
 

 

 
 РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                  Хиландарска бр.1, 74000 Добој , tel/fax:053/242-002, e-mail: gradonacelnik@doboj.gov.ba 
 

Број: 06-404-1-4/22. 

Датум: 11.1.2022. 

 

На основу члана 64. став (1). тачка б), члана 70. стaв (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, бр. 39/14), Рјешења бр. 02-022-2588/21 од 24.12.2021. на препоруку 

Комисије за јавне набавке бр. 81/21 од 29.11.2021. у поступку јавне набавке – „Набавка 

горива за потребе Градске управе Добој у 2022.“, градоначелник је донио  
 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке бр.  81/21 од 04.1.2021. и  уговор 

за јавну набавку -  „Набавка горива за потребе Градске управе Добој у 2022.“, додјељује 

понуђачу „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука из Бања Луке, Понуда бр. 22070/21  од 19.11.2021. 

за понуђену цијену од 40.892,00 КМ  (словима: 

четрдесетхиљадаосамстодеведесетдвијеконвертибилнемарке) без ПДВ - а, као најбоље 

оцијењеном након одржане Е-аукције дана 04.1.2022. 
 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку 

рока од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана од када су понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде.  

Изабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке 

доставити доказе тражене тендерском документацијом. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ће се објавити на wеб-страници Града Добој - www.doboj.gov.ba 

истовремено са упућивањем понуђачима  који су учествовали у поступку јавне набавке  у 

складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 4. 

          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 јавним 

набавкама. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

бр.  06-404-1-435/20 од 28.10.2021. 

Јавна набавка је проведена отвореним поступком. 

tel:053/242-002


 

 

Процијењена вриједност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а износи 40.000,00 KM 

(словима: четрдесетхиљадаконвертибилнихмарака). 

Обавјештење о набавци бр.  103-1-1-88-3-138/21 објављено је на Порталу јавних 

набавки БиХ дана 02.11.2021., а сажетак Обавјештења о набавци послан је на објављивање 

у „Службени гласник БиХ“ истога дана.   

Тендерску документацију са Портала јавних набавки БиХ преузели су: Енергопетрол 

ДД Сарајево, Брчко – гас“ ДОО, Екапија ДОО, Холдина ДОО, BBS Europe, Нестро Петрол 

АД Бања Лука, Hifa – Oil ДОО Тешањ, Санитација ДОО, ДОО Бато Петрол, „Бетон – плус“, 

Петрол БХ Oil Company ДОО, Супер Петрол ДОО Бањалука. 

Комисија за јавне набавке именована је Одлуком бр. 02-022-125/21.  од  27.1.2021.  

године. 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о оцјени понуда бр.  81/21  и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача бр. 81/21 од 29.11.2021. у поступку јавне  

набавке -  „Набавка горива за потребе Градске управе Добој у 2022.“ 

Комисија за јавне набавке донијела је претходно Одлуку о избору најповољнијег 

понуђача бр. 06-404-1-491/21 од 30.11.2021. којом је као најповољнији понуђач за 

предметну набавку изабран „Бато-петрол“ д.о.о. Добој из Добоја за понуђену цијену од 

33.762,22 КМ. Како је на предметну Одлуку изјавио жалбу понуђач „Нестро Петрол“ а.д. 

Бања Лука из Бања Луке, Комисија за јавне набавке поновно је извршила оцјену свих понуда 

и утврдила да је предметна жалба основана, а коју је уговорни орган и усвојио у цјелости 

Рјешењем бр. 02-022-2588/21 од 24.12.2021. Наведеним Рјешењем уговорни орган 

поништио је у цјелости  Одлуку о избору најповољнијег понуђача бр. 06-404-1-491/21 од 

30.11.2021., као и одржану Е-аукцију дана 26.11.2021. у 13,00 часова из разлога што 

понуђачи „Бато-петрол“ д.о.о. Добој и „Холдина“ д.о.о. Сарајево нису квалификовани и као 

такви нису могли учествовати у Е-аукцији. 

Агенција за јавне набавке је БиХ поново је заказала термин одржавања Е-аукције 

дана 04.1.2022.у 10,00 часова у којој су учествовали квалификовани понуђачи „Нестро 

Петрол“ а.д. Бања Лука и „Брчко гас“ д.о.о. Брчко. 
 

Према Извјештају о току и завршетку „Е аукције“од 04.1.2022. утврђена је  ранг 

листа понуђача који су позвани да учествују у „Е аукцији“, како слиједи: 

1. „Брчко – гас“ ДОО Брчко,  почетна цијена  40.933,50 КМ без ПДВ-а, 

2. „Нестро Петрол“ АД Бања Лука, почетна цијена  42.080,10 КМ без ПДВ-а. 

 

Коначна ранг листа понуђача који су учествовали у „Е аукцији“: 

1. „Нестро Петрол“ АД Бања Лука,  коначна цијена  40.892,00 КМ без ПДВ-а, 

2. „Брчко – гас“ ДОО Брчко,  коначна цијена 40.933,50 КМ без ПДВ-а. 
 

У поступку оцјене проведеног поступка, градоначелник није нашао разлоге, 

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија за јавне набавке у свему правилно 

поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и Тендерском документацијом.  
 

Увидом у приложену документацију неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 

оцијењен због:  
 



 

 

Најниже цијене,  

 

Назив / име понуђача 

 

 

Укупна цијена понуде 

(са ПДВ-ом)  

1.  „Нестро Петрол“ АД Бања 

Лука 

47.843,64 КМ 

2.  „Брчко – гас“ ДОО Брчко 

 

 

47.892,19 КМ 
 

На основу напријед наведеног изабрани понуђач изабран је примјењујући 

критеријум најниже цијене, која је понуђена у износу од 47.843,64 КМ са урачунатим ПДВ-

ом. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби  у року 

од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља уговорном органу у 

писаној форми,  у три примјерка. 

 

  ДОСТАВЉЕНО:                ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                

1. „Нестро Петрол“ АД Бања Лука,               Борис Јеринић, с.р. 

2. „Брчко – гас“ ДОО Брчко. 

 


