Број- 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 28.03.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО
Издавач:Скупштина општине
КНЕЖЕВО
Жирорачун____________________
Цијена примјерка________КМ

Број: 04/2016
Кнежево, 28.03.2016.
године

Уређује редакциони одбор:
Одговорни уредник:
В.д. Секретар СО-е
Дијана Милисавић
Штампа СО-е Кнежево

Институту за грађевинарство ''ИГ'' Бања
Лука у мјесецу јануару 2016. године, а
који је саставни дио ове одлуке.

На основу члана 39. став 3. у вези са
чланом 41. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске",
број: 40/13), члана 30. став 1. алинеја 2.
Закона
о
локалној
самоупраави
("Службени гласник Републике Српске",
број 101/04) и члана 30. став 1. алинеја 2.
Статута општине Кнежево ("Службени
гласник општине Кнежево", број: 1/06,
01/08 и 03/12) Скупштина општине
Кнежево,
на
сједници
одржаној
17.03.2016. године, д о н и ј е л а ј е:

Члан 2.
Сви текстуални и графички прилози у
документу
План
парцелације
и
урбанистичко
технички
услови
за
изградњу регионалног пута Р-413 Котор
Варош- Митровићи дионица СоколинеЖивинице у дужини од 10 км, осим Плана
парцелације од профила 560 до 563 на
лијевој страни, у смјеру раста стационаже
су непромијењени.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке чини техничка
документација
Института
за
грађевинарство „IG“ Бања Лука.

ОДЛУКУ
о усвајању измјене и допуне плана
парцелације и урбанистичко техничких
услова за изградњу регионалног пута Р413 Котор Варош- Митровићи дионица
Соколине- Живинице у дужини од 10
км (од профила 560 до 563)

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнежево''.

Члан 1.
Усваја се Измјена и допуна плана
парцелације и урбанистичко техничких
услова за изградњу регионалног пута Р413 Котор Варош- Митровићи дионица
Соколине- Живинице у дужини од 10 км
(од профила 560 до 563) израђен у

Број:01-022-6-1/11
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 17.03.2016. године Радован Марић, с.р.

____________________________________
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На основу члана 8. став 4. Закона о порезу
на непокретности (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 91/15), члана 30.
Закона
о
локалној
самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
30. Статута општине Кнежево (“Службени
гласник општине Кнежево”, број: 1/06),
Скупштина општине Кнежево на сједници
одржаној
дана 17.03.2016.
године,
д о н и ј е л а је:

Датум: 28.03.2016.

уколико чине заокружену производну
цјелину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Кнежево".

Број: 01-022-8/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 17.03.2016.године Радован Марић, с.р.

____________________________________
ОДЛУКУ

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике Српске”, бројeви: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута
општине Кнежево (“Службени гласник
општине Кнежево”, бројеви: 1/06, 1/08 и
3/12), Скупштина општине Кнежево на
сједници одржаној дана 17.03.2016.
године, д о н и ј е л а је:

о висини стопе пореза на непокретности
на подручју Општине Кнежево за 2016.
годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина стопе
пореза на непокретности на подручју
Општине Кнежево за 2016. годину.
Члан 2.
Предмет
опорезивања
порезом
на
непокретности су непокретности на
подручју Општине Кнежево које нису
изузете од опорезивања у складу са
Законом о порезу на непокретности.
Неппокретност је земљиште са свим што
је трајно спојено са њим или што је
изграђено на површини земљишта, изнад
или испод њега.

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о
општинским администартивним
таксама
Члан 1.
У
Одлуци
о
општинским
административним таксама (''Службени
гласник општине Кнежево'' број 2/12) у
Тарифи општинских администартивних
такса:

Члан 3.
Стопа пореза на непокретности, изузев
непокретности у којима се непосредно
обавља
производна
дјелатност
на
подручју Општине Кнежево за 2016.
годину износи 0.05 %.
Стопа пореза на непокретности у којима
се непосредно обавља производна
дјелатност на подручју Општине Кнежево
за 2016. годину износи 0,05%.
Под непокретностима у којима се
непосредно обавља производна дјелатност
подразумијевају се објекти за производњу
и објекти за складиштење сировина,
полупроизвода и готових производа,

Тарифни број 8. мијења се и гласи:
За рјешења о регистрацији предузетника
.....................................................30,00 KM
Тарифни број 9. мијења се и гласи:
За рјешења којима се предузетницима
одобрава промјена података у току
пословања
и
престанак
обављања
дјелатности предузетника .......30,00 KM.
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Датум: 28.03.2016.

