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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 05/2017 

 

Кнежево, 28.03.2017. 

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 Републике 

Српске“, број: 97/16), чланова 17. став 1), 18. и 

21. став 1) под д) Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, 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 покретању преговарачког поступка без 

објаве обавјештења о набавци - ванредна 

набавка радова 
 

Члан 1. 

Уговорни орган Општина Кнежево у складу са 

чланом 21. став (1) тачка д) Закона о јавним 

набавкама, покреће преговарачки поступак без 

објаве обавјештења о набавци за ванредну 

набавку радова и то: Стабилизација клизишта 

на главном путу Кнежево – Имљани, дионица 

у Миљићима, општина Кнежево, а који ће се 

уговорити у преговарачком поступку без 

објаве обавјештења о набавци. 

 

Члан 2. 

Законски основ за провођења поступка јавне 

набавке представља члан 21. став (1) тачка д) 

Закона о јавним набавкама БиХ, на начин да 

потврђујемо да су испуњени услови за 

провођење преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци и то: 

1. Услијед наглог топљења снијега 

активирало се постојеће клизиште 

на главном путу Кнежево-Имљани 

у Миљићима у дужини од цца 135 

м
²
, 

2. Радови су посљедица 

непредвиђених околности, 

3. Услијед крајње хитности 

стабилизације клизишта у циљу 

заштите живота људи и имовине не 

могу се испоштовати законом 

предвиђени рокови за отворени, 

ограничени или преговарачки 

поступак са објавом обавјештења о 

набавци, 

4. Процијењена вриједност набавке 

износи: 14.500,00 КМ без ПДВ-а, а 

извршена је на основу тржишних 

цијена за предметне радове у 2016. 

години. 

 

Члан 3. 

Уговарање радова из става 1. ове одлуке ће се 

извршити 13.02.2017. године са сљедећим 

кандидатом: L&M CO“ д.о.о. Видовданска 53., 

Бања Лука. 
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Члан 4. 

Комисија за јавне набавке је именоваће се 

посебним рјешењем 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 („Службени Гласник Босне 

и Херцеговине“, број: 39/14).  

 

Члан 5. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за 

одржавање објеката друмског саобраћаја, 

организациона јединица 00930130, економски 

код 412520. 

 

Члан 6. 

Преговараће се о укупно понуђеној цијени за 

предметну набавку, роковима извођења и 

начину плаћања. Предвиђени почетак 

реализације уговора је одмах по потписивању. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Након поплава 2014. године активирало се 

клизиште на главном путу Кнежево-Имљани, 

дионица у Миљићима. За обезбјеђење 

нормалног функционисања живота становника 

овог краја изграђен је алтернативни правац- 

нова траса. Алтернативна трасе се протеже 

изнад клизишта на удаљености око 250 м
²
. 

Услијед временских непогода – наглог 

отопљавања снијежних падавина, као и 

дуготрајном акумулацијом подземних вода 

испод трупа пута активирало се постојеће 

клизиште. Постојеће клизиште се налази на 

удаљености од 200,00 м
²
 (из смјера Имљана) 

од спајања старог пута до нове алтернативне 

трасе. На том потезу налази се мање врело 

подземних вода које није било регулисано и 

проведено пропустом испод трупа пута које је 

однијело клизиште након поплава 2014. 

године.  

Да би се постојеће клизиште стабилизовало и 

спријечило даље угрожавање живота и 

имовине становника засеока Миљићи, као и 

обезбиједио промет возила у зимским 

мјесецима, када је због великог успона нова 

траса неупотребљива, а док се не обезбиједе 

средства и не нађе начин за санацију клизишта 

потребно је исто стабилизовати прикупљањем 

подземних и површинских вода, те копањем 

одводних канала и пропуста. 

 

Сходно напријед наведеном одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

 
Број: 02-013-22-2/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 10.2.2017. године  Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16), члана 21. став 1. тачка 

д), 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 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 додјели уговора путем Преговарачког 

поступка без објаве 

обавјештења о набавци 

 

Члан 1. 

У преговарачком поступку без објаве 

обавјештења о набавци радова: Стабилизација 

клизишта на главном путу Кнежево – 

Имљани, дионица у Миљићима, општина 

Кнежево прихватају се резултати преговора са 

понуђачем „L&M CO“ д.о.о. Видовданска 53, 

Бања Лука и понуђена цијена у износу од 

14.500,00 КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Уговор ће се закључити у складу са чланом 

98. став 2. под а)  Закона о јавним набавкама.  

 

Члан 3.  

Ова Одлука ће се доставити изабраном 

понуђачу заједно са обавјештењем о додјели 

уговора. 
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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 интернет страници 

Општине Кнежево. 

 

Образложење 

Након проведеног преговарачког поступка 

јавне набавке  радова: Стабилизација 

клизишта на главном путу Кнежево – 

Имљани, дионица у Миљићима, општина 

Кнежево уговорни орган Општина Кнежево у 

складу са чланом 21. став 1. д) Закона о јавним 

набавкама проводи преговарачки поступак без 

објаве обавјештења о набавци . 

