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

и 14/15) 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

Управа за резерве енергената 

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-Управа за резерве енергената, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mre.gov.rs; 

Одлука о додели уговора број: 404-02-1/2015-01од 28.07.2015. године. 

Врста наручиоца:  Орган државне управе. 

Предмет јавне набавке услуга: Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте  

Ознака из општег речника набавке: 66151000 – услуге пословања на финансијском 

тржишту 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену:  у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, а по претходно добијеном позитивном 

мишљењу Управе за јавне набавке број: 404-02-2366/15 од 29.06.2015. године, а с обзиром 

на чињеницу да је у току године од једног корисника буџетских средстава образовано више 

корисника, Влада је на предлог министра надлежног за финансије, донела Решење 05 Број: 401-

5996/2015 од 29. маја 2015. године о употреби текуће буџетске резерве, којим  су неискоришћена 

средства, распоређена Министарству рударства и енергетике, пренета у текућу буџетску резерву и 

распоређена новообразованом кориснику буџетских средстава, односно Управи за резерве 

енергената. Такође, имајући у виду хитност у поступању, с обзиром на прелиминарни извештај са 

скрининга за Поглавље 15 – Енергетика у ком је наведено да ће успостављање система обавезних 

резерви нафте и деривата нафте представљати предуслов како би се отворило преговарање за то 

поглавље, с једне стране, али и ограничене могућности буџета, с друге стране, Влада је донела 

Решење 05 Број: 401-6961/2015 од 25.06.2015. године, којим је отворена нова апропријација у буџету 

Републике Србије – 424, за потребе набавке услуга пословања на финансијском тржишту, односно 

набавке уговора о правима на опцијску куповину деривата нафте, ради формирања и одржавања 

обавезних резерви и ограничавања и смањења тржишних и ценовних ризика. 

С обзиром на све напред наведено и протекли временски период за спровођење административних 

процедура прописаних Законом о буџетском систему, Управа за резерве енергената не може у 

кратком року који је преостао до краја буџетске године да спроведе отворени поступак, па је 

принуђена да јавну набавку спроведе на основу члана 36. став 1.тачка 3) Закона о јавним набавкама.  

Околности које оправдавају хитност нису у било којој вези са наручиоцем.  

 

Процењена вредност јавне набавке: 580.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Број примљених понуда: 3. 

 

 

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


 
Највиша и најнижа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена: 

Цена тикета УСД/тона/месечно: 

А) Diesel 10ppm EN 590 : 17,50  

Б) Motor gasoline EN 228:  19,50  

Најнижа понуђена цена: 

Цена тикета УСД/тона/месечно: 

А) Diesel 10ppm EN 590 : 16,90  

Б) Motor gasoline EN 228:  18,90  

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Цена тикета УСД/тона/месечно: 

А) Diesel 10ppm EN 590 : 16,90  

Б) Motor gasoline EN 228:  18,90  

 

Цена остварена у преговарачком поступку: 

Цена тикета УСД/тона/месечно: 

А) Diesel 10ppm EN 590 : 15,90  

Б) Motor gasoline EN 228:  17,90  

 

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:   
Euronova Energies SA, Quai des Bergues 29, 1201 Geneve, Швајцарска IDE CH-430.285.565, 

Pierre Gay, директор,  понуда од 27.07.2015. године. Цена тикета УСД $ тона/месечно: за 

Diesel 10ppm EN 590 (28.000 т) је 16,90 УСД $, за Motor gasoline EN 228 (12.000 т) је 18,90; 

Цена производа при испоруци ($ УСД /t): за Diesel 10ppm EN 590 - Нови Сад: воз 614.12 

$ УСД /t, камион 660.12 $ УСД /t, баржа 599.74$ УСД /t и Смедерево: воз 618.72 $ УСД /t, 

камион 664.72 $ УСД /t, баржа  603.19 $ УСД /t, за Motor gasoline EN 228 - Нови Сад: воз 

766.86 $ УСД /t, камион 812.86 $ УСД /t, баржа 752.49 $ УСД /t и Смедерево: воз 771.46 $ 

УСД /t, камион 817.46 $ УСД /t, баржа  755.94 $ УСД /t; Удаљеност складишта до 

терминала испоруке (км): Нови Сад -1010 км, Смедерево – 1160 км; Време потребно за 

испоруку до терминала: 2 дана – камион, 3 дана – воз, 15 дана комбиновано воз и баржа; 

Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања понуде.  

 

Период важења уговора:  до 31.03.2016.године. 

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 1-15; 

сврха: такса за ЗЗП, Министарство рударства и енергетике-Управа за резерве енергената, 

ЈН 1/15; 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. 

 


