
Број: ЈП – 624/15 
Датум: 18.12.2015. године 
 
 
 
 
На основу члана 64. став (1) тачка а)  и члана 70. ставови (1), (3) и (6) Закона о 
јавним набавкама (Службени гласник БиХ број: 39/14), на препоруку Комисије за 
набавку број: 587-2/15 од 16.12.2015. године у поступку јавне набавке – набавка 
погонског горива, Правобанилац Републике Српске је донио  
 
 

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача  

 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку Правобранилаштва Републике 
Српске број: 587-2/15 од 16.12.2015. године и  
-Оквирни споразум за јавну набавку погонског горива ЛОТ-1 за подручје града 
Бања Лука додјељује се понуђачу „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ д.о.о Сарајево, 
понуда бр. 48-ИК/15, достављена дана 15.12.2015. године за понуђену цијену од 
13.734,20 КМ (без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.  
-Оквирни споразум за јавну набавку погонског горива ЛОТ-2 за подручје града 
Бијељина додјељује се понуђачу „НЕСТРОПЕТРОЛ“ АД БАЊАЛУКА, понуда бр. 
8133/15-1, достављена дана 15.12.2015. године за понуђену цијену од 2.059,09 КМ 
(без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.  
-Оквирни споразум за јавну набавку погонског горива ЛОТ-3 за подручје града 
Приједор додјељује се понуђачу „НЕСТРОПЕТРОЛ“ АД БАЊАЛУКА, понуда бр. 
8133/15-2, достављена дана 15.12.2015. године за понуђену цијену од 2.062,35 КМ 
(без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.  
-Оквирни споразум за јавну набавку погонског горива ЛОТ-4 за подручје града 
Требиње додјељује се понуђачу „НЕСТРОПЕТРОЛ“ АД БАЊАЛУКА, понуда бр. 
8133/15-3, достављена дана 15.12.2015. године за понуђену цијену од 2.108,01 КМ 
(без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.  
-Оквирни споразум за јавну набавку погонског горива ЛОТ-5 за подручје општина 
Власеница додјељује се понуђачу „НЕСТРОПЕТРОЛ“ АД БАЊАЛУКА, понуда бр. 
8133/15-4, достављена дана 15.12.2015. године за понуђену цијену од 1.994,85 КМ 
(без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.  
-Оквирни споразум за јавну набавку погонског горива ЛОТ-6 за подручје града 
Источно Сарајево додјељује се понуђачу „НЕСТРОПЕТРОЛ“ АД БАЊАЛУКА, 
понуда бр. 8133/15-5, достављена дана 15.12.2015. године за понуђену цијену од 
2.158,26 КМ (без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.  
-Оквирни споразум за јавну набавку погонског горива ЛОТ-7 за подручје града 
Добој додјељује се понуђачу „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ д.о.о Сарајево, 



понуда бр. 48-ИК/15, достављена дана 15.12.2015. године у износу од 2.770,26 КМ 
(без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.  
-Оквирни споразум за јавну набавку погонског горива ЛОТ-8 за подручје општине 
Фоча додјељује се понуђачу „НЕСТРОПЕТРОЛ“ АД БАЊАЛУКА, понуда бр. 
8133/15-7, достављена дана 15.12.2015. године за понуђену цијену од 2.810,67 КМ 
(без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.  
 

Члан 2. 
 

Изабрани понуђачи су дужни да у року од (5) дана од дана достављања ове Одлуке 
доставе оригинале или овјерене копије документације из члана 45. Закона о јавним 
набавкама.  
Уколико изабрани понуђачи не достави тражену документацију у одређеном року, 
или је доставе на непрописан и непотпун начин уговорни орган неће закључити 
уговор са одабраним понуђачима. 
 

Члан 3.  
 

Приједлози Оквирних споразума доставиће се на потпис изабраним понуђачима 
након истека рока од 7 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи 
обавијештени о избору најповољнијих понуда. 
 
 

Члан 4.  
 

Ова одлука објавиће се на интернет станици Правобранилаштва Републике Српске 
(www.pravobranilastvors.net), истовремено са упућивањем понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о 
јавним набавкама. 
 

Члан 5. 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се свим понуђачима који 
су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о 
јавим набавкама. 
 
 

Образложење 
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 
број: 613/15 од 14.12.2015. године. 
 
 
Јавна набавка је спроведена конкурентским захтјвом. 
 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 35.897,40 КМ. 

http://www.pravobranilastvors.net/


 
Обајевештење о набавци број: 104-7-1-3-3-3/2015 послато је на објављивање дана 
07.12.2015. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 07.12.2015. 
године.. 
 
Комисија за набавку, именована је Одлуком број: ЈП 413/15 од 24.09.2015. године. 
 
Комисија за јавну набавку доставила је Правобраниоцу Републике Српске 
Записник о прегледу и оцјени понуда број: ЈП-587/15  од 15.12.2015. године, 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: ЈП-587-2/15 од 16.12.2015. 
године и Извјештај о раду број: ЈП-575-1/15 од 16.12.2015.године, у поступку јавне 
набавке – погонског горива. 
 
 У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за набавку 
благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда, 
о чему је сачинила одговарајуће записнике у којима је утвђено слиједеће:  

- Понуде за ЛОТ 1- доставили су: „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ д.о.о 
Сарајево, „КРАЈИНА ПЕТРОЛ“ ад Бања Лука и „НЕСТРОПЕРОЛ“ ад Бања 
Лука. 

- Понуде за ЛОТ 2- доставили су: „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ д.о.о 
Сарајево и „НЕСТРОПЕРОЛ“ ад Бања Лука. 

