
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Broj: 03-05-14-174-23/19
Široki Brijeg, 24. travnja 2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1) točka a) i članka 70., 71. i 72. stavak (3) točka a) 
Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), u vezi s 
Preporukom Povjerenstva za javnu nabavu broj: 03-05-14-174-22/19 od 23. travnja 2019. 
godine, u postupku javne nabave motornog goriva za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave 
Županije Zapadnohercegovačke, ministar pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke, 
donosi

RJEŠENJE
o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju za nabavu motornog goriva za potrebe 

Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

Članak 1.
Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 03-05-14-174-22/19 od 23. 

travnja 2019. godine i Okvirni sporazum o nabavci motornog goriva na dvije godine 
dodjeljuje se drugorangiranom ponuditelju PETROL BH OIL COMPANY d.o.o., Sarajevo, 
čija ukupna cijena ponude, s uračunatim popustom iznosi 9.251,55 KM bez PDV-a.

Članak 2.
Poništava se Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, broj: 03-05-14-174-19/19 

od 8. travnja 2019. godine, kojim je Okvirni sporazum o nabavci motornog goriva na dvije 
godine dodjeljen ponuditelju ABC PETROL d.o.o. Široki Brijeg, prema kriteriju ekonomski 
najpovoljnije ponude.

Obrazloženje
Rješenjem broj: 03-05-14-174-1/19 od 11. ožujka 2019. godine ministar pravosuđa i 

uprave Županije Zapadnohercegovačke pokrenuo je postupak javne nabave motornog goriva 
za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem 
tekstu: Ugovorno tijelo) i imenovao Povjerenstvo za provedbu istoga.

Postupak javne nabave proveden je  kao konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, a 
procijenjena maksimalna vrijednost bez PDV-a iznosi 12.000,00 KM za dvije godine, 
obzirom da će se nakon provedbe istoga s odabranim ponuditeljem zaključiti Okvirni 
sporazum na dvije godine.

Povjerenstvo za javne nabave, uspostavljeno je Rješenjem broj: 03-05-14-174-1/19 od 11. 
ožujka 2019. godine (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Povjerenstvo je  dana 5. travnja 2019. 
godine dostavilo zapisnik o radu broj: 03-05-14-174-17/19 od 5. travnja 2019. godine, koji se 
smatra izvješćem o radu, zajedno sa pripadajućim zapisnikom o otvaranju ponuda od 1. 
travnja 2019. godine i zapisikom o pregledu i ocjeni ponuda od 3. travnja 2019. godine. 
Također je dostavljena i preporuka broj: 03-05-14-174-18/19 od 5. travnja 2019. godine.



Iz dostavljene dokumentacije kao i iz cjelokupnog spisa predmeta je  razvidno sljedeće: ' ;
'v -

Povjerenstvo je sukladno odgovarajućim podzakonskim aktima objavilo predmetnu 
tendersku dokumentaciju dana 21. ožujka 2019. godine pod brojem obavijesti: 309-7-1-2-3- 
2/19 , o čemu je pismenim putem obavijestilo najmanje tri ponuditelja, obzirom da se radi o 
konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda. Na portalu javnih nabava kroz sustav e-nabave 
omogućeno je preuzimanje tenderske dokumentacije. Svoje ponude temeljem preuzete 
tenderske dokumentacije blagovremeno do 1. travnja 2019. godine do 14:45 h, dostavilo je 
dvoje ponuditelja i to redom pristizanja: ABC PETROL d.o.o. Široki Brijeg i Petrol BH Oil 
Company d.o.o. Sarajevo.

Imajući u vidu kriterij ekonomski najpovoljnije ponude u omjerima: cijena -70 bodova, 
operativni troškovi preuzimanja goriva - 30 bodova i utvrđenom činjeničnom stanju, 
Povjerenstvo je ponuditelja ABC PETROL d.o.o. Široki Brijeg, odabralo kao najpovoljnijeg 
ponuditelja prema utvrđenim kriterijima:

Naziv / ime ponuditelja
Podkriterij 

Cijena s PDV-om
Podkriterij 

Operativni trošak 
prema 

predmetnoj T.D

Ukupan broj 
bodova

Broj bodova Broj bodova

1.
ABC PETROL d.o.o. 
Široki Brijeg

11.911,91 KM sa 
PDV-om, 

10.181,12 KM bez 
PDV-a.

