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        АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР "ЈАХОРИНА" 

                           ПАЛЕ 

                       -УПРАВА-      

  

Број: 2008-ОЦ/20 

Датум: 26.03.2020. године 

 

 

Уговорни орган А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале, на основу члана 70. став. 1, 2. и 3. и члана 71. став. 

1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), члана 65. 

Став 1., 2. и 3. Правилника о јавним набавкама Друшва, број: 650-ОЦ/15 од 26.02.2015. године 

и Записника о раду Комисије за јавну набавку робе – нафта и нафтни деривати - Лот 2 (Дизел 

за екстремне зимске услове са тачком мржњења минимално -29 0C), број: 1484-ОЦ/20 од 

25.02.2020. године, Управа друштва  доноси:  

 

 

О Д Л У К У 

о додјели уговора 

 

 

Ι 

 

Понуда понуђача НЕСТРО ПЕТРОЛ АД Бања Лука, проглашава се прихватљивом, те се 

именованом понуђачу додјељује уговор, за набавку роба – нафта и нафтни деривати – Лот 2 

(Дизел за екстремне зимске услове са тачком мржњења минимално -29 0C), за потребе А.Д. ОЦ 

„Јахорина“ Пале. 

Уговорни орган ће уз ову одлуку обавјестити све учеснике поступка набавке о резултатима 

анализе пристиглих понуда у овом поступку набавке у складу са чланом 71. став 1. Закона о 

јавним набaвкама БиХ и исту објавити на интернет страници Друштва. 

По правоснажности ове одлуке, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради 

закључивања уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе за предметну набавку 

на основу захтјева и услова постављених у тендерској документацији и законским прописима 

који регулишу поступке уговарања.  

 

 

Образложење 

 

Поступак је покренут објавом Обавјештења о набавци на Порталу Агенције за јавне набавке, 

број: 396-1-1-8-3-9/20 од 26.02.2020. године, исправка за обавјештење о набавци: 396-1-1-8-8-

10/20 од 27.02.2020. године, исправка за обавјештење о набавци: 396-1-1-8-8-14/20 од 

03.03.2020. године путем Отвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке роба нафта и нафтни деривати – Лот 2,  је 196.000,00 

без ПДВ-а. 

 

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком о именовању комисије за јавну набавку робе 

– нафта и нафтни деривати- Лот 2, број: 1484-ОЦ/20 од 25.02.2020. године. 
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Записником о пријему понуда за јавну набавку роба нафта и нафтни деривати – Лот 1, Лот 2, 

број: 1933-ОЦ/20 од 23.03.2020. године,  утврђено је да су у остављеном року два понуђача 

доставила понуде и то: 

 

1. ХИФА ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево 

2. НЕСТРО ПЕТРОЛ АД Бања Лука 

 

Отварање понуда извршено је без присуства представника понуђача, дана 23.03.2020. године, а  

Записник са отварања понуда за набавку роба нафта и нафтни деривати – Лот 2, број: 1935-

ОЦ/20 од 23.03.2020. године, достављен је мејлом представнику понуђача по завршетку 

отварања понуда.  

Увидом у Записник о пријему понуда, Записник са отварања понуда, утврђено је да је 

Комисија извршила увид у понуде понуђача, о чему је сачинила записник, у којем је утврђено 

да су понуду доставила два понуђача:  

 

ХИФА ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево ....................................... 164.316,60 КМ 

НЕСТРО ПЕТРОЛ АД Бања Лука...................................... 142.590,00 КМ 

 

Након извршеног увида у понуду понуђача и Записник Комисије утврђено је да оба понуђача 

испуњавају услове постављене ТД, број: 1485-ОЦ/20 од 25.02.2020. године, измјењена 

тендерска документација, број: 1647-ОЦ/20 од 03.03.2020. године. 

 

Имајући у виду да је пристигао довољан број прихватљивих понуда, а према условима из 

Тендерске документације, Комисија је, у складу са одредбама Правилника о условима и 

начину коришћења е-аукције (Службени гласник БиХ 66/16), дана 26.03.2020. године са 

почетком у 10:00 часова покренула е-аукцију према критеријуму најниже цијене технички 

прихватљиве понуде. 

 

Након завршене е-аукције на основу извјештаја, број: 396-1-1-8/20 од 26.03.2020. године 

утврђена је сљедећа ранг листа кандидата:  

 

1. НЕСТРО ПЕТРОЛ АД Бања Лука...................................... 129.718,00 КМ 

2. ХИФА ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево ....................................... 136.696,00 КМ 

 

На основу свега наведеног Комисија је дала препоруку Управи да се понуђачу НЕСТРО 

ПЕТРОЛ АД Бања Лука, са цијеном понуде у износу од 129.718,00 КМ  додјели уговор за 

предметну набавку. 

 

Имајући у виду наведено и препоруку Комисије да се понуђачу НЕСТРО ПЕТРОЛ АД Бања 

Лука  додјели уговор за предметну набавку, одлучено је као у диспозитиву одлуке. 

 

Увидом у предметну документацију утврђено је да понуђач није доставио доказе из члана     

45. став (1), тачке од а) до д) Закона о јавним набавкама (оригинали или овјерене копије), и 

исте је дужан доставити у року од 10 дана од дана пријема ове Одлуке. 
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Правна поука: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба КРЖ путем Уговорног органу у писаној форми у 

року од 10 дана од дана пријема на адресу: А.Д. ОЦ ''Јахорина'' Пале, Јахорина бб, 71423 

Јахорина.                                                             

      

 

Достављено:  

 

- НЕСТРО ПЕТРОЛ АД Бања Лука  

- ХИФА ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево 

- www.oc-jahorina.com; 

- а/а.                 

 

 

Документ обрдила: В. Короман 

http://www.oc-jahorina.com/

