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 На основу члана 29. Правилника о реализацији пројеката водоводне и 
канализационе инфраструктуре („Службени гласник Републике Српске", бр. 116/12), 
Сагласности Тима за управљање пројектима (ТУП] од 18.10.2016. године, члана 58. 
Став 1, 3 и 6 Правилника о поступцима јавне набавке роба, радова и услуга у 
Општинској управи Братунац бр.02-020-71/15 (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15), 
Начелник општине Братунац, доноси 
 
 

О Д Л У К У  
о избору најповољнијег понуђача за поступак "Набавка опреме за одржавање 

водоводне мреже, пумпе, мини багера и приколице“  Лот 1 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прихата се понуда понуђача "AQUA Q SISTEMS" d.o.o. Бијељина, 
за додјелу уговора о набавци опреме "Набавка опреме за одржавање водоводне 
мреже, пумпе, мини багера и приколице“ Лот 1. 

Члан2. 

 Понуђачу "AQUA Q SISTEMS" d.o.o. Бијељина, додјељује се уговор на основу 
спроведеног локалног отвореног поступка, а све у складу са ПРАГ (Practical Guide to 
Coнtract Procedures for EU External Actions) процедуром набавке, условима уговарања по 
ФИДИК-у (Fćdćration International Des Ingćnieurs - Conseils) и ЕИБ-овим водичем за 
набавке. 

ЧланЗ. 

 Понуда понуђача из члана 1. Ове Одлуке, донијета је на основу препоруке 
Комисије за јавне набавке и сагласности Тима за управљање пројектима.  

Члан4. 

 Уговорни орган са изабраним понуђачем закључиће Уговор о набавци предметнe 
опреме на основу понуде понуђача из члана 1. Ове Одлуке од 07.12.2015. године, а 
према понуђеној цијени датој у понуди (укупно 76.166,98 KM без ПДВ-а). 

Члан 5. 

 У случају улагања приговора на одлуку о избору, поступак се врши сходно члану 
30. Правилника о реализацији пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре 
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(„Службени гласник Републике Српске", бр. 116/12) и тачки 32. Књиге 1.1. Тендерске 
документације конкретног поступка. 

Члан6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на веб-страници 
општине Братунац www.opstinabratunac.com. 

 

Достављено: 

- Тим за управљање пројектима  

- А/А 

 
 

 

 

 

 

            

Начелник општине 

     _______________________________ 

    Недељко Млађеновић дипл.инж.маш 

http://www.bratunacopstina.com/

