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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 04/2017 

 

Кнежево, 09.03.2017. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д. Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

  

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/1166), члана 17. и 18. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 48. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, 1/06, 1/08, 3/12 и 06/16) 

начелник општине д о н о с и:  

 

 

О Д Л У К У 

о јавној набавци услуга 

  

Члан 1. 

Приступа се јавној набавци услуга за зимско 

одржавање градских саобраћајница и 

локалних путева на подручју општине 

Кнежево за сезону 2017. годину и то по 

лотовима, укупно 8 лотова. 

 

Члан 2. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

зимске службе, број потрошачке јединице 

00930160, економски код 412812.    

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

42.400,00 КМ 

 

 

 

 

Члан 4. 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева за достављање понуда са закључењем 

оквирног споразума и објавом тендерске 

документације на порталу јавних набавки. 

 

Члан 5. 

Предвиђени почетак реализације уговора је 

одмах по потписивању. 

 

Члан 6. 

Критријум који ће се примjењивати при 

избору најповољнијег понуђача 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: 02-013-5/17 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:16.1.2017. године    Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник РС“, број: 97/16) и чланова 69. став  2. 

тачка е), 70. став 4., 71.  и члана. 103. став 1. 

тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 48. Статута 

општине Кнежево („Сл. 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 поништењу поступка јавне набавке 

I 

Поништава се поступак јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за достављање понуда 

покренут Одлуком о приступању поступку 

јавне набавке услуга број: 02-013-9/17 од 

30.1.2017. године, слањем обавјештења о 

набавци на портал јавних набавки БиХ, број: 

152-7-2-3-3/17 од 1.2.2017. године са 

истовременом објавом тендерске 

документације у информационом систему „Е-

набавке“, а који се односи на набавку 

банкарских услуга по рачунима трезора 

општине Кнежево у 2017. години. 

 

II 

У складу са чланом 71. Закона о јавним 

набавкама БиХ, понуђачи ће у року од три (3) 

дана, а најкасније у року од седам (7) дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке бити 

обавјештени о резултатима поступка. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику 

Опшине Кнежево. 

 

Образложење 

Начелник општине Кнежево на основу Одлуке 

број: 02-013-9/17 покренуо је јавну набавку 

банкарских услуга по рачунима трезора 

Општине Кнежево у 2017. године путем 

конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Процијењена вриједност набавке је 7.000,00 

КМ без ПДВ-а.  

 

Комисија именована рјешењем Начелника, 

број: 02-013-9-1/17 од 30.1.2017. године, 

отворила је пристигле понуде, извршила 

преглед и оцјену понуда, те утврдила да 

понуде задовољавају задане критеријуме. На 

основу критеријума: најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде комисија је утврдила 

сљедећу ранг листу: 

1. „Нова банка“ ад бања лука са 

понуђеном цијеном од 5.800,00 КМ; 

2. „Интеса Санапаоло Банка“ дд БиХ са 

понуђеном цијеном од 9.200,00 КМ; 

3. „Комерцијална Банка“ ад Бања Лука са 

понуђеном цијеном од 11.000,00 КМ; 

4. „УниКредит Банк“ ад Бања Лука са 

понуђеном цијеном од 13.200,00 КМ; 

5. „НЛБ Развојна Банка“ а.д. Бања Лука 

са понуђеном цијеном од 18.800,00 КМ.  

 

У даљем раду комисија је на основу одредби 

члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ 

(''Службени гласник РС'', број: 39/14) и члана 

17. став 7. Упутства за припрему модела 

тендерске документације и понуда („Сл. 

гласник БиХ“, број: 90/14) предлажила да се 

од понуђача Нова Банка а.д. Бања Лука тражи 

објашњење понуде с обиром да је: 

А) цијена понуде за више од 50% нижа од 

цијене преосталих прихватљивих понуда, 

Б) цијена понуде је за више од 20% нижа од 

цијене другорангиране понуде. 

 

На основу добијеног образложења понуђача 

„Нова Банка“ а.д. Бања Лука је била дужна да 

понуђену цијену појасни на начин предвиђен 

одредбама члана  66. став 2. Закона о јавним 

набавкама тако што је била дужна писмено 

доставити детаљне информације о 

релевантним саставним елементима понуде, 

укључујући елементе цијене, односно разлоге 

понуђене цијене. Из појашњења "Нове банке" 

а.д. Бања Лука од 20.02.2017. године није 

видљиво да су дате детаљне информације о 

саставним дијеловима понуде, нити су дати 

саставни елементи цијене понуде, односно 

овај понуђач је само поновио које износе је 

дао у својој понуди и констатовао да је 

"понуда економски оправдана".  

Посебно указујемо на чињеницу да овај 

понуђач нема право "вршити процјену да 

уговорни орган нема велики број екстерних 

налога преко 10.000,00 КМ" и у контексту 

своје процјене дати понуду, из разлога што је 

број ових налога дефинисан тендерском 

документацијом у износу од 2000, те је 

понуђач био дужан дати понуду на бази овог 
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броја налога, а на бази сопствених процјена. 

Наравно, сваки понуђач има дискреционо 

право дати понуду на основу сопствене 

процјене економске користи, али на основу 

броја трансакција које одреди уговорни орган, 

а не на основу процјене трансакција које 

одреди понуђач, како је то урадила "Нова 

банка" а.д. Бања Лука. 

