Број- 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 19.05.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО
Издавач:Скупштина општине
КНЕЖЕВО
Жиро-рачун_______________
Цијена примјерка________КМ

Број: 08/2016
Кнежево, 19.05.2016.
године

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана
18. и члана 14. став 4) Закона о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14),
члана 53. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“,
бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), в.д
замјеника
начелника
општине,
д о н о с и:

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

Члан 4.
Предвиђени почетак реализације уговора
је одмах по потписивању.
Члан 5.
За провођење ове Одлуке задужује се
одјељење за привреду и финансије.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“.

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке
роба
Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба
материјал за одржавање чистоће зграда
Општинске управе општине Кнежево.
Члан 2.
Буџетске ставке са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за
режијски
материјал,
потрошачка
јединица 00930130, конто 412300.
Главни код из ЈРЈН: 39800000-0
производи за чишћење и полирање.
Члан 3.
Процијењена вриједност уговора, без
припадајућих
индиректних
пореза,
износи: 2.000,00 КМ.

Број: 02.1-013-49/16

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Датум: 4.5.2016. године Горан Боројевић, с.р.

______________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“,
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 БиХ“, број: 39/14),
члана 2. Правилника о поступку
директног
споразума
(„Службени
гласник БиХ“, 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:
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ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке
услуга
Члан 1.
Одређује се провођење поступка набавке
услуга путем директног споразума и то:
Одвоз смећа.
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: 90600000-3 Услуге
чишћења и санације у градским и
Члан 3.
Процијењена вриједност уговора, без
припадајућих
индиректних
пореза,
износи: 6.000,00 КМ.
Члан 4.
Предвиђени почетак реализације уговора
је одмах по потписивању.
Члан 5.
За провођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“.

Број: 02.1-013-52/16

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Датум: 10.4.2016. године Горан Боројевић, с.р.

______________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број:
104/04 , 42/05, 118/05 и 98/13), те члана
17. став (1), члана 18. и члана 21. став (1)
тачка a) Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени
Гласник БиХ“, број: 39/14), в.д.

Датум: 19.05.2016.

замјеника
д о н о с и:

начелника

општине,

ОДЛУКУ
о покретању преговарачког поступка
без објаве обавјештења о набавци
услуга
Члан 1.
Након проведеног отвореног поступка
јавне набавке услуга: „Прикупљање и
одвоз отпада и одржавање јавних
површина
на подручју општине
Кнежево“
уговорни орган Општина
Кнежево у складу са чланом 21. став 1.
тачка а) Закона о јавним набавкама
проводи преговарачки поступак без
објаве обавјештења о набавци с обзиром
да ниједна понуда није достављења у
отвореном поступку.
Члан 2.
Преговарање за услуге из члана 1. ове
одлуке ће се извршити са привредним
субјектом ПУД „Чистоћа и зеленило“
д.о.о. Гаврила Принципа бб, Кнежево, и
то 13.4.2016.године са почетком у 10:00
часова.
Члан 3.
Буџетске ставке 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: 90600000-3 Услуге чишћења и
санације у градским и сеоским
подручјима и припадајуће услуге.
Процијењена вриједност уговора, без
припадајућих
индиректних
пореза,
износи: 30.000,00 КМ. У складу са
Одлуком о збрињавању отпада из
стамбених и пословних просторија на
подручју општине Кнежево, број: 01022-10/16 од 17.3.2016. године, утврђена
је пројектована цијена депонованог
отпада од 70,00 КМ/тони са ПДВ-ом, од
чега субвенција општине Кнежево
износи 40%. На основу изнесеног
слиједи износ субвенција од 28,00
КМ/тони са ПДВ-ом.
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Датум: 19.05.2016.

Члан 4.
Преговараће се о прикупљању и одвозу
отпада са подручја општине Кнежево,
укупно понуђеној цијени за предметну
набавку, роковима и начину плаћања.
Предвиђени почетак реализације уговора
је одмах по потписивању.

