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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕКНЕЖЕВО 

 
 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број:11/2016 

 

Кнежево, 03.08.2016. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.д. Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви:104/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члана 17. став (1), члана 

18. и члана 21. став (1) тачка a) и д) Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени Гласник Босне 

иХерцеговине“, 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) и д) 

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 4. 

Преговараће се о прикупљању и одвозу 

отпада и одржавању јавних површина на 

подручја општине Кнежево, укупно 

понуђеној цијени за предметну набавку, 

роковима и начину плаћања. Предвиђени 

почетак реализације уговора је одмах по 

потписивању.  

 

Члан 5. 

Комисија за јавне набавке именована 

рјешењем в.д. замјеника начелника 
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општине број: 02.1-013-43-1/16, 

припремиће сву потребну документацију 

за провођење поступка додјеле уговора 

путем преговарачког поступка набавке без 

објаве обавјештења о набавци утврђеног у 

Закону о јавним набавкама („Службени  

гласник Босне иХерцеговине“, број: 39/14). 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“ . 

 

 
Број: 02.1-013-43-8/16      В.Д. ЗАМЈЕНИК 

Датум: 11.5.2016.год.  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

                                         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 21. став 1. тачка а) и 

д); члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. 

став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама 

Босне иХерцеговине  („Службени гласник 

Босне иХерцеговине“, број: 39/14) и члана 

48. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 

1/08, 3/12 и 6/16), д о н о с им: 

 

О Д Л У К У 

о додјели уговора путем Преговарачког 

поступка без објаве 

обавјештења о набавци 
 

Члан 1. 

У преговарачком поступку без објаве 

обавјештења о набавци услуга: 

„Прикупљање и одвоз отпада и одржавање 

јавних површина  на подручју општине 

Кнежево“  прихватају се резултати 

преговора са ПУД „Чистоћа и зеленило“ 

д.о.о. Гаврила Принципа бб, Кнежево и то 

како слиједи:  

1. Укупан износ за уређење зелених 

површина неће прећи износ 

4.000,00 КМ без ПДВ-а за вријеме 

трајања уговора. 

2. Укупан износ за прикупљање и 

одвоз отпада неће прећи износ од 

6.000,00 КМ/мјесечно без ПДВ-а за 

вријеме трајања уговора. 

 

Оквирна вриједност уговора за период 

трајања уговора износи 52.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Уговор ће се закључити у складу са 

чланом 98. став 2. тачка а)  Закона о јавним 

набавкама.  

 

Члан 3.  

Ова oдлука ће се доставити изабраном 

понуђачу 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. 

 

 
Број: 02.1-013-43-12/16      В.Д. ЗАМЈЕНИК 

Датум: 13.5.2016. год.  НАЧЕЛНИКАОПШТИНЕ 

                                           Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске “, број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 14. и члана 18. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне 

иХерцеговине“, број: 39/14), те члана 48. 

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/06, 

1/08, 3/12 и 6/16) в.д замјеника начелника 

општине, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке 

радова 

 

 

Члан 1. 

Приступа се јавној набавци радова: 

набавка, транспорт и уградња каменог 
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материјала за санацију локалних 

макадамских путева на подручју општине 

Кнежево и то по лотовима: 

1. Лот 1: Санација локалних 

макадамских путева на подручју 

МЗ Имљани, МЗ Корићани и МЗ 

Влатковићи, количина каменог 

материјала 1000 м3; 

2. Лот 2: Санација локалних 

макадамских путева на подручју 

МЗ Кнежево, МЗ Мокри Луг-

Брегови, МЗ Бастаји, МЗ Бокани 

и Пауновићи, количина каменог 

материјала 1500 м3; 

3. Лот 3: Санација локалних 

макадамских путева на подручју 

МЗ Живинице и Рађићи 1, МЗ 

Рађићи 2, МЗ Шолаји, МЗ 

Костићи, МЗ Јаворани, 

количина каменог материјала 

1200 м3; 

 

Члан 2. 

Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за текуће 

одржавање објеката друмског саобраћаја, 

број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 412520. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

80.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

За предметну јавну набавкуспровешће се 

поступак јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за достављање 

понуда. Предвиђено је закључење уговора 

за сваки лот посебно. 

 

Члан 5. 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

Члан 6. 

Критеријум који ће се примjењивати при 

избору 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: 02.1-013-63/16 В.Д. ЗАМЈЕНИК 

Датум: 23.6.2016. год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

        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 48. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16)в.д. 

замјеника начелника општине, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке 

роба 

 

 

Члан 1. 

Приступа се јавној набавци роба: Набавка 

12 палета огревног цијепаног дрвета за 

потребе ЈУ Дом здравља Кнежево. 