 

 Даље, "Нова банка" а.д. Бања Лука у свом 

појашњењу није дала нити калкулацију 

понуђених цијена, није дала нити поређење с 

цијенама на тржишту, а све ово у смислу 

осталих понуда и Одлуке о утврђивању 

тарифе накнада за услуге које врши 

Централна Банка Босне и Херцеговине. 

Питања износа депозита које одређени 

уговорни орган има код поједине банке, у 

овом случају код "Нове банке" а.д. Бања Лука, 

величина, важност клијента и слично, нису 

питања која могу бити од одлучног значаја за 

прихватање ове понуде, јер би у том случају 

исто било супротно одредбама члана 3. Закона 

о јавним набавкама, односно био би 

повријеђен принцип једнакости учесника и 

нарушена правична и активна конкуренција, 

јер би "Нова банка" а.д. Бања Лука била 

привилегована у односу на остале понуђаче с 

обзиром на "повластице" које би дала овом 

уговорном органу. 

"Нова банка" а.д. Бања Лука није оправдала 

понуђену цијену јер није дала детаљно 

образложење и елементе цијене, нити је 

навела додатне информације о начину 

обрачуна те цијене из којих би се видјело да 

иста није неприродно ниска, па се као таква 

понуда има одбацити пошто дато 

образложење није основано. Наведено 

појашњење не садржи детаље саставних 

елемената цијене, односно детаљну 

калкулацију цијене којом се приказује састав 

цијене по свакој компоненти, јер је овај 

понуђач био дужан да у сходно наведеном 

законском пропису наведе састав понуђене 

цијене, а не да елаборира тарифу Централне 

банке БиХ и своје процјене у вези са бројем 

трансакција које ће имати уговорни орган, 

односно понови износе које је дао у понуди, а 

који су уговорном органу већ познати. 

 

Слиједом свега наведеног, а с обзиром да 

понуде осталих понуђача прелазе буџет 

уговорног органа намијењен за ову набавку, 

односно знатно су веће од осигураних 

средстава за предметну набавку, те како 

накнадном анализом тендерска документација 

садржи формалне недостатке (не исказивање 

вриједности цијене без ПДВ-а  у обрасцу за 

цијену понуде) који је чине ништавом 

најцјелисходније је поступак набавке 

поништити у смислу одредби члана 69. став 2. 

тачка е) и 103. став 1. тачка а) Закона о јавним 

набавкама. 

 

На основу изнесеног одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против ове одлуке 

дозвољена је жалба која се може изјавити 

најкасније у року од 5 дана од дана пријема 

исте. Жалба се изјављује уговорном органу у 

писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. Жалба се подноси у  

довољном броју примјерака, који не може 

бити мањи од три. 
 

 
Број: 02-013-9-11/17         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.2.2017. године      Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 14. став 4., члана 17. став 1. и 18. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14) и члана 48. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 1/06, 

1/08, 3/12 и 6/16), начелник 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 сјеменске робе за 

потребе унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине Кнежево за 

2017. годину и то: Набавка и испорука 50 тона 

сјеменске зоби, 5 тона сјеменског јечма, 8 

тона сјеменске пшенице и хибрида сјемена 

кукуруза у укупној количини од 90 паковања 

од по 25.000 клијавих зрна, те сјеменског 

кромпира у количини од 30 тона. Од 

уговореног износа износ од 0,60 КМ/кг са 
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ПДВ-ом ће плаћати пољопривредни 

произвођачи по преузетој сјеменској роби, 

осим за кукуруз за који ће плаћати 35,00 

КМ/паковању са ПДВ-ом, а остатак до пуне 

цијене ће субвенционисати општина Кнежево. 

 

Члан 2. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су субвенција 

пољопривредне производње, број потрошачке 

јединице 00930140, економски код 416120. 

Редни број набавке у Плану јавних набавки за 

2017. годину је 6. под Робе. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

90.000,00 КМ. Процијењен износ субвенције 

општине Кнежево износи 39.615,40 КМ без 

припадајућих индиректних пореза. 

 

Члан 4. 

За предметну  јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем отвореног 

поступка за достављање понуда уз објаву 

тендерске документације на Порталу јавних 

набавки. 

 

Члан 5. 

Предвиђени почетак реализације уговора је 

одмах по потписивању. 

 

Члан 6. 

Критријум 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“ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

Број: 02-013-23/17 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 23.2.2017. године   Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), 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 48. 

Статута општине Кнежево („Сл. 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 поништењу отвореног поступка јавне 

набавке број: 02-013-16/16 

 

I 

Поништава се поступак јавне набавке услуга: 

Прикупљање и одвоз отпада са подручја 

општине Кнежево из разлога што ниједна 

понуда није достављена у одређеном крајњем 

року (члан 69. став 2. тачка а) Закона о јавним 

набавкама БиХ). Поступак се проводи у 

складу са чланом 25. Закона о јавним 

набавкама БиХ, а по одлуци за предметну 

набавку број: 02-013-16/17 од 31.1.2017. 

године, обавјештење са Портала јавних 

набавки број: 152-1-2-5-3-3/17 од дана 

3.2.2017. године („Службени лист БиХ“, број: 

9/17). 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику 

Опшине Кнежево. 

 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:   02-

013-16/17 од 31.1.2017. године. 