Принципа бб, Кнежево, број: 17-/16 од
12.4.2106. године, за јавну набавку
услуга: Одвоз смећа са подручја
општине Кнежево са понуђеном цијеном
како сљеди: 5.981,25 КМ без ПДВ-а,
ПДВ по стопи од 17% 1.016,81 КМ.
Укупна цијена са ПДВ-ом: 6.998,06 КМ.

Члан 5.
Комисија за јавне набавке је именована
рјешењем в.д. замјеника начелника
општине број: 02.1-013-43-1/16 и
припремиће сву потребну документацију
за провођење поступка додјеле уговора
путем преговарачког поступка набавке
без објаве обавјештења о набавци
утврђеног у Закону о јавним набавкама
(„Сл. Гласник БиХ“, број: 39/14).

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

Број: 02.1-013-43-8/16
Датум:11.4.2016.године

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

__________________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',
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 БиХ („Сл. Гласник БиХ“,
број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б),
Правилника о поступку директног
споразума („Сл. Гласник БиХ“, број:
90/14) и члана 53. Статута општине
Кнежево („Сл.
Гласник
општине
Кнежево“, бројеви: 1/6, 1/8 и 3/12),
д о н о с и м:
ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача ПУД
„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Кнежево

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

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

Број: 02.1-013-52-3/16
Датум: 12.4.2016.године

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

_____________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',
бројеви: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 22. став 1. тачка б), члана 64. став
1. тачка б) и члана 70. став 1., 3. и 6.
Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.
Гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 53.
Статута општине Кнежево („Сл. Гласник
општине Кнежево“, бројеви: 1/06 , 1/08 и
3/12), д о н о с и м:

Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ПУД
„Чистоћа и зеленило“ д.о.о., Гаврила
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ОДЛУКУ
о додјели уговора путем
Преговарачког поступка без објаве
обавјештења о набавци
Члан 1.
У преговарачком поступку без објаве
обавјештења о набавци: Набавка и
испорука додатних количина сјеменске
зоби и кромпира, те одустајање од дијела
набавке из основног уговора број:
02.1-013-20-11/16 од 31.3.2016. године
закљученог
са
добављачем
„Аграриакоп“
д.о.о.
Бања
Лука
прихватају се резултати преговора и то
како слиједи:
Вриједност робе коју уговорни орган
треба да плати добављачу „Аграриакоп“
д.о.о. за додатну робу износи: 2.204,58
КМ, ПДВ од 17% 347,77 КМ, свеукупно
2.579,35 КМ.
Укупна вриједност основног уговора
укључујући Анекс уговора износи:
107.695,30 КМ, ПДВ 17%: 18.308,20 КМ,
СВЕУКУПНО: 126.003,50 КМ.
Члан 2.
Уговор ће се закључити у складу са
чланом 98. став 2. тачка а) Закона о
јавним набавкама.
Члан 3.
Ова Одлука ће се доставити добављачу
заједно са обавјештењем о додјели
уговора.
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 и
на огласној табли Општине Кнежево.
Број: 02.1-013-20-21/16

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Датум: 15.4.2016. године Горан Боројевић, с.р.
__________________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“,

Датум: 19.05.2016.

бројеви: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 14. став 1), члана 17. став 1. и 18.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број: 39/14) и члана 53. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и
6/16), в.д замјеника начелника општине,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке
роба
Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба:
Набавка 390 м3 огревног дрвета,
метрица, за потребе општинске управе
Кнежево, ЈУ дјечије обданиште „Радојка
Лакић“ и ЈУ СШЦ „Јован Дучић“
Кнежево.
Члан 2.
Буџетске ставке са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи по
основу утрошка енергије – дрвета:
општинска
управа
Кнежево-број
потрошачке јединице 00930160, конто
412215, ЈУ дјечије обданиште „Радојка
Лакић“-број
потрошачке
јединице
00930400, конто 412210 и ЈУ СШЦ
„Јован
Дучић“
Кнежево
-број
потрошачке јединице 08150020, конто
412215.
Главни код из ЈРЈН: 03413000-8 Дрво за
огрев.
Члан 3.
Процијењена вриједност уговора, без
припадајућих
индиректних
пореза,
износи: 19.670,00 КМ.
Члан 4.
За предметну јавну набавку спровешће
се поступак јавне набавке путем
конкурентског захтјева за достављање
понуда и то по лотовима:
ЛОТ 1: Огревно дрво за општинску
управу Кнежево, ЈУ дјечије обданиште
„Радојка Лакић“ 270 м3.
ЛОТ 2: Огревно дрво за ЈУ СШЦ „Јован
Дучић“ Кнежево 120 м3.
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Члан 5.
Предвиђени почетак реализације уговора
је одмах по потписивању.
Члан 6.
Критеријум који ће се примjењивати при
избору добављача је најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.
Члан 7.
Комисија за отварање и вредновање
понуда ће се формирати доношењем
посебног рјешења.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“.