Комисија именована да у име уговорног 

органа изврши преговоре је упутила позив 

„L&M CO“ д.о.о. Видовданска 53, Бања Лука 

на преговарачки поступак понуђачу дана 

10.02.2017. године.  

Комисија је приликом отварања утврдила 

сљедеће: 

- Понуђач „L&M CO“ д.о.о. Видовданска 

53, Бања Лука је доставио понуду на 

вријеме, начин и мјесто назначен у 

Позиву на преговарање. 

- Добављач доставио све елементе 

понуде. 

- Укупна цијена понуде износи: 

 

Укупно без ПДВ-а: 14.500,00 КМ 

ПДВ 17%:  2.465,00 КМ 

СВЕ УКУПНО: 16.965,00 КМ  

Словима: шеснаест хиљада девет стотина 

шездесет пет и 00/100 КМ 

Рок извођења: 11 дана. 

Начин плаћања: У року од 30 дана по 

испостављеној фактури. 

На основу изнесеног уговорни орган је 

одлучио као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку:  
У случају да је уговорни орган у току 
поступка јавне набавке извршио повреду 
одредби Закона или подзаконских аката, 
имате право уложити жалбу уговорном 
органу, на начин и у роковима прописаним 
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама. 

 
 
Број: 02-013-22-7/17         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 13.2.2017. године         Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

  

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), чланова 18., 87. 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 4. Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, 8/16) начелник 

општине, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума 

  

Члан 1. 

Приступа се јавној набавци услуга и то: услуге 

правног савјетовања и заступања, а за потребе 

Општине Кнежево.  

 

Члан 2. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за правне и 

административне услуге, број потрошачке 

јединице 00930130, економски код 412750 и 

расходи за остале стручне услуге економски 

код 412790. 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

6.000,00 КМ 

Члан 4. 

За провођење поступка додјеле уговора путем 

директног споразума задужује се 

дипломирани правник Бојан Обрадовић, в.д. 

начелника одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе Кнежево. 

 

Члан 5. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упутиће се понуђачу који истраживањем нуди 

најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитет за предметну услугу. 

Та два фактора су основ за додјелу уговора. 
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На основу проведене процедуре а у складу са 

чланом 7. и 8 Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, 8/16) са 

одабраним понуђачем закључиће се 

одговарајући уговор. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“.  
 

Број: 02-013-27/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 20.2.2017. године   Горан Боројевић, с. р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), 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 и 

Херцеговине“, број: 39/14), начелник 

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 

са подручја 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 26.2.2017. године 

са почетком у 10:00  часова. 

 

Члан 3. 

Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

одржавања јавних површина, број потрошачке 

јединице 00930160, економски код 412820. 

Главни код из ЈРЈН: 90511000-2 усуге 

сакупљања отпада и 90512000-9 услуге 

превоза отпада. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

16.675,00 КМ, a процијењена је на основу 

броја мјесечних тура за три мјесеца, односно 

на основу вриједности одвоза туре на 

регионалну депонију у Рамићима у износу од 

725,00 КМ без припадајућих индиректних 

пореза.  

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.  

 

Члан 5. 

Комисија за јавне набавке ће се именовати 

посебним рјешењем начелника општине 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 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“ . 

 

Образложење 

У складу са Законом о јавним набавкама БиХ 

проведен је отворени поступак јавне набавке 

услуга „Прикупљање и одвоз отпада са 

подручја општине Кнежево“, евиденцијски 

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

Прилико доношења Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке и израде Тендерске 

документације водило се рачуна о Одлуци о 

збрињавању отпада из стамбених и пословних 

просторија на подручју општине Кнежево, 

број: 01-022-10/16 од 17.3.2016. године, којом 

је утврђена пројектована цијена депонованог 

отпада од 70,00 КМ/тони са ПДВ-ом, од чега 

субвенција општине Кнежево износи 40%. На 

основу изнесеног слиједи износ субвенције 

општине Кнежево од 28,00 КМ/тони са ПДВ-

ом. 
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Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

одржавања јавних површина, број потрошачке 

јединице 00930160, конто 412820, предвиђени 

износ 60.000,00 КМ. 

На основу анализе вагарских листова за одвоз 

отпада из 2016. године просјечан број тура 

мјесечно је био 8, а количина отпада по тури 

износила је 8,5 тона што мјесечно износи 68 

тона, а уз субвенцију од 28,00 КМ са ПДВ-

ом/тони  износи: 1.904,00 КМ 

субвенције/мјесечно. На основу изнесеног 

слиједи да је годишњи износ субвенције 

22.848,00 КМ. 

У складу са горе наведеним сачињена је 

Тендерска документација и иста заједно са 

обавјештењем о набавци објављена на порталу 

јавних набавки. Напомињемо да смо у 

законској обавези назначити да се ради о 

субвенционнисаном уговору, што значи да су 

понуђачи који су преузели тендерску 

документацију упознати са начином 

финансирања предметних услуга. Тендерску 

документацију са Портала јавних набавки је 

преузело 6 добављача од којих ниједан није 

доставио понуду за пружање наведених 

услуга, те је уговорни орган принуђен 

поступак набавке поништити и уговорити 

предметне услуге у преговарачком поступку 

без објаве обавјештења о набавци, а у складу 

са чланом 21. под а) и д) Закона о јавним 

набавкама. 