 

Јавна набавка је проведена путем Отвореног  

поступка. Обавјештење о набавци број:              

152-1-2-5-3-3/17 објављено је дана 3.2.2017. 

године у 09:56, на Порталу јавних набавки, 

заједно са тендерском документацијом, а 

сажетак обавјештења објављен је у 

„Службеном гласнику БиХ“, број 9/17, од 

10.2.2017. године. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без 

ПДВ-а) износи 40.683,76 КМ (словима: 

четрдесетхиљада шестстотина осамдесетри и  
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76/100 КМ). Од процијењеног износа износ од 

16.273,50 КМ без ПДВ-а представља 

субвенцију општине Кнежево, а остатак до 

процијењене вриједности се наплаћује од 

физичких и правних лица. 

 

Тендерску документацију је са Портала јавних 

набавки преузело шест (6) понуђача и то: 

1. Инфострим Д.О.О., ЈИБ:  10904032, 

3.2.2017. у 10:00:41; 

2. Мипеx Ауто РС ДОО, ЈИБ: 4400968920009, 

3.2.2017. у 10:03:54 

3. Екапија Д.О.О,  ЈИБ: 4950134590001, 

3.2.2017. у 11:17:00 

4. ББС Еуропе, ЈИБ: 4403188520008, 3.2.2017. 

у 12:52:02 

5. МИЛДАБО Д.О.О , ЈИБ: 4400789910009, 

6.2.2017. у 12:35:56 

6. ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО Д.О.О. ЈИБ: 

4403022390009, 20.2.2017. у 9:15:52 

Будући да ниједна понуда није пристигла до 

крајњег рока за достављање понуда, у складу 

са чланом 69. став (2) тачка а) Закона о јавним 

набавкама одлучено је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-013-16-4/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 24.2.2017. године       Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. и члана 22. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник'', 

број: 97), члана 67. Статута Општине Кнежево 

(''Службени гласник општине Кнежево'' број: 

1/06, 1/08, 3/12 и 6/16) и члана 6. Одлуке о 

додјели стипендија студентима на 

високошколским установама (први циклус 

студија) за школску 2016/2017 годину 

(''Службени гласник општине Кнежево'' број: 

17/16), Начелник општине Кнежево,                   

д о н о с и:  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о објављивању листе студената о додјели 

стипендија 

 

 

 

 1. Објављује се листа студената којим је 

додијељена стипендија за школску 2016/2017 

годину из буџета општине Кнежево: 

 

Р. 

БР. 

ИМЕ (ИМЕ ОЦА)  

И ПРЕЗИМЕ 

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

ФАКУЛТЕТА 

 

ГОДИНА 

СТУДИЈА 

 

ЈМБГ 
НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ 

ТЕКУЋЕГ РАЧУНА 

 

1. 

 

МИЉАНА (Остоја)  

ВЕРИЋ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 
IV 

 

0506992105047 
НЛБ Развојна банка 

5620998103094441 

 

2. 

 

МИЛАНА (Миладинко)  

РАДИЋ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 1110994105020 

SBERBANK 

5672445000059977 

 

3. 

 

НЕНАД (Зоран)  

АЛЕКСИЋ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
II 0102995100034 

НЛБ Развојна банка 

5620998125099764 

 

4. 

 

СУЗАНА (Предраг)  

АЛЕКСИЋ 

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА, 
ПРИЈЕДОР 

II 1906996105027 
НЛБ Развојна банка 

5620078129114737 

 

5. 

 

САЊА (Милован)  
ПАВЛОВИЋ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

V 1101993106458 
НЛБ Развојна банка 
5620998129453027 

 

6. 

 

ЈЕЛЕНА (Марко) 
ЋЕТКОВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

III 2010995109096 
НЛБ Развојна банка 
5620998132809421 

 

7. 

 

ГОРАН (Милорад)  

МРШИЋ 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 2408991100055 

НЛБ Развојна банка 

5620998133795426 
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8. 

 

ЂУРЂИНА (Жељко) 

ГЛАМОЧИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 0907995105034 

НЛБ Развојна банка 

5620998129770702 

 

9. 

 

ИСМЕТА (Исмет) 
БАРЈАКТАРЕВИЋ 

ФАКУЛТЕТ  

ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, 

САРАЈЕВО 

III 0309995198038 
UniCredit Bank Mostar 

3387202655030265 

 

10. 

 

МАРИЈАНА (Мирко) 
МИРЈАНИЋ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

IV 0908994105061 
НЛБ Развојна банка 
5620998132799236 

 

11. 

 

СОФИЈА (Слободан)  

ВЕРИЋ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 0204995108954 
НЛБ Развојна банка 

5620998130408768 

 

12. 

 

МИЛАНА (Петко) 

СВЈЕТЛАНОВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 0306995105014 

НЛБ Развојна банка 

5620998136251272 

 

13. 

 

БОЈАНА (Жељко)  

ВУКОВИЋ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
IV 1109994105057 

Raiffeisen Bank 

5351581000457211 

 

14. 

 

СОЊА (Гордан)  

РАДОШ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
II 2211996105057 

НЛБ Развојна банка 

5620998129624717 

 

15. 

 

СТАНА (Живко) 
ЂЕКАНОВИЋ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

III 0810995105057 
НЛБ Развојна банка 
5620998129979155 

 

16. 

