
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
БАЊАЛУКА
Књаза Милоша бр. 9
Тел/фах: 051/329-521; рачуноводство: 051/329-522
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Број: 702/16
Дана: 21. 10. 2016. године

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама БиХ ( Службени гласник Републике 
Српске број: 38/14) и препоруке комисије за јавне набавке, број: 701/16 од 21. 10. 2016. 
године, директор ЈУ Пољопривредне школе Бањалука доноси:

О Д Л У К У

Закључују се уговор за набавку лож уља за потребе ЈУ Пољопривредне школе 
Бањалука за грејну сезону школске 2016/2017. године са понуђачем „ СУПЕР ПЕТРОЛ“ 
ДОО БАЊАЛУКА, Краља Алфонса XIII бр. 8, 78 000 Бањалука.

О б р а з л о ж е њ е:

Дана, 20. 9. 2016. године, ЈУ Пољопривредна школа  Бањалука је конкурентским 
захтјевом, број 602/16 покренула поступак јавне набавке робе - лож уља са гријање за 
потребе ЈУ Пољопривредне школе Бањалука за школску 2016/2017. На наведени захтјев 
благовремено су пристигле четири ( 4) понуде које су рангиране према критеријуму – 
најнижа цијена, како слиједи: „Хифа –петрол“ доо Сарајево, „Нестро петрол“ ад Бањалука,
„Гаги транс“ ад Бањалука и „Супер петрол“ доо Бањалука ( Записник са отварања понуда).

Препоруком Комисије за јавне набавке, број: 701/16 од 21. 10. 2016. године 
утврђено је да су прва три рангирана понуђача одустала од потписивања уговор за набавку
лож уља ( писане изјаве понуђача: „Хифа –петрол“ доо Сарајево – акт број: 692/16 од 19. 
10. 2016. године, „Нестро петрол“ ад Бањалука – акт број: 699/16 од 20. 10. 2016. године и 
„Гаги транс“ ад Бањалука – акт број: 700/16 од 20. 10. 2016. године) те се директору школе 
препоручује да закључи уговор за четврторангираним понуђачем „Супер петрол“ доо 
Бањалука.

На основу наведеног, а у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама БиХ-а 
директор школе је одлучио као у диспозитиву.

Достављено:
1. „ СУПЕР ПЕТРОЛ“ АД БАЊАЛУКА
2. Рачуноводство,
3. а/а

                                                                                                                Директор:

________________________
                                                                                                                     Еди Ханеш, проф.


