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На основу члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о  јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 

39/14), чланa 10  Правилника о поступку директног споразума у Општинској управи Братунац 

бр.02-020-370/14 (Службени Билтен општине Братунац бр. 4/2014) и чл.50 Статута општине 

Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005), у поступку јавне набавке 

радова реконструкције и поправке електро инсталације на НН мрежи у власништву општине 

Братунац, Начелник општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се приједлог цијене и уговор за јавну набавку радова реконструкције и 

поправке електро инсталације на НН мрежи у власништву општине Братунац додјељује се 

понуђачу  ЗР „ДАН“ из Братунца за понуђену цијену од 5.946,50 КМ, без ПДВ-а.  

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу ЗР „ДАН“ из 
Братунца. 

 

Члан 3. 

 

Уговор ће се закључити на начин предвиђен чланом 12 Правилника о поступку 

директног споразума у Општинској управи Братунац бр.02-020-370/14 (Службени Билтен 

општине Братунац бр. 4/2014). 

 
Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Братунац www.opstinabratunac.com 

истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 5. 

 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама. 
 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

 

Поступак јавне набавке радова реконструкције и поправке електро инсталације на НН 

мрежи у власништву општине Братунац покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-020-18-35/16 од 27.07.2016. године. 

Јавна набавка  проведена је путем директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је: 5.967,60 КМ. 

Писмени захтјев за доставу  приједлога цијена упућен је једном понуђачу ЗР „ДАН“ из 

Братунца. Приједлог цијене по упућеном позиву бр.07/16 примљен је 04.08.2016.год.  Укупна 

понуђена цијена без ПДВ-а је: 5.946,50, без ПДВ-а.  

На основу достављеног приједлога цијене утврђено је да је понуђач квалификован да 

уредно изврши предметну набавку и да је понудио прихватљиву цијену за ову јавну набавку.  

У вези наведеног а примјеном одредби Правилника о поступку директног споразума у 

Општинској управи Братунац бр.02-020-370/14(Службени Билтен општине Братунац бр. 4/2014) 
одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 
 

 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         _____________________________ 

                                      Млађеновић Недељко,дипл.инж.маш. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


