
  На основу члана 43. 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. 

замјеника начелника општине  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

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 13.5.2016.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: 01-022-10/16 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. 

Члан 5. 

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.  

 

Члан 6. 

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 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“ . 

 

В.Д. ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

Број: 02.1-013-43-8/16                                                                                    

Датум: 11.5.2016.год.                                                           Горан Боројевић                              

 