 

МИРОСЛАВ (Драган) 
СТОКАНИЋ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

II 3108995100068 
НЛБ Развојна банка 
5620998137568920 

 

17. 

 

МИРЈАНА (Драгомир) 
ФИЛИПОВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

II 2710995105076 
Addiko Bank 

5520461709481577 

 

18. 

 

МАЈА (Лука)  
СИМИЋ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 3010995105027 
Addiko Bank  

5520461711118355 

19. 
РАДЕ (Зоран)  

ПЕЛЕНГИЋ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 0502997100048 
НЛБ Развојна банка 

5620998137573479 

20. 
ДРАГАН (Крстан) 

МИЈАТОВИЋ 

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА И СПОРТА, 

БАЊА ЛУКА 

II 1312995100016 
НЛБ Развојна банка 

5620998133272208 

21. 
ДАЈАНА (Ранко) 

ПАНИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

IV 
 

2703994105009 
НЛБ Развојна банка 

5620998132859182 

22. 

ДИМИТРИЈЕ 

(Александар) 
БОЦЕВСКИ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

 

II 
 

0403995100042 
Hypo Alpe Adria Bank Banja 

Luka   4052390022499515 

23. 
СЛАВКО (Никола)  
БУДИЋ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

 

II 
 

1506995100015 
Hypo Alpe Adria Bank Banja 

Luka 5520461641228788 

24. 
БЛАЖЕНА (Пејо) 
КОМЉЕНОВИЋ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

 

IV 

 

1901995105048 
НЛБ Развојна банка 
5620998137582888 

25. 
СУНЧИЦА (Милован) 

СУКУР 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 
II 

 

1509997105056 
Нова банка 

5551000070467959 

26. 
КРИСТИНА (Неђељко) 

РЕГОЈЕВИЋ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 
II 

 

2303996105024 
НЛБ Развојна банка 

5620998129902622 
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27. 
СУЗАНА (Жељко) 

ОБРАДОВИЋ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

III 

 

2709995105019 
НЛБ Развојна банка 

5620998122943163 

28. 
ГОРДАНА (Зоран)  
СУКУР 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

 

II 

 

2704995105068 
НЛБ Развојна банка 
5620998121470509 

29. 
МИЛОВАН (Славко)  
КОЗИЋ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

 

II 

 

0101995103924 
UniCredit Bank Banja Luka 

45427241000 

30. 
РАЈКА (Ненад)  

ВУЧИЋ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 
НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

 
II 

 

0805996105006 
НЛБ Развојна банка 

5620998129250103 

31. 
АНДРЕА (Ранко)  

КАЛАБИЋ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 
III 

 

2308994105029 
НЛБ Развојна банка 

5620998137557959 

32. 
СТЕФАН (Душан) 

СТОЈАНОВИЋ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 1212994100042 

НЛБ Развојна банка 

5620998137595983 

33. 
МИЛОШ (Светко) 

МАРКОВИЋ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
V 2012991100089 

НЛБ Развојна банка 

5620998091720124 

34. 
ДРАГАНА (Драго) 
МАКАРИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

II 3108995105043 
UniCredit Bank Banja Luka 

45414199000 

35. 
ЈЕЛЕНА (Горан)  
АЛЕКСИЋ 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

III 2710994106443 
НЛБ Развојна банка 
5620998123708202 

36. 
РАДОСАВА (Петко) 

МАРКОВИЋ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

III 0303993105050 
НЛБ Развојна банка 

5620998108573098 

37. 
АНЂЕЛА (Ранко)  

ТЕПИЋ 

ВИСОКА ШКОЛА ЗА  
ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО, 

ТРЕБИЊЕ 

III 0403996105080 
НЛБ Развојна банка 

5620088123185369 

38. 
ДРАГАНА (Драго) 

ТЕШАНОВИЋ 

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА, 
ПРИЈЕДОР 

II 2203997109029 
НЛБ Развојна банка 

5620998137682313 

39. 
ОГЊЕН (Зоран)  

БУДИЋ 

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ, 

ФОЧА 
IV 3001993100002 

UniCredit Bank Banja Luka 

45096550004 

40. 
СВЈЕТЛАНА(Вујадин) 
СВЈЕТЛАНОВИЋ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

III 1906995105066 
НЛБ Развојна банка 
5620998137684253 

41. 

АЛЕКСАНДРА 

(Раденко) 

АНТЕШЕВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

III 2602996105021 
НЛБ Развојна банка 
5620998136692040 

42. 
НЕДА (Момчило) 

БОРОЈЕВИЋ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
II 2711995109108 

НЛБ Развојна банка 

5620998136720364 

43. 
ВЕСНА (Радован) 

ТРИВУНОВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 1605990105041 

НЛБ Развојна банка 

5620998137706757 

44. 
ГОСПАНА (Ново)  

ЛАЗИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
IV 1801994108928 

НЛБ Развојна банка 

5620998137705108 

45. 
ВЛАДАН (Саво) 

ОБРАДОВИЋ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 13089931000011 

НЛБ Развојна банка 

5620998127015126 
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46. 
МИРЈАНА (Миодраг) 

МАРИНКОВИЋ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

НОВИ САД 
III 2804991105076 

НЛБ Развојна банка 

5620998128157398 

47. 
ЈУЛИЈА (Миодраг) 
МАРИНКОВИЋ 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ 

НАУКА, 

НОВИ САД 

III 0905995105023 
НЛБ Развојна банка 
5620998137609563 

48. 
БИЉАНА (Дане) 
ЂУРАНОВИЋ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 
БЕОГРАД 

 

II 

 

2212996105029 
НЛБ Развојна банка 
5620998137822963 

49. 
МИЛАНА (Новак)  

БЕКИЋ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ФАКУЛТЕТ, 

НОВИ САД 

III 2306995105038 
НЛБ Развојна банка 

5620998136632385 

 

2. Висина стипендије износи 70,00 КМ 

мјесечно. 

