
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
НАЧЕЛНИК 

Андрићград б.б., тел/факс: 058/620-226 и 620-602, е-mail: nacvgd@teol.net 
 
Број: 02-404-67/22 
Датум: 22.12.2022. године 

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

Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова Општине Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, 
број 14/14), на препоруку Комисије за јавну набавку број  02-404-67/22 од 22.12.2022. године,  
начелник општине д о н о с и:  
 
 

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за доставу понуда  

за набавку горива за 2023. годину 
 
 

Члан 1. 
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број             

02-404-67/22 од 06.12.2022. године, који се односи на набавку горива за 2023. годину.  
 Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за достављање понуда за који је 

објављено Обавјештење о набавци број 1133-7-1-39-3-22/22 на Порталу јавних набавки дана 
08.12.2022. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је износила 36.752,14 КМ.  
Позиву за доставу понуда у датом року одазвали су се сљедећи понуђачи: 
 
1. „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево и 
2. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука.             

 
Члан 2.  

Комисија за јавну набавку је извршила отварање, као и преглед и оцјену приспјелих понуда 
о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:  

- Да су пристигле 2 (двије) понуде, 
- Да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде, 
- Да су понуде оба понуђача прихватљиве, тј. испуњавају услове из тендерске 

документације. 
           

Члан 3. 
У складу са тачком 6. Конкурентског захтјева, којом је предвиђено одржавање е-аукције, те 

Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16), 
заказана је е-аукција на Порталу јавних набавки дана 22.12.2022. године са почетком у 12:00 сати и 
предвиђеним трајањем од 10 минута. 

Након окончане е-аукције која је трајала 18 минута, а сходно критеријуму - најнижа цијена 
(члан 64. став (1) тачка б) утврђена је коначна ранг листа, како слиједи: 
 

 
 
 
 



 

 
 

Редни 
број 

Назив понуђача 
Коначна цијена у КМ      

без ПДВ-а 
Ранг 

1. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука  28.018,93 1 
2. „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево 28.048,26 2 

 
Члан 4. 

На основу ранг листе оцијењено је да је најповољнија понуда понуђача                         
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, са цијеном понуде у износу од 28.018,93 КМ без ПДВ-а, 
односно у износу од 32.782,15 КМ са ПДВ-ом. 
 

Члан 5. 
Записник о прегледу и оцјени понуда  број 02-404-67/22 од 22.12.2022. године и Извјештај о 

току и завршетку е-аукције су саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
Приједлог оквирног споразума о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука,  по истеку рока од 10 (десет) дана, рачунајући од дана када су 
сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.  

   
Члан 7. 

Ова Одлука објавиће се на веб страници Општине Вишеград истовремено са упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке сходно члану 70. став (6) Закона јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 

 
Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали 
у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 
 
 
Поука о правном лијеку    

 
 Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине. 
 
 
 
 
       Обрађивач:                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 ______________________                                                               _______________________________ 
    Јадранка Глуховић                                                                           Младен Ђуревић,  инж. геодезије 
 
 
ДОСТАВИТИ:                                                                   
1. Понуђачима,                                                                        
2. а/а                                                                 