4,15 93,70 bodova

63,70 bodova 30 bodova

2. Petrol BH Oil Company d.o.o. 
Sarajevo

10.824,31 KM sa 
PDV-om 

9.251,55 KM bez 
PDV-a

14,11 78,82 boda

70 bodova 8,82 boda

Temeljem preporuke Povjerenstva broj: 03-05-14-174-18/19 od 5. travnja 2019. 
godine, donijeto je Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, broj: 03-05-14-174-19/19 od 
8. travnja 2019. godine, kojim je  Okvirni sporazum o nabavci motornog goriva na dvije 
godine dodjeljen ponudite Iju ABC PETROL d.o.o. Široki Brijeg, prema kriteriju ekonomski 
najpovoljnije ponude.

Aktom broj: 03-05-14-174-20/19 od 9. travnja 2019. godine izabrani ponuditelj ABC 
PETROL d.o.o. Široki Brijeg je  obvezan, u roku od tri dana od zaprimanja akta dostaviti 
dokaze o ispunjavanju osobne sposobnosti i ekonomsko-financijske sposobnosti, kako je 
traženo točkama 9. i 11. tenderske dokumentacije, odnoso:

uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena 
pravosnažna presuda za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru 
ili pranje novca,

- potvrdu od poslovne banke da posjeduje aktivan transakcijski račun.

Uvidom u Obavijest o prijemu pošiljke, utvrđeno je  kako je  navedeni akt, obabrani 
ponuditelj ABC PETROL d.o.o. Široki Brijeg, primio dana 12. travnja 2019. godine. Uvidom 
u knjigu djelovodnog protokola Ugovornog tijela, utvrđeno je  daje  ponuditelj ABC PETROL



dfo.o. Široki Brijeg, dana 15. travnja 2019. godine dostavio potvrdu od Unicredit Bank d.d.
/M ostar od 15. travnja 2019. godine o otvorenom glavnom transakcijskom računu koji je 

likvidan i nije blokiran u zadnjih 6 mjeseci i uvjerenje Općinskog suda u Širokom Brijegu, 
Broj: 64 0 Kr 353 19 kojim se potvrđuje da „ u odnosu na ponuditelja pred sudovima na 
području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica koja je  stupila na pravnu snagu, 
odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti izrečena osuđujuća presuda za kazneno djelo sa 
propisanom kaznom zatvora do 5 (pet) godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom

Uvidom u dostavljanu dokumentaciju, provjerom sadržaja i validnosti uvjerenja 
Općinskog suda u Širokom Brijegu, Broj: 64 0 Kr 353 19 s obzirom na iskazane zahtjeve 
Ugovornog tijela, Povjerenstvo je utvrdilo da je  navedena tražena dokumentacija dostavljena 
od strane izabranog ponuditelja u zartaženom roku, ali da ne ispunjava zahtjeve Ugovornog 
tijela u pogledu sadržaja navedenog u tenderskoj dokumentaciji pod točkom 9. -  osobna 
sposobnost.

Kako prvotno odabrani ponuditelj nije dostavio traženu dokumentaciju iz članka 45. 
stavak (2) točka a) Zakona o javnim nabavama i koja je  zahtjevana točkom 9. tenderske 
dokumentacije, Povjerenstvo je dalo preporuku broj: 03-05-14-174-22/19 od 23. travnja 2019. 
godine, da se sukladno odredbi članka 72. stavak (3) točka a) Zakona o javnim nabavama, 
ugovor dodjeli drugorangiranom ponuditelju - PETROL BH OIL COMPANY d.o.o., 
Sarajevo, čija je  ponuda na rang - listi odmah nakon ponude najpovoljnijeg ponuđača.

Na temelju naprijed navedenog, riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je  žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj 
nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14)