Број: 02.1-013-45/16

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Датум: 26.4.2016. године Горан Боројевић, с.р.
__________________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“,
бројеви: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 69. став 2. тачка а) и члана 70. став
1., 4. и 6., Закона о јавним набавкама
БиХ („Сл. Гласник БиХ“, број: 39/14), те
члана 53. Статута општине Кнежево
(„Сл. Гласник општине Кнежево“, број:
1/06,1/08, 3/12 и 6/16), д о н о с и м:
ОДЛУКУ
о поништењу отвореног поступка
јавне набавке број: 02.1-013-43/16
Члан 1.
Поништава се поступак јавне
набавке услуга: Прикупљање и одвоз
отпада и одржавање јавних површина на
подручју општине Кнежево из разлога
што ниједна понуда није достављена у
одређеном крајњем року (члан 69. став 2.
тачка а) Закона о јавним набавкама
БиХ“), а која се проводи у складу са
чланом 25. Закона о јавним набавкама
БиХ, а по одлуци за предметну набавку

Датум: 19.05.2016.

број: 02.1-013-43/16 од 13.4.2016. године,
обавјештење са Портала јавних набавки
број: 152-1-2-10-3-7/16 дана 13.4.2016.
године („Службени лист БиХ“, број:
27/16).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику Опшине Кнежево.
Број: 02.1-013-43-5/16
Датум: 6.5.2016. године

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

__________________________________________

На основу члана 90. Закона о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) а
у складу са одредбама Правилника о
поступку
директног
споразума
(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14) и
члана 53. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“,
бројеви: 01/06, 02/08, 3/12 и 6/16) в.д.
замјеника начелника општине Кнежево,
д о н о с и:
ИНТЕРНИ ПРАВИЛНИК О
ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА
Члан 1.
(Предмет правилника)
(1) Овим правилником се дефинише
поступак јавне набавке роба,
услуга и радова путем директног
споразума из члана 90. Закона о
јавним набавкама (у даљем
тексту: Закон) који гласи:
„Директни споразум је поступак
у којем уговорни орган након
испитивања тржишта тражи
писмено предлог цијене или
понуду од једног или више
понуђача и преговара, или
прихвата ту цијену, као услов за
коначни споразум.“
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Члан 2.
(Услови за примјену директног
споразума)
(1) Поступак директног споразума се
може
провести
када
је
процијењена
вриједност
истоврсних роба, услуга или
радова на годишњем нивоу
једнака или мања од 6.000,00 КМ.
(2) Уговорни орган може током једне
године за исти предмет набавке
потрошити до 6.000,00 КМ путем
овог поступка.
(3) Уговорни орган може започети
поступак директног споразума
ако је таква набавка предвиђена
планом
набавки
или
када
уговорни орган донесе посебну
одлуку о покретању директног
споразума у складу са чланом 17.
став (1) Закона.
Члан 3.
(Принципи додјеле директног
споразума)
(1) Поступак директног споразума
проводи се на начин да се осигура
поштивање принципа из члана 3.
Закона како сљеди:
(1) Уговорни орган дужан је да
поступа транспарентно, да
се у поступку јавне набавке
према
кандидатима/понуђачима
понаша
једнако
и
недискриминирајуће, на начин
да обезбиједи праведну и
активну конкуренцију,с циљем
најефикаснијег
коришћења
јавних средстава, у вези са
предметом набавке и његовом
сврхом.

Датум: 19.05.2016.