3. Са студентима којима је додијељена 

стипендија биће закључени појединачни 

уговори. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у ''Службеном гласнику 

општине Кнежево''. 
 

 

 

Број: 02-67-67/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 24.02.2017. године     Горан БОРОЈЕВИЋ, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 69. став 1., 70. став 1. и члана 

71. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 39/14), те на основу члана 

59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 

члана 48. Статута општине Кнежево („Сл. 

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 број: 02-013-17/17 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку канцеларијског материјала и тонера 

број: 02-013-17-9/15 од 27.02.2017. године, о 

додјели уговора. Уговор се додјељује 

сљедећем понуђачу: „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. 

Видовданска бб, Бања Лука, са понуђеном 

цијеном од 8.710,00 КМ без ПДВ-а. 

 

 

II 

У складу са чланом 89. став 3. Закона о јавним 

набавкама уговор о набавци доставиће се 

прихватљивом понуђачу и з члана I. ове 

одлуке најкасније  у року од 10 дана од дана 

окончања поступка јане набавке. 

 

III 
„Примапром“ д.о.о. Бања Лука је у обавези да 
достави документацију за коју је предвиђено 
да доставља само понуђач који је понудио 
најповољнију понуду, а која је тражена тачком 
13. тендерске документације. Уколико иста не 
буде достављена, Уговор из члана 1. ове 
Одлуке неће бити закључен. 

 

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

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику 

Опшине Кнежево и на интернет страници 

Општине Кнежево. 

 

 

Образложење  

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку канцеларијског материјала и тонера 

именована рјешењем начелника општине број: 

02-013-17-1/17 од 17.07.2017. године, о 

додјели уговора најбоље оцијењеном 

понуђачу у поступку јавне набавке по 

конкурентском захтјеву број: 02-013-17-2/17 

од 15.02.2017. године, обавјештење о набавци, 

број: 152-7-1-4-3-4/17 објављено на Порталу 

јавних набавки дана 15.02.2017. године. 

  

До крајњег рока за пријем понуда 

благовремено су приспјеле двије понуде и то:  

1.  „Примапром“ д.о.о. Бања Лука  
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2.  „Глас Српски Тровина“ а.д. Бања 

Лука 

 

На основу критеријума најниже цијене 

комисија је утврдила сљедећи редослијед:  

 

1.  „Примапром“ д.о.о. Бања Лука са 

понуђеном цијеном од 8.810,16 КМ без 

ПДВ-а 

2.  „Глас Српски Тровина“ а.д. са 

понуђеном цијеном oд 9.035,96 КМ без 

ПДВ-а. 
 
На основу утврђеног ранга понуда комисија је 
заказала е-аукцију за 27.2.2017. године у 11:00 
часова и временом трајања од 10 минута. 
Истеком рока за јавно надметање, е-аукција је 
успјешно завршена а најповољнији понуђач је 
„Примапром“ д.о.о. Бања Лука са понуђеном 
цијеном од 8.710,00 КМ без ПДВ-а. 
Другорангирани је „Глас Српске“ а.д. Бања 
Лука са понуђеном цијеном од 8.720,00 без 
ПДВ-а.  
Уговорни орган је поступио у складу са 
препоруком Комисије, а примјењујући 
одредбе члана 64. став 1. тачка б) Закона о 
јавним набавкама одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 

 
Поука о правном лијеку:  

Против ове одлуке дозвољена је жалба која се 

може изјавити најкасније у року од 5 дана од 

дана пријемa исте. Жалба се изјављује 

уговорном органу у писаној форми директно 

или препорученом поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 

примјерака, који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалификованом 

кандидату или изабраном понуђачу и другим 

странкама у поступку. 

 

 
Број: 02-013-17-10/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 27.02.2017. године       Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Програма унапређења 

пољопривредне производње на подручју 

општине Кнежево за 2017.годину (''Службени 

гласник Општине Кнежево'', број: 3 од 

16.02.2017.године, Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и: 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

о условима и начину расподјеле новчаних 

средстава пољопривредним произвођачима 

са подручја Општине Кнежево за  

2017. годину  

 

 

Овим Правилником утврђују се услови, начин 

и поступак подршке пољопривредној 

производњи на подручју општине Кнежево, 

финансијским средствима из буџета општине, 

која у 2017. години износе 130.000,00 КМ. 

Наведена средства ће се утрошити за: 

1. Ратарство 

2. Сточарство 

3. Воћарство 

4. Интервентна и резервна средства 

Да би се задовољила форма подстицања 

тржишно оријентисане пољопривредне 

производње и у потпуности остварили циљеви 

ове материјалне подршке, дефинишу се 

критеријуми и процедуре  у додјели 

субвенције за текућу производњу. 

