
 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) 

 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

11000 Београд, Немањина 22-26 

 

објављујe 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци  

 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство рударства и  

енергетике, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mrе.gov.rs; 

 

Врста наручиоца:  Орган државне управе; 

 

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

- набавка услуга - приступ подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте и ценама 

енергије и енергената, обликован у две партије: 

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

сирове нафте и деривата нафте PLATTS Ltd.; 

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

енергената и пратећих услуга Reuters Ltd.; 

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

енергија и други извори енергије; 

       

  Уговорена вредност: 

  Партија 1: Вредност уговора је без/са ПДВ: 65.400 УСД $, односно    7.158.592,44 динара; 

Партија 2: Вредност уговора је без/са ПДВ: 15.000 евра односно 1.802.455,50 динара;  

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена; 

 

Број примљених понуда: за обе партије по једна понуда; 

 

Највиша и најнижа понуђена цена: најнижа и највиша понуђена цена износи без/са 

ПДВ: 65.400 УСД $, односно 7.158.592,44 динара, за Партију 1, док је за Партију 2 

најнижа и највиша понуђена цена без/са ПДВ: 15.000 евра односно 1.802.455,50 динара; 

 

 

http://www.mrе.gov.rs/


Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: иста као и највиша и 

најнижа понуђена цена; 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.08.2015. године; 

 

Датум закључења уговора: 25.08.2015. године за обе партије; 

 

Основни подаци о добављачу:  
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; 

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; 

 

Период важења уговора: 24 месеца од закључења уговора;  

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /. 

  

 

 