Луци, смеће су обавезни одлагати у
контејнере који ће бити постављени у
мјестима:
Митровићи,
Живинице,
каменолом – Срна, Отловићи, Рађићи и
Јаворани.
Члан 3.
Утврђује се пројектована цијена услуга из
члана 1. и 2. ове Одлуке у висини од
70,00 КМ по једној тони отпада, предатој
на депоновање овлаштеној регионалној
депонији, а извођач услуга ће бити
одабран у поступку јавних набавки.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Кнежево".

Број: 01-022-9/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 17.03.2016. године Радован Марић, с.р.

____________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, бројеви: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута
општине Кнежево, („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08 и
3/12), Скупштина општине Кнежево. на
сједници одржаној дана 17.03.2016.
године, д о н и ј е л а је:

Члан 4.
Поред средстава које ће извођач услуга
наплатити од корисника услуга из члана 1.
ове Одлуке, општина Кнежево ће
учествовати у трошковима збрињавања
отпада на терет буџета Општине у висини
од 40% уговорене цијене коштања по
једној тони отпада на основу пријемних
(вагарских) листова регионалне депоније
на мјесечном нивоу.

ОДЛУКУ

Члан 5.
Овлашћује се в.д. замјеника начелника,
да, до провођења поступка избора
извођача услуга у поступку јавних
набавки, може закључити уговор са
овлаштеним извођачем прикупљањем
понуда по позиву.
Задужује се в.д. замјеника начелника да
раскине уговор са предходним извођачем
радова.

о збрињавању отпада из стамбених и
пословних просторија на подручју
Општине Кнежево
Члан 1.
Власници
стамбених
и
пословних
просторија на подручју урбаног дијела
Кнежева, обавезни су два дана седмично
(уторком и петком), у складу са
досадошњом праксом, износити кућно
смеће на уобичајена - погодна мјеста, у
циљу утовара и одвоза од стране
овлаштеног извођача услуга, као и
учествовати у трошковима збрињавања
истог у складу са цјеновником који је
саставни дио ове Одлуке.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје
да важи Одлука о повјерењу обављања
комуналне дјелатности, број: 01-022-1/13,
од 21.02.2013. године, која је објављена у
„Службеном гласнику општине Кнежево“,
број 2/13 од 25.02.2013. године.

Члан 2.
Власници
стамбених
и
пословних
просторија који гравитирају уз путну
комуникацију од Кнежева према Бања
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Датум: 28.03.2016.

општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08 и
3/12), Скупштина општине Кнежево је на
сједници одржаној дана 17.03.2016.
године, д о н и ј е л а:

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“.

ОДЛУКУ

Број: 01-022-10/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 17.03.2016. године Радован Марић, с.р.

о одобравању средстава
Члан 1.
Одобрава се исплата намјенских средстава
у износу од 13.733,16 КМ са ПДВ-ом на
име субвенција за прикупљање и одвоз
отпада на депонију у Рамићима за мјесеце
фебруар и март 2016.године.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују
финансијска средства су расходи за услуге
одржавања јавних површина и заштита
животне средине, број потрошачке
јединице 00930160, економски код
412800.

Скупштина општине Кнежево
ЦЈЕНОВНИК
услуга збрињавања отпада из
стамбених и пословних просторија
1. Власници стамбених објеката –
домаћинства .................... 2,5 КМ по
члану домаћинства мјесечно са
ПДВ-ом;
2. Јавна
предузећа,
МУП
.................0,45 КМ/м² са ПДВ-ом;
3. Школе, Дом Здравља, Вртић
.................0,20 КМ/м² са ПДВ-ом;
4. Маркети
–
паушално
....................50,00 КМ са ПДВ-ом;
5. СУР – паушално ....................20,00
КМ са ПДВ-ом;
6. Фризерски салони – паушално
....................10,00 КМ са ПДВ-ом;
7. СТР – паушално ....................10,00
КМ са ПДВ-ом;
8. Бутици и киосци– паушално
..................... 6,00 КМ са ПДВ-ом.

Члан 2.
Одобрена средства из члана 1. Ове одлуке,
дозначиће се понуђачу ПУД „Чистоћа и
зеленило“ д.о.о., Гаврила Принципа бб
Кнежево, на жиро рачун NLB банке број:
5620998084399728.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке, задужује се
Одјељење за привреду и финансије.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“.

