
FILOZOFSKI FAKULTET 
SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Ur.
Mostar, 22. svibnja 20 F5.

Na temelju članka 64. st. 1. točka b), članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama 
(„SI. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu, ur. broj :04/I-546/l 5. 
od 20. 05. 2015. godine, u postupku javne nabave goriva, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Mostaru donio je

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

Članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 04/1-546/15. od 20. 05. 2015. 
godine i ugovor za javnu nabavu goriva za službena vozila Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Mostaru, dodjeljuje se ponuditelju:

Oil-AC d.o.o., Mostar, ponuda broj: 04/1542/15 od 20. 5. 2015., za ponuđenu cijenu goriva od 
1,87 KM
kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

Članak 2.

Ugovor o nabavi goriva za službena vozila zaključit će se sa izabranim ponuditeljem za 
sukcesivno isporuku robe u periodu od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, po proteku roka 
od deset dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije 
ponude.

Članak 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.ffmo.ba. istovremeno s upućivanjem 
ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona 
o javnim nabavama.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave goriva 
za službena vozila Filozofskog fakulteta Sveučilišta u mostaru, ur. broj: 04/1-523/15. od 12. 5. 
2015. godine.
Javna nabava je provedena putem poziva za dostavu ponuda sukladno Zakonu o javnim 
nabavama.

Procijenjena vrijednost javne nabave:
je 11.893,20 KM -  sukcesivna nabava za period od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu goriva objavljenje na portalu javni nabavki broj: 
5615-7-1-1-3-1/15 dana 14.05.2015. godine sukladno Zakona ojavnim nabavama i objavljenje 
na web stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, www.ffmo.ba. dana 14. 05. 2015. 
godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom ur. broj: 04/1-523/15. od 12. 05. 2015.

http://www.ffmo.ba
http://www.ffmo.ba


U izvješću o radu utvrđeno je da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i 
pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće 
zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- daje za nabavu goriva ukupan broj pristiglih ponuda: 3 ponude;
- daje za nabavu goriva blagovremeno zaprimljena: 3 ponude;
- da za nabavu goriva nije bilo neblagovremenih ponuda;
- daje za nabavu goriva prihvatljiva ponuda ponuditelja: Oil-AC d.o.o., Mostar.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, 
pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, 
sukladno kriterijima iz Poziva za dostavu ponuda.

U postupku ocjene provedenog postupka, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Mostaru nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bih temelj za 
neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te daje 
izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim 
aktima i Pozivu za dostavu ponuda. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je 
izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog najniže cijene kako slijedi: 
za cijenu jedne litre dizel goriva od 1,87 KM sa PDV-om

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena- Zakona o 
javnim nabavama, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može ce izjaviti žalba Ugovornom tijelu, najkasnije u roku od 10 
(deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:
1. Ponuditelju/ima
2. Tajništvu Fakulteta
3. Računovodstvu Fakulteta
4. a/a