(2) Општи принципи обавезно се
примјењују и поштују и у
поступку правне заштите.
Члан 4.
(Овлаштени органи за одобрење
набавки)
Начелник општине је овлаштени орган
за одобравање захтјева за набавке роба,
услуга или радова чија је вриједност
једнака или мања од 6.000,00 КМ.
Члан 5.
(Почетак поступка)
(1) Процијењивање вриједности јавне
набавке која се додјељује путем
директног споразума врши се у
складу са чланом 15. Закона.
(2) Процијењена вриједност мора
бити важећа у тренутку када
уговорни
орган
затражи
приједлог цијене или понуду од
једног или више привредних
субјеката.
(3) Поступак директног споразума
почиње доношењем одлуке или
рјешења у писаној форми који
садржи све елементе из члана 18.
Закона који гласи:
„Уговорни
орган
покреће
поступак
јавне
набавке
доношењем одлуке или рјешења у
писаној форми који обавезно
садржи:
а) законски основ за спровођење
поступка јавне набавке;
б) предмет јавне набавке;
ц) процијењену вриједност јавне
набавке;
д) податке о извору – начину
финансирања;
е) врсту поступка јавне набавке.“
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Члан 6.
(Провођење поступка)
(1) Уговорни орган испитује
тржиште те тражи писани
приједлог цијене или понуду
од
једног
или
више
привредних субјеката који
обављају дјелатност која је
предмет јавне набавке.
(2) Након што прими приједлог
цијене или понуду од једног
или више понуђача, а прије
закључивања
директног
споразума, уговорни орган:
a) преговара
са
понуђачем/понуђачима
о цијени или
b) прихвата
приједлог
цијене или понуду
једног понуђача и/или
в) проводи другу врсту
поступка
дефинисану
Законом.
Члан 7.
(Одабир понуђача)
(1) Код одабира понуде на основу
које ће бити додјељен уговор,
уговорни орган треба узети у
обзир факторе као што су цијена,
количина, квалитет, технички
опис, естетске и функционалне
захтјеве, каректеристике које се
односе на околину, период и
вријеме испоруке и слично.
(2) Уговорни орган бира понуђача на
начин који гарантује најбољу
размјену вриједности за новац.
Када води преговоре који се
односе на приједлог цијене или
понуду, уговорни орган дјелује у
складу са добром комерцијалном
праксом.

Датум: 19.05.2016.

(3) Када тражи приједлог цијена или
понуду,
уговорни орган даје
понуђачима одређени рок да
припреме приједлог цијене или
понуду, узимајући у обзир
комплексност набавке.
Члан 8.
(Закључивање директног споразума)
Директни
споразум
се
сматра
закљученим:
(1) Код набавки чија вриједност
износи
до
1.000,00
КМ
прилагањем рачуна или друге
одговарајуће документације;
(2) Код набавки чија вриједност је
виша од 1.000,00 КМ уговорни
орган је дужан закључити уговор.
Члан 9.
(Право жалбе)
У поступку директног споразума жалба
није дозвољена.
Члан 10.
(Прелазне и завршне одредбе)
Ступањем на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о поступку
директног
споразума
(„Службени
гласник општине Кнежево“, број: 09/09).
Члан 11.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Кнежево.

Број: 02.1.-013-55/16

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКA
Датум: 12.5.2016. године Горан Боројевић, с.р.

___________________________________
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Датум: 19.05.2016.

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бројеви:
101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 53.
Статута Општине Кнежево („Сл. гласник
Општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08,
3/12 и 6/16), в.д. замјеника начелника
општине Кнежево, д о н о с и:

О Д Л У К У
о додјели службених просторија
Члан 1.
Општинској
борачкој
организацији
Кнежево
додјељује
се
службена
просторија у згради бивше ТО у Улици
Гаврила Принципа број 5, у површини
од 44,20 m² на кориштење на период од 5
(пет) година без накнаде.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у
„Службеном
гласнику
Општине
Кнежево“.

Брoj: 02.1-013-56/16

В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА
Датум: 16.05.2016. године Горан Боројевић, с.р.
_________________________________________
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Датум: 19.05.2016.
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