Овај цјеновник је саставни дио Одлуке о
збрињавању отпада из стамбених и
пословних просторија на подручју
Општине Кнежево.
__________________________________________

Број: 01-022-11/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 17.03.2016.године Радован Марић, с.р.
__________________________________________

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, бројеви: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута
општине Кнежево („Службени гласник

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
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Датум: 28.03.2016.

број: 43/14) и члана 30. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08 и 3/12),
Скупштина
општине
Кнежево,
на
сједници одржаној дана 17.03.2016.
године, д о н о с и:

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 30. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 1/06, 1/08 и
3/12), Скупштина општине је на сједници
одржаној
дана 17.03.2016. године,
д о н и ј е л а:

ОДЛУКУ
ОДЛУКУ

о висини накнаде члановима
Општинске изборне комисије

о закључењу споразума са
Инвестиционом развојном банком
Бања Лука о измирењу доспијелих, а не
измирених обавеза

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде
члановима Општинске изборне комисије
Кнежево.

Члан 1.
Општина Кнежево ће закључити споразум
са Инвестиционом развојном банком Бања
Лука о измирењу доспијелих, а не
измирених обавеза.

Члан 2.
Чланови општинске изборне комисије
имају право на сталну мјесечну накнаду за
свој рад у висини одборничког додатка у
нето износу у изборном периоду, а изван
изборног периода 30% од тог износа.

Члан 2.
Овлашћује
се
вршилац
дужности
замјеника начелника Општине да може
потписати споразум из члана 1. ове
Одлуке.

Члан 3.
Предсједнику
Општинске
изборне
комисије увећава се накнада за рад у нето
износу од 50 КМ на мјесечном нивоу.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављена
у
„Службеном гласнику општине Кнежево“.

Члан 4.
Средства за накнаду за рад чланова
Општинске изборне комисије обезбјеђују
се у буџету Општине, а исплата се врши
истовремено са исплатом мјесечних
паушала одборника.

Број: 01-022-12/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 17.03.2016. године Радован Марић, с.р.

Члан 5.
О извршењу ове одлуке стараће се
Општинска изборна комисија и Одјељење
за финансије Општинске управе Кнежево.

____________________________________
На основу члана 2.12. став 9. Изборног
закона БиХ (Службени гласник Босне и
Херцеговине, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,
32/10, 18/13 и 07/14), члана 1., 2. и 3.
Одлуке о висини накнаде за рад чланова
Изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник Републике Срспке“,

Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
важи
Одлука
о
висини
накнаде
Општинској изборној комисији број: 01/2022-114/08, од 29.12.2008.године.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења
и
биће
објављена
у
„Службеном гласнику општине Кнежево“.

Датум: 28.03.2016.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Кнежево.

Број: 01-022-13/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 17.03.2016.године Радован Марић, с.р.

Број: 01-022-14/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 17.03.2016. године Радован Марић, с.р.
__________________________________________

__________________________________________

На основу члана 30. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 1/06, 1/08 и 3/12),
Скупштина општина Кнежево на сједници
одржаној
17.03.2016.
године,
д о н и ј е л а је:

На основу члана 30. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/8 и 3/12) и
члана 49. Пословника скупштине општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 04/05), Скупштина
општине је на сједници одржаној
17.03.2016. године, д о н и ј е л а:

ЗАКЉУЧАК
о упућивању Нацрта одлуке о
измјенама и допунама Статута општине
у јавну расправу

ОДЛУКУ
о именовању комисије за утврђивање
стања утрошка буџетских средстава за
период од 2013. до 2015.године

1. Задужује
се
в.д.
секретара
Скупштине општине да организује
јавну расправу за Нацрт одлуке о
измјенама и допунама Статута,
како би се представници локалне
управе,
политичких
партија,
одборници, представници јавних
установа, представници мјесних
заједница, невладине организације,
представници цивилног сектора,
као и остала правна и физичка
лица,
својим
примједбама,
приједлозима
и
сугестијама
укључили у израду Статута
Општине Кнежево.
2. Јавна расправа о Нацрту одлуке о
измјенама и допунама Статута
општине ће бити отворена до
28.03.2016.године.
3. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у

Члан 1.
Именује се комисија за утврђивање стања
утрошка буџетских средстава за период од
2013. до 2015.године, у следећем саставу:
1. Ранко Тепић – предсједник;
2. Предраг Велеушић – члан;
3. Сузана Гојковић – члан.
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. је да изврши
преглед и контролу утрошка буџетских
средстава за период од 2013. до
2015.године, с обзиром да начелник
општине није подносио Извјештаје о
извршењу буџета Скупштини општине.
Члан 3.
Овлашћује се в.д. замјеника начелника
општине да комисији из става 1. ове
одлуке утврди висину накнаде за рад.
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Службеном
Кнежево.
Број: 01-022-16/16

гласнику

општине

4. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
Службеном гласнику општине
Кнежево.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е

Датум:17.03.2016.године

Датум: 28.03.2016.

