
 
 
Број:  06.3.07/404-353.7/19 
Дана: 10.04.2019. године 
 

На основу одредби члана 89. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ" бр. 39/14), а 
у складу са чланом 86. Закона о републичкој управи Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске" број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) те одредбама 
члана 190. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" 
број 13/02, 12/04, 87/07 и 50/10) и Записника о оцјени понуда број 06.3.07/404-353.6/19 од 
10.04.2019. године, в.д. директор Републичког завода за статистику РС  доноси  

 

 
О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача  

 

1. Понуђач SUPER PETROL, Бањалука бира се за најповољнијег понуђача у конкурентском 
поступку за набавку горива за Бањалуку за потребе Републичког завода за статистику РС, чија 
вриједност понуде износи 15.319,00 KM без ПДВ-а односно 17.923,23 КМ са ПДВ-ом. 

 

2. Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 дана, од дана пријема ове Одлуке достави доказе о 
испуњавању услова у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник 
БиХ" бр.39/14).  

 

3. По окончању рока за жалбу, уговорни орган ће са изабраним понуђачем закључити Уговор о 
набавци. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Уговорни орган је дана 25.03.2019. године донио Одлуку о покретању поступка набавке горива 
број 06.3.07/404-353/19, на основу које је дана 27.03.2019. године на порталу јавних набавки 
објављено Обавјештење о набавци број 110-7-1-84-3-20/19 и Тендерска документација број 
06.3.07/404-353.3/19.  

Након протека рока за пријем понуда, Комисија, именована Рјешењем о именовању Комисије за 
јавну набавку број 06.3.07/404-353.1/19 од 25.03.2019. године, је у Записнику о отварању понуда 
утврдила да су у предметном поступку за набавку горива за Бањалуци примљене двије понуде: 
понуђача SUPER PETROL, Бањалука број 01/204-19 и понуђача НЕСТРО ПЕТРОЛ, Бањалука број 
7748/19. 

На основу тачака 11. и 12. Тендерске документације, тражено је да понуђачи доставе као доказ 
изјаву којом доказују да подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег. Увидом у 
достављене понуде, установљено је да понуђач SUPER PETROL, Бањалука испуњава услове за 
примјену преференцијалног третмана домаћег и у сврху поређења цијене, а на основу Одлуке 
Савјета министара БиХ о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег број 213/14 
(Службени лист БиХ број 103/14), понудa се умањуje за преференцијални фактор од 5% за уговоре 
који се додјељују у 2019. години. 
 
У даљем току поступка, Комисија је приступила прегледу и оцјени наведених понуда. Оцјењујући 
квалификованост понуђача, Комисија је утврдила да сви понуђачи испуњавају услове личне и 



професионалне способности и услове непостојања сукоба интереса а које су тражене у тендерској 
документацији.  

Након што је установљено да су све пристигле понуде прихватљиве, исте су унесене у систем е-
Набавке. Е-Аукција је заказана за 08.04.2019. године у 10:00 часова са предвиђеним трајањем од 15 
минута.  

Након завршетка е-Аукције, као најповољнији понуђач изабран је SUPER PETROL, Бањалука, чија 

вриједност понуде 15.319,00 KM без ПДВ-а односно 17,923,23 КМ са ПДВ-а. 

 

Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, директор Завода је прихватио препоруку 
Комисије и донио одлуку као у диспозивиту. 

 

Поука о правном лијеку: Против ове Одлуке незадовољни понуђачи могу уговорном органу 
изјавити жалбу у року од  5 дана од дана достављања Одлуке, у складу са чланом 99. и 101. Закона 
о јавим набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ" бр.39/14).               

 

 

                

                                                                                                                                       в. д.  д и р е к т о р а 

                                                                                                                                       проф.др Јасмин Комић 

 

 

Доставити:                                                                                           

1. понуђачима у поступку 

2. рачуноводству 

3. а/а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вељка Млађеновића 12 д, 78 000 Бања Лука, телефон: 051 332-700,  факс: 051 332-750 
e-mail: stat@rzs.rs.ba        www.rzs.rs.ba 


