
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

    ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-35-7/22 

Датум: 19.4.2022. 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 
понуђачу: „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука.  

 Изабрани понуђач је дужан, у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о 

резултатима овог поступка јавне набавке, доставити доказ који се односи на тачку 2.1. под 

а) алинеја 2. Тендерске документације за предметну набавку.  
 У случају да изабрани понуђач у наведеном року пропусти да достави доказ 

наведен у претходном ставу ове Одлуке или достави неприхватљив доказ, ова одлука ће се 

поништити.  
  

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  

 

Општина Шековићи као уговорни орган је одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 03-404-35/22 од 23.3.2022. године, покренула поступак конкурентског 

захтјева за достављање понуда са закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем 

на период од двије године за избор најповољнијег понуђача за додјелу Оквирног споразума 
о набавци и сукцесивној испоруци горива за моторна возила, за који је дана 24.3.2022. 

године на порталу јавних набавки објављено Обавјештење о набавци, број: 782-7-1-19-3-

6/22 и Тендерска документација, број: 04/3-404-35-2/22.  

Максимално процијењена вриједност набавке за период трајања оквирног 
споразума је: 34.188,03 КМ без ПДВ-а.  

Критеријум за додјелу уговора је економски најповољнија понуда квалификованог 

понуђача. 
У предметном поступку позвана су три понуђача да у систему Е-набавке преузму 

тендерску документацију, од три позвана понуђача један је преузео тендерску 

документацију заједно са још пет понуђача, што је укупно шест заинтересованих понуђача 



који су из система Е-набавке преузели тендерску документацију. Од шест заинтересованих 

понуђача који су из система „Е-набавке“ преузели тендерску документацију 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, 

именована од стране овог органа Рјешењем, број: 03-111-4/22 од 5.4.2022. године, 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: 04/3-404-35-

6/22 од 18.4.2022. 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, а све на основу члана 

89. став (3) Закона о јавним набавкама. Поменути Записник је саставни дио ове Одлуке.  

Током поступка анализе и оцјене достављене понуде утврђено да је понуђач поред 
овјерене Изјаве о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона 

доставио и тражене доказе који су наведени у тачки 2.1. под а) Тендерске документације и 

констатовано је да су прихватљиви докази који се односе на тачку 2.1. под а) алинеје 1., 3. 
и 4. Тендерске документације, док доказ који се односи на тачку 2.1. под а) алинеја 2. 

Тендерске документације није прихватљив из разлога што је достављено Увјерење старије 

од три мјесеца рачунајући од тренутка достављања понуде. Наиме, приликом анализе 

достављених докумената утврђено је да је достављено Увјерење, број: 057-0-СУ-II-22-
000026, издато дана 12.1.2022. године од стране Окружног привредног суда у Бањој Луци, 

којим се доказује да понуђач није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није 

предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне 
дјелатности, старије од три мјесеца обзиром да је издато 12.1.2022. године а понуда је 

достављена 15.4.2022. године. На основу наведеног закључено је да понуђач, што се тиче 

доказа који се односе на личну способност понуђача, доставио прихватљиве доказе који се 

односе на тачку 2.1. под а) алинеје 1., 3. и 4. Тендерске документације тако да обзиром да 
је изабран није у обавези да исте доставља накнадно, док је доказ који се односи на тачку 

2.1. под а) алинеја 2. Тендерске документације понуђач дужан доставити у року од 5 дана 

од дана пријема обавјештења о резултатима овог поступка.   
Комисија за набавке је на крају, у свом извјештају,  једногласно предложила да се 

предметни оквирни споразум и сви појединачни уговори могу додјелити понуђачу: 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука који је доставио економски најповољнију понуду, што 
је и прихваћено од стране овог органа.  

 У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија за 

набавке правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача и преглед и 

оцјену понуда, а све у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и 
критеријумима из Тендерске документације.  

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. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 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.                Миладин Лазић, с.р.  