Радован Марић, с.р.

Број: 01-400-5/16

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е

__________________________________________

Датум: 17.03.2016.године Радован Марић, с.р.

На основу члана 31. Закона о буџетским
систему („Службени гласник Републике
Српске“, бројеви: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16) и члана 30. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 1/06, 1/08 и 3/12)
Скупштина општина Кнежево на сједници
одржаној
17.03.2016.
године,
д о н и ј е л а је:

__________________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 17. став 1), 18. и 90.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 39/14), члана 2.
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 90/14), и члана 53.
Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, 1/06, 1/08 и
3/12), в.д. замјеника начелника општине
д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о упућивању Нацрта буџета у јавну
расправу
1. Усваја се Нацрт буџета Општине
Кнежево за 2016. годину и упућује
се на јавну расправу.
2. Задужује
се
в.д.
начелника
одјељења за привреду и финансије
да организује јавну расправу за
Нацрт буџета, како би се
представници локалне управе,
политичких партија, одборници,
представници јавних установа,
представници мјесних заједница,
невладине
организације,
представници цивилног сектора,
као и остала правна и физичка
лица,
својим
примједбама,
приједлозима
и
сугестијама
укључили у креирање буџета
Општине Кнежево.
3. Jавна расправа о Нацрту буџета
биће
отворена
до
21.03.2016.године.

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке
услуга
Члан 1.
Одређује се провођење поступка набавке
услуга путем директног споразума и то:
Израда плана заштите од пожара за
подручје општине Кнежево.
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за услуге
одржавања јавних површина и заштита
животне средине, број потрошачке
јединице 00930160, економски код
412800.
Главни код из ЈРЈН: 90700000-4 Услуге у
области заштите животне средине.
Додатни код: 90712200-3 Планирање
стратегије очувања шума.
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Датум: 28.03.2016.

Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ПУД
„Чистоћа и зеленило“ д.о.о., Гаврила
Принципа бб, Кнежево, број: 12-3/16 од
10.3.2106. године, за јавну набавку услуга:
Прољећно прикупљање и одвоз кабастог
отпада са подручја општине Кнежево са
понуђеном цијеном како сљеди: 5.937,75
КМ без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 17%
1.009,41 КМ. Укупна цијена са ПДВ-ом:
6.947,16 КМ.

Члан 3.
Процијењена вриједност уговора, без
припадајућих
индиректних
пореза,
износи: 6.000,00 КМ.
Члан 4.
Предвиђени почетак реализације уговора
је одмах по потписивању. Рок израде
плана је 4 мјесеца.
Члан 5.
За провођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије.

Члан 2.
Уговор се закључује са понуђачем из
члана 1. ове одлуке у складу са чланом 7.
став 1. тачка б) Правилника о поступку
директног споразума, („Сл. гласник БиХ“,
број: 90/14).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“.

Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се
Одјељење за привреду и финансије.

Број: 02.1-013-27/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Датум: 1.3.2016.године Горан Боројевић, с.р.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Опшине Кнежево.

______________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 64. став 1. тачка б) ,
члана 70., став 1., 3. и 6,. и члана 90.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 39/14), члана 5. став
2. тачка б), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број:90/14) и члана
53. Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, број: 1/6, 1/8
и 3/12), д о н о с и м:

Поука о правном лијеку: У поступку
директног споразума није дозвољена
жалба.

Број: 02.1-013-25-3/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Датум: 10.3.2016. године Горан Боројевић, с.р.

___________________________________

У складу са чланом 52. став (4) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
Босне и Херцеговине“ број 39/14) – у
даљем тексту: ЗЈН и члана 3. став (2)
тачка а) подтачка 5) Упутства за припрему
модела тендерске документације и понуда
(„Службени
гласник
Босне
и
Херцеговине“ бр. 90/14) – у даљем тексту:
Упутство, уговорни орган, в.д. замјеника
начелника општине Кнежево д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача ПУД
„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Кнежево
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Датум: 28.03.2016.