Право на подстицаје у пољопривредној 

производњи могу остварити сва правна и 

физичка лица, која пољопривредну дјелатност 

обављају на подручју општине Кнежево, и 

која испуњавају услове прописане овим 

Правилником. 

 

1. РАТАРСТВО 

 

1.1.Субвенције у ратарству 

Планом кориштења подстицајних средстава за 

2017.годину, општина Кнежево је издвојила 

финансијска средства за регресирање 

сјеменског материјала за прољетну сјетву 

набавком: 

 -сјеменксе зоби; 

 -сјеменског јечма; 

 -сјеменске пшенице; 

 - сјеменског кромпира;  

 - сјеменског кукуруза. 

За регресирање сјеменског материјала за  

јесењу сјетву 2016. године, набавком: 

 -сјеменске пшенице; 

 -сјеменског тритикалеа; 

 -сјеменског јечма; 

 -и сјеменске зоби. 

За прољетну сјетву предвиђена је набавка око 

50 тона сјеменске зоби, 5 тона сјеменског 

јечма, 8 тона сјеменске јаре пшенице, 30 тона 
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кромпира и 100 паковања сјеменског кукуруза 

(25.000 клијавих зрна).  

За јесењу сјетву планирана је набавка 40 тона 

тритикалеа, 15 тона сјеменске пшенице и 5 

тона озимог јечма. 

Општина Кнежево ће субвенционирати око 

40% у односу на тржишну вриједност 

сјеменског материјала. Пољопривредни 

произвођачи ће по преузимању сјеменског 

материјала плаћати преостали износ. 

Максимална дозвољена количина приликом 

преузимања по једном пољопривредном 

произвођачу износи: 200 кг за зоб, 100 кг за 

кромпир, паковање од 25.000 клијавих зрна за 

кукуруз и 200 кг за сјеменску пшеницу и 

јечам, а за веће количине потребна је 

сагласност Начелника одјељења за привреду и 

финансије. Количина сјемена стрних жита у 

просјеку износи  максимално 30 кг на 

површину од 0,1 ха, односно 6000-7000 

клијавих зрна кукуруза по 0,1 ха и 200 кг 

кромпира по 0,1 ха при чему Општина 

Кнежево, формирањем комисија, задржава 

право контроле засијаних површина. 

О начину и времену испоруке пољопривредни 

произвођачи ће бити благовремено 

обавијештени од стране пољопривредне 

службе општине Кнежево. Организацију 

набавке општина Кнежево ће извршити у 

сарадњи са  одабраним добављачима, а у 

складу са важећим Законом о јавним 

набавкама.  

Приликом преузимања количина сјеменске 

робе пољопривредни произвођачи су обавезни 

понијети личну карту. 

 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од   80.000 КМ. 
 

 

2.СТОЧАРСТВО 

 

2.1 .Производња и откуп млијека 

Право на новчани подстицај за производњу и 

откуп млијека могу остварити пољопривредни 

произвођачи чија призводња и откуп млијека 

износи 800 литара мјесечно и више. Новчани 

подстицај износи 0,10 КМ/1 литру продатог и 

откупљеног млијека. 

Право на новчани подстицај корисници 

остварују по основу писменог захтјева који 

подносе Одјељењу за привреду и финансије уз 

који прилажу сљедећу документацију: 

 Извјештај од мљекаре о количини 

откупљеног млијека, 

 Текући рачун корисника. 

 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 10.000 КМ. 

 

Рок за подношење захтјева за коришћење 

подстицаја је до 15.01.2018. године. 

 

 

2.2. Субвенције за вјештачко осјемењавање 

говеда 

Право на новчани подстицај имају 

пољопривредни произвођачи који у 

2017.години изврше вјештачко осјемењавање 

говеда, за једно грло један подстицај на 

годишњем нивоу. 

Уз захтјев за новчани подстицај потребно је 

доставити: 

- Потврду или фискални рачун о 

извршеном вјештачком осјемењавању 

од надлежне ветеринарске установе; 

- копију пасоша осјемењеног грла; 

- текући рачун корисника. 

Новчани подстицај износи 50% од износа 

плаћеног за вјештачко осјемењавање а 

обавезно назначеног на ручном фискалном 

рачуну, а максимално 20 КМ/ по једном 

осјемењеном грлу. Уколико се на фискалном 

рачуну налазе и ставке за друге извршене 

услуге оне се одбијају. 

 

 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 5.000 КМ. 

 

Рок за подношење захтјева за коришћење 

подстицаја је до 31.12.2017. године. 

 

 

2.3. Субвенције у овчарству 

Новчани подстицај за развој овчарства износи 

1,50 КМ по једном грлу. Право на новчани 

подстицај остварују чланови удружења овчара 

чије основно стадо броји 100 или више грла, а  

по основу писменог захтјева који се подноси  

Одјељењу за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

Уз захтјев је потребно приложити:  
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- Потврду о бројном стању и 

обиљежавању грла од надлежне 

ветeринарске установе; 

- Текући рачун корисника. 

Право на подстицај за организовање годишње 

манифестације ''изложба оваца'' на територији 

општине Кнежево може остварити удружење 

овчара регистровано на подручју општине, 

које ће организовати манифестацију и уз 

захтјев приложити: 

1. план и програм одржавања 

манифестације са приказаним 

финансијским трошковима. 