- Понуде за ЛОТ 3- доставили су: „НЕСТРОПЕРОЛ“ ад Бања Лука и 
„ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ д.о.о Сарајево. 

- Понуду за ЛОТ 4- доставио је: „НЕСТРОПЕРОЛ“ ад Бања Лука 
- Понуде за ЛОТ 5- доставили су: „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ д.о.о 

Сарајево, и „НЕСТРОПЕРОЛ“ ад Бања Лука. 
- Понуде за ЛОТ 6- доставили су: „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ д.о.о 

Сарајево, и „НЕСТРОПЕРОЛ“ ад Бања Лука. 
- Понуде за ЛОТ 7- доставили су: „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ д.о.о 

Сарајево, и „НЕСТРОПЕРОЛ“ ад Бања Лука. 
- Понуду за ЛОТ 8- доставио је: „НЕСТРОПЕРОЛ“ ад Бања Лука 

 
 
У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те преглед и 
оцјену понуда, у складу са критеријумима из тендерске документације. 
 
У поступку оцјене проведеног поступка, Правобранилац Републике Српске није 
нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били 
основ за неприхватање Препоруке Комисије за набавку. 

 
Наиме, у поступку је оцијенио да је Комисија у свему правилно поступила те да је 
избор најповољнијег понуђача, извршен у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и Тендерском документацијом. Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да је изабрани понућач најбоње оцјењен по 
критеријуму најниже цијене јер је једини квалификовани понуђач у овом поступку.  



 
- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија и 
приједлог да се закључи оквирни споразум за ЛОТ-1 са: 

 
 
1. 

 
Назив понуђача 

 
„ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ 
 

 
2. 

 
Сједиште и адреса 

 
Тешањска 24а, Сарајево 
 

 
3. 

 
Укупна цијена понуде без ПДВ-а 

 
13.734,20 КМ 

 
  

- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија и 
приједлог да се закључи оквирни споразум за ЛОТ-2 са: 

 
 
1. 

 
Назив понуђача 

 
„НЕСТРОПЕТРОЛ“АД 
 

 
2. 

 
Сједиште и адреса 

 
Краља Алфонса XIII број 9 
БАЊА ЛУКА 
 

 
3. 

 
Укупна цијена понуде без ПДВ-а 

 
2.059,09 КМ 

 
- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија и 
приједлог да се закључи оквирни споразум за ЛОТ-3 са: 

 
 
1. 

 
Назив понуђача 

 
„НЕСТРОПЕТРОЛ“АД 
 

 
2. 

 
Сједиште и адреса 

 
Краља Алфонса XIII број 9 
БАЊА ЛУКА 
 

 
3. 

 
Укупна цијена понуде без ПДВ-а 

2.062,35 КМ  

 
 



- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија и 
приједлог да се закључи оквирни споразум за ЛОТ-4 са: 

 
 
1. 

 
Назив понуђача 

 
„НЕСТРОПЕТРОЛ“АД 
 

 
2. 

 
Сједиште и адреса 

 
Краља Алфонса XIII број 9 
БАЊА ЛУКА 
 

 
3. 

 
Укупна цијена понуде без ПДВ-а 

2.108,01 КМ 

- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија и 
приједлог да се закључи оквирни споразум за ЛОТ-5 са: 

 
 
1. 

 
Назив понуђача 

 
„НЕСТРОПЕТРОЛ“АД 
 

 
2. 

 
Сједиште и адреса 

 
Краља Алфонса XIII број 9 
БАЊА ЛУКА 
 

 
3. 

 
Укупна цијена понуде без ПДВ-а 

1.994,85 КМ 

 
 

- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија и 
приједлог да се закључи оквирни споразум за ЛОТ-6 са: 

 
 
1. 

 
Назив понуђача 

 
„НЕСТРОПЕТРОЛ“АД 
 

 
2. 

 
Сједиште и адреса 

 
Краља Алфонса XIII број 9 
БАЊА ЛУКА 
 

 
3. 

 
Укупна цијена понуде без ПДВ-а 

2.158,26 КМ 

 



- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија и 
приједлог да се закључи оквирни споразум за ЛОТ-7 са: 

 
 
1. 

 
Назив понуђача 

 
„ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ“ 
 

 
2. 

 
Сједиште и адреса 

 
Тешањска 24а, Сарајево 
 

 
3. 

 
Укупна цијена понуде без ПДВ-а 

 
2.770,26 КМ 

 
- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија и 
приједлог да се закључи оквирни споразум за ЛОТ-8 са: 

 
 
1. 

 
Назив понуђача 

 
„НЕСТРОПЕТРОЛ“АД 
 

 
2. 

 
Сједиште и адреса 

 
Краља Алфонса XIII број 9 
БАЊА ЛУКА 
 

 
3. 

 
Укупна цијена понуде без ПДВ-а 

2.810,67 КМ 

 
 
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка а) Закона о јавним 
набавкама, члан 25., члан 70. ставови (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник БиХ број: 39/14), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о 
успостављању и раду Комисије за набавке (Службени гласник БиХ број: 103/14), 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 
Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове одлуке. 
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине , путем 
уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошиљком на 
адресу: 
 Вука Караџића 4, Бања Лука. 
 
Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка. 
 



ПРАВОБРАНИЛАЦ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
                                                                    Данијела Новаковић 

 
Доставити: 
 - понуђачу : „Нестропртрол“ ад Бања Лука 
 - понуђачу : „Крајинапетрол“ д.о.о Бања Лука 
            - понуђачу: „Петрол БХ Оил Компани“ д.о.о. Сарајево 
 - а/а. 