(„Службени
гласник
Босне
и
Херцеговине“ број 39/14) – у даљем
тексту: ЗЈН и чланом 3. став (2) тачка а)
подтачка 5) Упутства за припрему модела
тендерске документације и понуда
(„Службени
гласник
Босне
и
Херцеговине“ број: 90/14) – у даљем
тексту: Упутство, дајем сљедећу:

ОДЛУКУ
Члан 1.
Руководиоци уговорног органа или
чланови управног или надзорног одбора
уговорног органа ће, у року од 10 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке, дати и
потписати Изјаву везано за околности из
члана 52. став (4) ЗЈН, а у вези са чланом
3. став (2) тачка а) подтачка 5) Упутства.

ИЗЈАВУ

Члан 2.
Изјава се даје у циљу адекватне припреме
и израде тендерских документација
уговорног органа, а ради омогућавања да
саставни
елемент
сваке тендерске
документације уговорног органа буде и
сачињени попис привредних субјеката
који су искључени из поступака јавне
набавке због постојања сукоба интереса, у
складу са чланом 52. ЗЈН или навођења, у
тендерским документцијама уговорног
органа, да такви субјекти не постоје.

I.
У складу са чланом 52. став (4)
тачка а) ЗЈН, изјављујем да обављам
управљачке послове у привредном
субјекту:
1.
______________________________
2.
3.

______________________________
итд.

због чега уговорни орган не смије
закључивати уговоре о јавној набавци с
тим привредним субјектом.
Напомена: у складу са околностима
конкретног случаја давалац изјаве је
обавезан заокружити и навести привредне
субјекте или прецртати тачку, уколико се
околност не односи на њега.

Члан 3.
Образац Изјаве је прилог и саставни дио
ове Одлуке.
Члан 4.
Давалац
изјаве
се
обавезује
на
правовремену пријаву сваке промјене у
смислу одредбе члана 52. став (4) тачка а)
и б) ЗЈН.
Давалац изјаве сноси пуну одговорност у
случају
давања
неистинитих
или
непотпуних података.

II.
У складу са чланом 52. став (4)
тачка б) ЗЈН, изјављујем да сам власник
пословног удјела, дионица односно
других права на основу којих учествујем у
управљању, односно у капиталу тог
привредног субјекта с више од 20%, у
привредном субјекту:
1.
______________________________
2.
______________________________
3.
итд.

Члан 5.
Ова Одлука ће објавити у Службеном
Гласнику општине Кнежево а ступа на
снагу даном доношења

због чега уговорни орган не смије
закључивати уговоре о јавној набавци с
тим привредним субјектом.
Напомена: у складу са околностима
конкретног случаја давалац изјаве је
обавезан заокружити и навести привредне
субјекте или прецртати тачку, уколико се
околност не односи на њега.

Број: 02.1-013-28/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Датум: 10.03.2016.године Горан Боројевић, с.р.

_________________
(име и презиме)
Ја,
___________________,
обављам
дужност
_____________________
у
_____________ а у складу са чланом 52.
став (4) Закона о јавним набавкама

III.
Изјављујем да, у односу на моују
личност, нема привредних субјеката с
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којима уговорни орган не смије
закључивати уговоре о јавној набавци у
смислу члана 52. став (4) тачка а) и б) ЗЈН.
Напомена: у складу са околностима
конкретног случаја давалац изјаве је
обавезан заокружити и навести привредне
субјекте или прецртати тачку, уколико се
околност не односи на њега.

Датум: 28.03.2016.

оцијењеном понуђачу у поступку јавне
набавке по конкурентском захтјеву број:
02-013-11-2/16 од 29.2.2016. године,
обавјештење о набавци, број: 152-7-2-4-33/16, је објављено на Порталу јавних
набавки дана 29.2.2016. године.
Уговори
се
додјељују
сљедећим
понуђачима:
1. Понуђачу
„Мон-Ами“
д.о.о.
Живојина Мишића 1, Кнежево за
лотове 1 и 5. Укупна вриједност
уговора за лотове 1 и 5 износи
14.800,00 КМ без ПДВ-а. ПДВ у
износу од 17%: 2.516,00 КМ.
Свеукупно са ПДВ-ом: 17.316,00
КМ
2. Понуђачу „Сервис центар“ д.о.о.
Браће Шеварика бб, Кнежево за
лотове 2 и 3. Укупна вриједност
уговора за лотове 2 и 3 износи
10.400,00 КМ без ПДВ-а. ПДВ у
износу од 17%: 1.768,00 КМ.
Свеукупно са ПДВ-ом: 12.168,00
КМ
3. Понуђачу „Краљево врело“ д.о.о.
Рајка Дукића бб, Кнежево за
лотове 4, 6 и 7. Укупна вриједност
уговора за лотове 4, 6 и 7 износи
24.800,00 КМ без ПДВ-а. ПДВ у
износу од 17%: 4.216,00 КМ.
Свеукупно са ПДВ-ом: 29.016,00
КМ.