Општина ће одобрити финансијска средства за 

одржавање манифестације у износу до 30%, 

максимално 2000 КМ. 

 

 За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 10.000 КМ. 

 

Крајњи рок за подношење захтјева је 

01.12.2017. године. 

 

 

2.4.Субвенције у пчеларству 
Право на подстицајна средства за производњу 

и узгој пчела остварују пчелари који посједују 

најмање 20 кошница, односно пчелињих 

друштава. Висина подстицаја по кошници 

износи 3,00 КМ по једној кошници. 

Корисници подстицајних средстава уз захтјев 

прилажу: 

1. Потврда од  удружења о броју 

пчелињих друштава за сваког 

појединачног корисника. 

2. Текући рачун корисника 

Право на подстицај за организовање годишње 

манифестације ''сајам меда'' на територији 

општине Кнежево могу остварити удружења 

пчелара регистрована на подручју општине, 

која ће заједнички организовати 

манифестацију и која уз захтјев прилажу: 

1. план и програм одржавања 

манифестације са приказаним 

финансијским трошковима 

Општина ће одобрити финансијска средства за 

одржавање манифестације у износу до 30%, 

максимално 2000 КМ. 

 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 4.000 КМ. 

 

Због спречавања злоупотребе одобрених 

подстицаја у сточарству и пчеларству , 

општина Кнежево задржава право контроле 

корисника. 

Крајњи рок за подношење захтјева за 

коришћење подстицаја је до 01.12.2017. 

године. 

 

 

3.ВОЋАРСТВО  

 
 

3.1. Субвенције у воћарству 

У области воћарства субвенције ће 

обухватити: 

 

 

3.1.1. Набавку садног материјала за лица 

која одлуче да заснују или прошире 

производњу воћа 
 

- У циљу реализације поменуте мјере, 

надлежно одјељење Административне службе 

ће извршити поступак набавке садног 

материјала по законом прописаном поступку. 

Садни материјал ће бити дистрибуисан 

лицима која претходно испуне сљедеће 

услове: 

- Да би се остварило право на подстицај 

неопходно је да се поднесе захтјев за додјелу 

садница, 

- Подносилац захтјева је обавезан да прије 

додјеле садног материјала изврши све 

неопходне радње на припреми парцеле на 

којој планира садњу, које подразумијева 

савремена воћарска производња (изврши 

анализу земљишта код релевантних 

институција, као што је Пољопривредни 

институт РС и слиједи упуте за евентуалну 

поправку земљишта). Испуњеност услова 

утврђује Стручна комисија коју формира 

Начелник одјељења за привреду и финансије. 

Уколико не поступи по критеријумима које 

одреди Комисија, подносилац захтјева губи 

право на додјелу садног материјала. 

- Подносилац захтјева је дужан да припреми 

минимално 0,1 ха земљишта за заснивање 

засада, 

- Након извршене садње корисник подстицаја 

је дужан да изврши заштиту засада од 
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штетника и да настави да примјењује мјере за 

одржавање засада. 

- Корисник подстицаја је дужан да након 

остваривања права на подстицај изврши 

проширивање производње за минимално 50%, 

најкасније у року од 3 године од момента 

остваривања права на подстицај. У супротном, 

губи право на све видове подстицаја у 

воћарству које додјељује општина Кнежево, 

- Корисник је дужан да поштује препоруку 

стручњака у погледу сортимента садног 

материјала који ће бити набављен и 

присуствује едукацијама које ће се одржавати 

у циљу обуке пољопривредних произвођача. 

Субвенција ће обухватити набавку садног 

материјала 1000 садница шљиве, јабуке, 

крушке и стручну помоћ заинтересованим 

пољопривредним произвођачима (предавања и 

теренске вјежбе) организовану и изведену од 

стране еминентних стручњака из регије. 

У случају да предвиђени износ не буде 

довољан за количине исказане у захтјевима, 

право на субвенцију ће бити признато тако 

што ће Начелник општине формирати 

комисију која ће на основу критеријума које 

одреди, утврдити ранг-листу подносиоца 

захтјева и на основу листе извршити додјелу 

садног материјала. Лица чијем захтјеву не 

буде удовољено стичу предност у 

остваривању права у 2018. години. 

 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 3.000 КМ. 

 

Рок за подношење захтјева за додјелу садног 

материјала на име подстицаја је 01.12.2017. 

године. 

 
3.1.2. Јагодичасто воће 
Подручје општине Кнежево има повољне 

агроклиматске услове за производњу  

јагодичастог воћа (јагода, малина, купина, 

аронија). Ова врста пољопривредне 

производње има потенцијал да оствари висок 

профит, захтијева много сезонске радне снаге 

чиме се увећава запосленост у руралним 

подручјима, а тржишни вишак је врло могуће 

усмјерити на извоз.  

Критеријуми које морају испунити 

подносиоци захтјева за добијање новчаних 

средстава на име подстицаја за засађивање 

нових засада јагодичастог воћа су сљедећи: 

 - минимална величина парцеле за подизање 

нових засада јагодичастог воћа је 0,1 ха. 

Садња се обавља у складу са агротехничким 

роковима и стандардном агротехником. 

Висина подстицаја износи  200 КМ/0,1 ха за 

нове засаде. 

За одржавање већ постојећих засада 

јагодичастог воћа новчани подстицај 

подстицај износи 50 КМ/0,1 ха. 

