
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-12-7/20 

Датум: 31.3.2020. године 

 

 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), и члана 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), д о н о с и м: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

 

У поступку јавне набавке конкурентског захтјева за достављање понуда са 

закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем на период од двије године у 

избору најповољнијег понуђача за Набавку и сукцесивну испоруку горива за моторна 

возила, за који су Тендерска документација и Обавјештење о набавци објављени на 

порталу јавних набаки, достављена је једна прихватљива понуда и ОДЛУЧЕНО је да се 

Оквирни споразум и сви појединачни уговори током трајања оквирног споразума додјеле 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука.  

  

II 

  

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној web-

страници Општине Шековићи.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

У поступку јавне набавке - конкурентског захтјева за достављање понуда са 

закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем на период од двије године,  за 

који су Тендерска документација, број: 04/3-404-12-2/20 од 17.2.2020. године, заједно са 

Обавјештењем о набавци, број: 782-7-1-10-3-5/20 и исправком за обавјештење о набавци, 

782-7-1-10-8-6/20 објављени на порталу јавних набавки, а у избору најповољнијег понуђача 

за додјелу Оквирног споразума о набавци и сукцесивној испоруци горива за моторна 

возила. У предметном поступку позвана су три понуђача да преузму тендерску 

документацију, од којих су два преузела исту, и још три заинтересована понуђача је 

преузело тендерску документацију, што је укупно пет понуђача. Од пет заинтересованих 

понуђача који су из система „Е-набавке“ преузели тендерску документацију само је један 

понуђач је благовремено доставио своју понуду, и то: „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука.  

Након проведеног поступка оцјене и анализе достављене понуде утврђено је да је 

иста квалификована и економски најповољнија понуда, те је Комисија за набавке у свом 

Записнику о прегледу и оцјени пристиглих понуда у поступку за додјелу Оквирног 

споразума о набавци и сукцесивној испоруци горива за моторна возила, број: 04/3-404-12-

6/20 од 11.3.2020. године, предложила да се предметни оквирни споразум и сви 

појединачни уговори у току трајања оквирног споразума могу додјелити поменутом 

понуђачу без обзира што је достављена једна прихватљива понуда. Поменути Записник је 

саставни дио ове Одлуке.  

 



На основу свега наведеног, овај орган је прихватио мишљење Комисије за набавке, 

те је сходно одредбама члана 70. став (1), (2), (3) и (6) и члана 89. став (3) Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) одлучено је као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба уговорном органу у писаној форми у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.  

 

 

ДОСТАВИТИ:               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1. Понуђачу,      

2. У спис и а/а.                Момир Ристић  


