2015. године 

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


Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: за Партију 1 без/са ПДВ 

- 65.400 УСД $, односно 7.158.592,44 динара обрачунато према средњем девизном курсу 

Народне банке Србије на дан 03.08.2015. године;  за Партију 2 без/са ПДВ - 15.000 евра 

односно 1.802.455,50 динара обрачунато према средњем девизном курсу Народне банке 

Србије на дан 03.08.2015. године. 

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: 

Партија 1: PLATTS Ltd. The McGraw Hill Companies, 20 Canada Square, Canary Wharf, 

London E14 5LH, United Kingdom; привредно друштво бр. 7953373; директори привредног 

друштва: Paul James Sansom, Hywel Rees Thomas и Kevin Wise.  Укупна цена за период од 

24 месеца без/са ПДВ: 65.400 УСД $, односно 7.158.592,44 динара обрачунато према 

средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан 03.08.2015. године (1 УСД $  - 

109,4586 динара); рок важења понуде: 30 дана (од дана отварања понуда); рок плаћања: 30 

дана (од дана службеног пријема рачуна за предметну услугу).  Набавка се односи на on-

line приступ подацима и информацијама о референтним ценама сирове нафте и деривата 

нафте. Понуда је оцењена као прихватљива.  

Партија 2: Reuters Ltd. The Thomson Reuters Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, 

London E14 5EP, United Kingdom. привредно друштво бр. 145516; директори привредног 

друштва: Helen Elizabeth Campbell, Giraz Erol, Priscilla Hughes, David Martin Mitchley и Peter 

David Moss. Укупна цена за период од 24 месеца без/са ПДВ: 15.000 евра односно 

1.802.455,50 динара обрачунато према средњем девизном курсу Народне банке Србије на 

дан 03.08.2015. године (1 евро – 120,1637 динара); рок важења понуде: 30 дана (од дана 

отварања понуда); рок плаћања: 30 дана (од дана службеног пријема рачуна за предметну 

услугу). Набавка се односи на on-line приступ подацима и информацијама о ценама енергије 

и енергената и пратећих услуга. Понуда је оцењена као прихватљива. 

Период важења уговора: 24 месеца од закључења уговора. 

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: заинтересовано лице 

може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана,  од дана објављивања 

одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се 

Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Подносилац захтева за заштиту права је дужан 

да на рачун број: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: ЈН 11-15; 

сврха: такса за ЗЗП, Министарство рударства и енергетике, ЈН 11-15; корисник: Буџет 

Републике Србије; уплати износ таксе од 40.000,00 динара, (утврђену чланом 156. став 1. 

тачка 2. ЗЈН-а) и доказ о извршеној уплати достави у прилогу захтева. Захтев слати на 

адресу Краља Милана 36, Београд, Писарница Министарства рударства и енергетике. 

 

 