 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 7.000 КМ 
 

Начелник одјељења за привреду и финансије 

ће оформити комисију која ће на терену 

утврдити чињенично стање о испуњености 

услова за додјелу новчаног подстицаја и о 

томе сачинити записник. 

 

Рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име подстицаја је 

31.10.2017.године. 

 

 

4.СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ 
 

Право на подстицајна средства за 

интервенције и ванредне потребе и помоћи за 

превазилажење проблема у пољопривредној 

производњи, који су настали у текућој години, 

а проузроковани су појавом одређених 

отежавајућих околности на пољопривредном 

газдинству, те помоћ пољопривредним 

газдинствима у случају појаве ванредних 

околности у текућој години (пожар, угинуће 

стоке, еутаназија стоке по налогу 

ветеринарског инспектора, штета од грома, а 

због којих може доћи до застоја производње 

који би могао изазвати материјалну штету, 

штете настале од законом заштићене 

дивљачи). 

Ванредне околности на пољопривредним 

газдинствима, по основу којих корисници не 

могу остварити право на подстицајна средства 

су штете настале усљед: мраза, ниских 

температура, града, сњежних падавина, 

олујног невремена, поплаве, суше, клизишта и 

штета. Изузетно, а по одлуци Начелника, могу 

се одобрити средства за ове намјене за 

угрожене пољопривредне произвођаче којима 

је пољопривреда основни извор прихода. 



Број- 04                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 09.03.2017.године 

13 

 

Висина новчаних средстава за штету насталу 

усљед угинућа, пожара, и штету од грома 

одређује се на основу достављеног извјештаја 

о насталој штети са наведеним износом 

процијењене штете одговарајуће комисије или 

надлежне институције (општинска комисија, 

цивилна заштита, надлежне ветеринарске 

службе и друго) и то у износу до 30% од 

процијењене штете наведених комисија или 

надлежних институција. 

Средства се одобравају на основу комисијске 

оцјене оправданости захтјева. 

 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 9.000 КМ 
 

Рок за подношење захтјева је до 

31.12.2017.године. 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

 

У оквиру органа општине имамо формирану 

службу за праћење пољопривредне 

производње и пружање потребних савјета 

нашим пољопривредним произвођачима. 

Након усвајања коначне верзије овог 

правилника потребно је, у оквиру службе, 

информисати пољопривредне произвођаче о 

новчаним подстицајима Општине путем 

организовања јавних презентација у згради 

општине (скупштинска сала) као и по мјесним 

заједницама тамо гдје за то постоје услови и 

интересовање. 

У случају да се новчана средства из појединих 

ставки не утроше, биће преусмјерена за друге 

ставке гдје настане евентуални мањак 

средстава. 

Такође, у складу са Правилником о условима 

и начину остваривања новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде и села у 2017. години 

који доноси Министарство пољопривреде 

шумарства и водопривреде РС, упознаћемо 

све пољопривредне приозвођаче и дати им 

потребна објашњења о томе које све услове 

морају да испуне да би остварили новчане 

подстицаје из овог Правилника, обавезе које 

морају да испуне прије и након примања 

новчаних подстицаја, као и потребну 

документацију и образце које требају да 

испуне. 

Напомињемо да се још увијек проводи процес 

регистрације пољопривредних газдинстава у 

РС преко агенције АПИФ у сарадњи са 

општинским надлежним службама  те да се до 

сада регистовало око  400 пољопривредних  

газдинстава на подручју општине. 

 

 

 
Број:02-013-28/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 09.03.2017.године    Горан БОРОЈЕВИЋ, с.р. 

_____________________________________________                             

 

На основу члана 222. став 1. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

1/16), члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласни 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 67. 

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 01/06, 

01/08, 03/12 и 06/16), Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању репрезентативности 

Синдикалне организације 

Административне службе Општине 

Кнежево 

1. Утврђује се репрезентативност 

Синдикалној организацији 

Административне службе Општине 

Кнежево. 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Кнежево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Синдикална организација Административне 

службе Општине Кнежево обратила се 

захтјевом за утврђивање репрезентативности, 

а на основу члана 222. Став 1. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

1/16). Уз захтјев је приложена документација 

предвиђена чланом 217. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

1/16). 
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Након разматрања наведених чињеница и 

приложене документације, а у складу са 

чланом 222.став 1. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 1/16) 

одлучено је као у диспозитиву Рјешења. 

 

Број: 02-052-37-6/14  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 09.02.2017.     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број- 04                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 09.03.2017.године 

15 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

I. АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

О Д Л У К У о јавној набавци услуга ................................................................................ 1 

О Д Л У К У о поништењу поступка јавне набавке ......................................................... 2 

О Д Л У К У о приступању поступку јавне набавке роба ............................................... 3 

О Д Л У К У о поништењу отвореног поступка јавне набавке број: 02-013-16/16 ....... 4 

О Д Л У К У о објављивању листе студената о додјели стипендија .............................. 5 

О Д Л У К У  о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке                            

број: 02-013-17/17 ................................................................................................................ 8 

П Р А В И Л Н И К о условима и начину расподјеле новчаних средстава            

пољопривредним произвођачима са подручја Општине Кнежево за 2017. годину ...... 9 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о утврђивању репрезентативности Синдикалне организације 

Административне службе Општине Кнежево ................................................................ 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 