Изјављујем да сам свјестан правних
посљедица у вези с давањем неистинитих
или непотпуних података, те да ћу
благовремено пријавити сваку промјену у
смислу члана 52. став (4) тачка а) и б)
ЗЈН..
У______, ____.године
Име и Презиме и Потпис
____________________
__________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', бројеви: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 64. став 1. тачка б)
и члана 70. став 1., 3. и 6., Закона о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине
(„Службени
гласник
Босне
и
Херцеговине“, број: 39/14) и члана 53.
Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, бројеви: 1/06,
1/08 и 3/12), д о н о с и м:

Члан 2.
У складу са чланом 89. став 3. Закона о
јавним набавкама уговор о набавци
доставиће се прихватљивом понуђачу из
члана 1. ове одлуке најкасније у року од
10 дана од дана окончања поступка јане
набавке.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке путем
конкурентског захтјева за доставу
понуда број: 02-013-11-2/16

Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се
Одјељење за привреду и финансије.

Члан 1.
Прихвата се препорука комисије за јавну
набавку услуга: зимско одржавање
градских саобраћајница и локалних путева
на подручју општине Кнежево за сезону
2016/17 и то по лотовима, укупно 7
лотова,
број:
02-013-11-11/16
од
11.3.2016., о додјели уговора најбоље

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Опшине Кнежево.
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Датум: 28.03.2016.

Члан 3.
У складу са чланом 72. став 1. Закона о
јавним набавкама уговор о набавци
доставиће се прихватљивом понуђачу из
члана 1. ове одлуке истеком рока од 15
дана од дана доставе обавјештења о
избору најповољније понуде.

Број: 02.1-013-11-12/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Датум: 11.3.2016. године
Горан Боројевић, с.р.

____________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', бројеви: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 64. став 1. тачка б)
и члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине
(„Службени
гласник
Босне
и
Херцеговине“, број: 39/14) и члана 53.
Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, бројеви: 1/06,
1/08 и 3/12), д о н о с и м:

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се
Одјељење за привреду и финансије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Опшине Кнежево.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке број: 02-013-202/16

Број: 02.1-013-20-8/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Датум:15.03.2016. године Горан Боројевић, с.р.
__________________________________________

Члан 1.
Прихвата се препорука комисије за јавну
набавку и испоруку сјеменског материјала
за прољетну сјетву: зоб, јечам, пшеница,
кукуруз и кромпир, број: 02-013-20-7/16
од 15.3.2016. године, о додјели уговора
најбоље оцијењеном понуђачу у поступку
јавне набавке отворени поступак број: 02013-20-2/16
од
23.2.2016.
године,
обавјештење о набавци, број: 152-1-1-3-32/16 објављено на Порталу јавних набавки
дана 23.2.2016., Службени гласник БиХ,
број: 15/16.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', бројеви: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 64. став 1. тачка б),
члана 70., став 1., 3. и 6,. и члана 90.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 39/14), члана 5. став
2. тачка б), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број: 90/14) и
члана 53. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“,
бројеви: 1/6, 1/8 и 3/12), д о н о с и м:

Уговор се додјељује:
„АГРАРИА КОП“ д.о.о. Суботичка број
5, Бања Лука, са понуђеном цијеном бeз
ПДВ-а: 105.490,72, ПДВ од 17%:
17.933,42 КМ, свеукупно: 123.424.14 КМ

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача
Технолошки Еко центар д.о.о. Брчко

Члан 2.
Изабрани понуђач је дужан да у року од
10 дана од дана пријема ове одлуке
достави доказе у складу са чланом 45.
Закона о јавним набавкама. Докази морају
бити достављени физички на протокол
уговорног органа.