 

Члан 2. 

Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су субвенције јавним 

непрофитним субјектима у земљи - број 

потрошачке јединице 00930130, конто 

414120. 

Главни код из ЈРЈН: 03413000-8 Дрво за 

огрев. 
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Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

1.500,00 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: 02.1-013-65/16    В.Д. ЗАМЈЕНИКА 

Датум: 23.6.2016. год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

                                          Горан Боројевић, с.р. 

 

__________________________________________ 

 

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 БиХ 

(„Службени гласник Босне иХерцеговине“, 

број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б) 

Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник Босне 

иХерцеговине“, број:90/14) и члана 48. 

Статута општине Кнежево („Сл. гласник 

општине Кнежево“, број: 1/6, 1/8, 3/12 и 

6/16), д о н о с и м: 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде добављача с.п. 

„Грађење“ Кнежево 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се понуда понуђача с.п. 

„Грађење“ Бокани бб,  Кнежево,број: 2-

2016/16 од 28.6.2106. године, за јавну 

набавку роба: „Набавка и испорука 

огревног цијепаног дрвета“ за потребе ЈУ 

Дом здравља Кнежево, са понуђеном 

цијеном како сљеди: 1.440,00 КМ. 

Добављач није ПДВ обвезник. 

 

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, („Службени гласник Босне 

иХерцеговине“, број: 90/14).  

 

Члан 3. 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево. 

 

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена 

жалба.  

 

 
Број: 02.1-013-65-3/16   В.Д. ЗАМЈЕНИКА 

Датум: 28.6.2016. год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
                                         Горан Боројевић, с.р.     

____________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана32. став 1. и 6.;64. 

став 1. тачка б) и члана 70. став 1., 3. и 6., 

Закона о јавним набавкама Босне 

иХерцеговине („Службени гласник Босне 

иХерцеговине“, број: 39/14) и члана 48. 

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/06, 

1/08 , 3/12 и 6/16), д о н о с и м: 

 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за доставу 

понуда број: 02.1-013-63-2/16 
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Члан 1. 

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку: Набавка, транспорт и уградња 

каменог материјала за санацију локалних 

макадамских путева на подручју општине 

Кнежево по лотовима, број: 02.1-013-63-

12/16 од 11.7.2016. године, о додјели 

уговора најбоље оцијењеним понуђачима у 

поступку јавне набавке по конкурентском 

захтјеву број: 02.1-013-63-2/16 од 

24.6.2016. године, обавјештење о набавци, 

број: 152-7-3-25-3-12/16 је објављено на 

Порталу јавних набавки дана 24.6.2016. 

године.  

 

ЗА ЛОТ 1: 

„Момић“ д.о.о. Ж. Мишића 12., Котор  

Варош са свеукупно понуђеном цијеном у 

износу од  25.447,50 КМ. 

Словима: двадесет пет хиљада четири 

стотине четрдесет седам и 50/100 КМ. 

 

ЗА ЛОТ 2:  

„Мон-Ами“ д.о.о. Ж. Мишића 1., Кнежево 

са свеукупно понуђеном цијеном у износу 

од  38.434,50 КМ. 

Словима: тридесет осам хиљада четири 

стотине тридесет четири и 50/100 КМ. 

 

ЗА ЛОТ 3:  

„Самарџић“ сп Костићи бб, Кнежево са 

свеукупно понуђеном цијеном у износу од 

23.640,00 КМ. 

Словима: двадесет три хиљаде шест 

стотина четрдесет и 00/100 КМ. 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 89. став 3. Закона о 

јавним набавкама уговор о набавци 

доставиће се понуђачу из члана 1. ове 

одлуке најкаснијеу року од 10 дана од дана 

окончања поступка јане набавке, посебно 

за сваки лот. 

 

Члан 3. 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево. 

 

 
Број: 02.1-013-63-13/16          В.Д. ЗАМЈЕНИК 

Датум: 15.7.2016. год.  НАЧЕЛНИКАОПШТИНЕ 

                                               Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________ 
 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2016. годину, број: 

01-022-18/16 („Службени гласник општине 

Кнежево, број: 05/16“), в.д. Замјеника 

начелника општине, д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец јун 2016 

године за следеће ставке: 

 -са ставке 412500 –Расходи за 

текуће одржавање организациони 

код 00930400 у износу од -170,00 

КМ 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, 

организациони код 00930400 у 

износу од 170,00 КМ 

 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 
 

 
Број: 02.1-401-6/16                В.Д. ЗАМЈЕНИК 

Датум: 15.07.2016. год.НАЧЕЛНИКАОПШТИНЕ 

                                              Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 
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