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Број : 08/ 4.5/404-266-5/21 
Датум : 01.07.2021. године 

На основу члана 70. ст. 1., 2., З. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и 
Херцеговине", број З9/14), а у конкурентском захтјеву за достављање nонуда за јав ну набавку 

погонског горива-течни нафтни гас (ЛПГ) објављеног на Порталу јавних набавки, број 

обавјештења 67-7-1-22-3-8/21 од 11.06.2021. године, вршилац дужности директора Центра 
ДОНОСИ 

ОДЛУКУ 

о избору најповољније г понуђача 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке из Извјештаја о раду Комисије за јавну набавку 

погонског горива-течни нафтни гас (ЛПГ) са препоруком за доношење одлуке о избору 

најповољнијег понуђача број 08/ 4.5/404-266-4/21 од ЗО.О6.2021 . године и оквирни споразум за 

јавну набавку погонског горива-течни нафтни гас (ЛПГ) додјељује се понуђачу "НЕСТРО ПЕТРОЛ " 

а.д. Бања Лука у висини процијењене вриједности наба вке од 5.128,20 КМ без ПДВ-а, односно 

6.000,00 КМ са ПДВ-ом, као најповољнијем понуђачу. 

11 

Понуда понуђача "НЕСТРО ПЕТРОЛ " а .д. Бања Лука број : 12190/21 од 29.06.2021. године 
прихватљива је за овај Уговорни орган по критеријуму " најниже цијене", а у складу са чланом 

б4. тачка 1. став б) Закона о јавним набавкама БиХ. 

111 

Обавезује се изабра ни понуђач да поступи у складу са тачком 3.2 тендерске документације број 
08/ 4.5/404-266/21 и достави документе из члана 45. став 2 од тачке а) до тачке д) Закона о 

јавним набавкама. 

IV 

Одлука ступа на снагу даном доношења и доставиће се понуђачу који је учествовао у поступку 

јавне набавке у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама. 

v 
Ова одлука објавиће се на веб страници Републичког центра за истраживање рата, ратних 
элочина и тражеtt.е несталих лица истовремено са уnућиваtt>ем nонуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став б) Закона о јавним набавкама . 

Vl 

За извршење ове одлуке задужује се Одјељење за правне, финансијске и опште послове . 



Образложење 

Постуnак јавне набавке nогонског горива- течни нафтни гас (ЛП Г) nокренут је Одлуком о 

покретању постуnка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда број 

08/ 4.5/ 404-266/ 21 од 10 .0б. 2021 . године. 
Обавјештење о јавној набавци објављено је на Порталу јавних набавки број 67-7-1-22-3-8/ 21 од 

11.06.2021. године. 

Критериј за додјелу оквирног сnоразума је био "најнижа цијена", а у складу са чланом 64. тачка 
1. став б) Закона о јавним набавкама БиХ. 

Комисија за јавну набавку (у даљем тексту Комисија) формирана одлуком вршиоца дужности 

директора Центра број 08/ 4.5/ 404-266-1/21 од 28.06.2021. године је дана З0.06.2021 . године 

nриликом отварања nонуда утврдила да је благовремено nристигла једна nонуда за јавну 

набавку nогонског горива-течни нафтни гас (ЛПГ) nонуђача "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука . 

Понуђач "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука испунио је услове за квалификацију и доставио 

nотребне доказе . Цијена исказана у nонуди која је сачињена на основу сnецифи кације дате у 

тендерској документацији износи 4.872,00 КМ без ПДВ-а . 

За овај nостуnак је nредвиђена е-аукција али с обзиром да је Уговорни орган запримио само 

једну прихватљиву nонуду е-аукција се не може заказати у складу са чланом З . став З ) 

Правилника о условима и начину кориштења е-аукције (Службени гла сник Бих" број 66/1б), него 

се постуnак окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама . 

Комисија за јавне набавке је након прегледа и оцјене понуда доставила вршиоцу дужности 

директора Центра Записник о прегледу и оцјени понуда број : 08/4.5/404-266-З/21 од дана 

ЗО .О6 .2021 . године са Извјештајем о раду Комисије за јавну набавку nогонског горива-течни 

нафтни гас (ЛПГ) са препоруком за доношење одлуке о избору најnовољнијег понуђача број : 

08/ 4.5/ 404-266-4/ 21 од ЗО .О6 .2021 . године. 

Комисија је дала nрепоруку вршиоцу дужности директора Центра да у поступ ку наба вке 

погонског горива-течни нафтни гас (ЛПГ) , као најnовољнијег nрихвати nонуђача "НЕСТРО 

ПЕТРОЛ" а .д. Бања Лука са nонудом број 12190/ 21 од 29.06.2021. године, донесе одлуку о 
избору најnовољнијег nонуђача и додијели оквирни споразум nонуђачу "НЕСТРО ПЕТРОЛ " а.д. 

Бања Лука у висини nроцијењене вриједности набавке од 5.128,20 КМ без ПДВ-а, односно 

6.000,00 КМ са ПДВ-ом како је и предвиђено тендерском документацијом, а све у складу са 

одредбама члана б4. став 1. тачка б) и члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама . 

Оквирни сnоразум ће се доставити на потпис именованом понуђачу у складу са чланом 89. став 
З) Закона о јавним набавкама БиХ. 

Након разматрања nриједлога Комисије, утврђено је да су разлози за избор најnовољнијег 

понуђача оnравдани, те је одлучено као у дисnозитиву, а у складу са чланом 65. и чланом 70. 
За кона о јавним набакама БиХ. 

Поука о правном лијеку: 

Против ове одлуке може се уложити жалба Центру, у писаној форми неnосредно или 

nреnорученом nошиљком, у три примјерка, у року од пет (5) дана до дана пријема ове Одлуке. 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. Понуђач х1; 

2. а/а . 