ПЈ Бања Лука
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Технолошки
Еко центар д.о.о. Брчко, ПЈ Бања Лука,
Степе Степановића 117, број: 22/16 од
8.3.2016. године, за јавну набавку услуга:
„Израда плана заштите од пожара за
11
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подручје
општине
Кнежево“,
са
понуђеном цијеном како сљеди: 5.600,00
КМ без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 17%
952,00 КМ. Укупна цијена са ПДВ-ом:
6.552,00 КМ. Рок израде пројектне
документације износи 90 радних дана.

Датум: 28.03.2016.

Члан 1.
У Одлуци о спровођењу пописа имовине и
обавеза са стањем на дан 31.12.2015.
године број: 02-013-65/15 од 17.12.2015.
године мијења се комисија за попис
новчаних средстава, потраживања и
обавеза и именује се следећа комисија:

Члан 2.
Уговор се закључује са понуђачем из
члана 1. ове одлуке у складу са чланом 7.
став 1. тачка б) Правилника о поступку
директног споразума, („Сл. гласник БиХ“,
број: 90/14).

1. Владимир Гојковић – предсједник
комисије,
2. Небојша Вуковић – члан комисије;
3. Велибор Бајић – члан комисије.

Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се
Одјељење за привреду и финансије.

Члан 2.
ВД
замјеника
начелника
општине
донијеће рјешење о измјени рјешења о
именовању комисије за попис имовине и
обавеза за 2015. годину.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Опшине Кнежево.

Члан 3.
Ову одлуку доставити именованим
члановима комисије, централној пописној
комисији и архииви.

Поука о правном лијеку: У поступку
директног споразума није дозвољена
жалба.

Члан 4.
Ова Одлука ће бити објављена у
„Службеном гласнику општине Кнежево“.

Број: 02-013-27-1/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Датум: 15.3.2016. године Горан Боројевић, с.р.

____________________________________

Број:02-013-65-6/15

В.Д.ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:15.03.2016.године ГоранБОРОЈЕВИЋ,с.р.

На основу члана 15. Закона о
рачуноводству и ревизији Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 36/09), члана 9. став 2.
Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник општине Кнежево“,
број: 7/10), в.д. Замјеника начелника
општине д о н о с и:

____________________________________
На основу одредби члана 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бројеви: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), одредбе члана 22.
став 1. под б) тачка 6. и одредбе члана 44.
Закона о заштити и спасавању у
ванредним
ситуацијама
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12),
в.д. Замјеника начелника општине
Кнежево, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјени одлуке о спровођењу пописа
имовине и обавеза са стањем на дан
31.12.2015. године
12
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Датум: 28.03.2016.

12. Члан штаба за заштиту биља и
биљних производа – руководилац
за пољопривреду ЗЗ „15 мај“
Кнежево;
13. Члан штаба за питања ангажовања
у ОС БиХ;
14. Члан штаба испред Црвеног крста;
15. Предсједници
МЗ
општине
Кнежево.

ОДЛУКУ
о именовању Штаба за ванредне
ситуације Општине Кнежево

Члан 1.
Овом одлуком именује се Штаб за
ванредне ситуације општине Кнежево.
Члан 2.
У општински Штаб за ванредне ситуације
именују се:
1. Комадант штаба – Начелника
општине;
2. Замјеник комаданта штаба –
Замјеник начелника општине;
3. Одсјек цивилне заштите – Шеф
одсјека цивилне заштите општине
Кнежево;
4. Члан
штаба
за
склањање,
евакуацију и збрињавање –
Начелник одјељења за привреду и
финансије;
5. Члан штаба за маскирање и
замрачивање – представник ПЈ
„Електрокрајина“ Кнежево;
6. Члан штаба за РХБ заштиту и
узбунивање – директор ШГ
„Чемерница“ Кнежево;
7. Члан штаба за заштиту од рушења
и експлозија – Командир ПС
Кнежево;
8. Члан штаба за заштиту од поплава
– представник ОДЈКП „Цврцка“
Кнежево;
9. Члан штаба за заштиту од пожара –
командир ватрогасне јединице
Кнежево;
10. Члан штаба за прву медицинску
помоћ и асанацију – директор дома
здравља Кнежево;
11. Члан штаба за заштиту животиња и
намирница животињског поријекла
–
ветеринар
„Ветеринарске
станице“ Кнежево;

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о именовању
Штаба за ванредне ситуације општине
Кнежево, број: 02-013-31/15 од
29.07.2015. године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.
Број: 02.1-013-32/16

В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Датум: 16. 03.2016. године Горан Боројевић, с.р.
___________________________________________

На основу одредби чланова 41. и 43. став
1. алинеја 5. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике Српске“, бројеви: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), чланова 124. 127 и
133. став (1) Закона о облигационим
односима („Службени гласник СФРЈ“
бројеви: 29/78, 39/85, 45/85, и 57/89,
„Службени гласник Републике Српске“,
бројеви: 17/93 и 3/96), члана 53. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, 1/06, 1/08 и 3/12) а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
збрињавању отпада из стамбених и
пословних просторија на подручју
општине Кнежево, број: 01-022-10/16 од
17.3.2016.
године,
в.д.
замјеника
начелника општине Кнежево д о н о с и:
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Датум: 28.03.2016.

предсједника
Дисциплинске
комисије Велибор Бајић а на
његово мјесто се именује нови
замјеник
предсједника
Дисциплинске комисије Бојан
Обрадовић.

ОДЛУКУ
о једностраном раскиду уговора
Члан 1.
Овом одлуком једнострано се раскидају
сљедећи уговори: „Повјеравање обављања
комуналне
дјелатности-збрињавање
отпада из стамбених и пословних
просторија
на
подручју
општине
Кнежево“ број: 02-013-18/13 од 5.3.2013.
године и „Регулисање међусобних права и
обавеза по основу кориштења комуналних
услуга“, број: 02-013-53/13 од 20.6.2013.
године закључених са „ЦУБАК“ ПЈ
„ЕКОСИСТЕМ“ с.п. Живинице бб,
Кнежево, ЈИБ: 4504523790016, власника
Зорана Тепића.

2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине
Кнежево“.
Број: 02.1-052-39-1/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Датум: 24.03.2016. године Горан Боројевић, с.р.
__________________________________________

На основу члана 43. И члана 146. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бројеви: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 48. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број 1/06, 1/08 и 3/12),
члана 4., 5. став 1. и 6. Посебног
колективног уговора за запослене у
области локалне самоуправе Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 114/07), Појединачног
колективног уговора за запослене у
Административној
служби
општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 9/13) и Одлуке о
утврђивању најниже цијене рада број: 02013-70/13
од
27.08.2013.године
(„Службени гласник општине Кнежево“,
број: 7/13), в.д. замјеника начелника
општине Кнежево, д о н о с и:

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“.
Број: 02.1-013-34/16

В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Датум:18.3.2016. године Горан Боројевић, с.р.
__________________________________________

На основу одредбе члана 143. Став 4.
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
бројеви: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
одредбе члана 13. Став 2. Правилник о
дисциплинској одговорности запослених у
општинској, односно градској управи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/14), в.д. Замјеника начелника
општине Кнежево, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

о распореду на радно мјесто

о измјени и допуни рјешења о
именовању дисциплинске комисије

1. ВУКОВИЋ СУЗАНА, економски
техничар из Кнежева, Општина
Кнежево,
ЈМБГ:0504983105058,
распоређује се на радно мјесто
стручни сарадник за скупштинске

1. У тачки 1. Рјешења о именовању
Дисциплинске
комисије
Општинске
управе
општине
Кнежево, мјења се замјеник
14
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послове,
почев
од
01.02.2016.године
2. Плата именоване ће се обрачунати
према коефицијенту 4,50.
Образложење
Сузана Вуковић, налази се у
радном односу у општинском органу
управе Општине Кнежево у периоду од
01.04.2009.године до 05.02.2013.године.
Након
локалних
избора
2012.године, због политичких разлога
тадашњи начелник општине прекинуо је
радни однос именованој са наведеним
датумом, иако је, као што се види, била у
радном
односу
скоро
4
године
непрекидно, а посебно није водио рачуна
о томе да се ради о дјетету погинулог
борца.
У међувремену, именована је
водила и управни спор који је рјешен у
корист исте, а такође добила је и
другостепену пресуду за исплате које се
односе за разлику плата, топли оброк,
регрес и друго.
Због изложеног рјешено је као у
диспозитиву.
Против овог рјешења може се
поднијети
приговор
в.д.замјенику
начелника општине у року од 8 дана од
дана пријема.
Број:02.1-120-5/16

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА OПШИНЕ
Датум: 01.02.2016. године Горан Боројевић, с.р.
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Датум: 28.03.2016.
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