Напомињемо да смо и 2016. године 

понављали поступак јавне набавке за 

предметне услуге, а примјењујући поменуту 

Одлуку, те да и након поновљеног поступка 

није било заинтересованих понуђача. Како се 

ради о услугама од јавног интереса, били смо 

принуђени користити преговарачки поступак 

без објаве обавјештења о набавци, 

преговарати са понуђачем ПУД “Чистоћа и 

зеленило“ д.о.о. Кнежево и закључити уговор 

који превазилази износ предвиђен Одлуком. 

Дописом број: 02.1-013-43-7/16 од 10.5.2016. 

године обавијестили смо СО-е Кнежево о 

постојећој проблематици и тражили да се 

изјасни о истој као и о висини субвенције за 

предметне услуге. Званичан одговор нисмо 

запримили. На сједници СО-е Кнежево 

одржаној 9.6.2016. године тадашњи сазив 

Скупштине општине Кнежево је био упознат о 

проблематици у вези са уговарањем 

предметних услуга и још једном позван да се 

изјасни о ваљаности Одлуке о збрињавању 

отпада из стамбених и пословних просторија 

на подручју општине Кнежево, број: 01-022-

10/16 од 17.3.2016. године. Изјашњење нисмо 

запримили. 

За прва три мјесеца 2017. године принуђени 

смо услуге прикупљања и одвоза отпада 

уговарати у преговарачком поступку без 

објаве обавјештења о набавци при чему је 

процијењена вриједност уговора до 20.000,00 

КМ, што представља трећину буџетских 

средстава. јер покретања новог поступка јавне 

набавке под истим условима не би било 

оправдано.У складу са напријед наведеним 

Скупштина општине Кнежево је позвана да на 

сљедећој сједници СО-е размотри ваљаност 

Одлуке о збрињавању отпада из стамбених и 

пословних просторија на подручју општине 

Кнежево, број: 01-022-10/16 од 17.3.2016. 

године и предложи могуће рјешење, јер иста 

није примјењива и доводи нас у сукоб са 

Законом о јавним набавкама БиХ. Након тога 

одлучиће се о покретању новог поступка 

набавке. 

У складу са горе изнесеним  одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 

 

       
Број: 02-013-26/17                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  

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

________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16), члана 64. став 1. тачка б) 

, члана 70., став 1., 3. и 6,. те чланова 87. и 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 48. Статута 

општине Кнежево („Службени 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 понуђача Адвокатска 

канцеларија Веран Крсмановић Бијељина 
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I 

Прихвата се понуда понуђача Адвокатска 

канцеларија Веран Крсмановић, Милоша 

Црњанског 1/I, Бијељина, број: 01/17 од 

22.02.2017. године, за јавну набавку услуга 

правног савјетовања и заступања, а за потребе 

Општине Кнежево са укупно понуђеном 

цијеном од 5.950,00 КМ без ПДВ-а. 

 

II 

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).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење 

за привреду и финансије. 

 

IV 

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: 02-013-27-3/17            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.2.2017. године    Горан Боројевић, с. р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16), 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 и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, 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 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 са подручја општине Кнежево“  

прихватају се резултати преговора са ПУД 

„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила 

Принципа бб, Кнежево у износу од 16.675,00 

КМ без ПДВ-а.  

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 изабраном 

понуђачу заједно са обавјештењем о додјели 

уговора. 

 

Члан 4. 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење 

за привреду и финансије и Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

Члан 5.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику 

Опшине Кнежево. 

 

Образложење 

Након проведеног отвореног поступка јавне 

набавке услуга: „Прикупљање и одвоз отпада 

са подручја општине Кнежево“, број 

обавјештења са ПЈН: 152-1-2-5-3-3/17 дана 

3.2.2017. године (Службени лист БиХ“, број: 

9/17),  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. 

Комисија именована да у име уговорног 

органа изврши преговоре је упутила позив на 

преговарачки поступак понуђачу ПУД 

„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила 

Принципа бб, Кнежево дана 25.2.2017. године.  

Комисија је приликом отварања утврдила 

сљедеће: 

- Понуђач ПУД „Чистоћа и зеленило“ 

д.о.о. је доставио понуду на вријеме, 

начин и мјесто назначен у Позиву на 

преговарање. 

- Добављач доставио све елементе 

понуде. 
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- Укупна цијена понуде износи: 

 

Укупно без ПДВ-а: 16.675,00 КМ 

ПДВ 17%: 2.834,75КМ 

СВЕУКУПНО: 19.509,75 КМ 

Словима: деветнаест хиљада пет стотина 

девет и 75/100 КМ 

 

Учесник преговора је цијену образложио 

ниском наплативошћу услуга од физичких и 

правних лица, те неисплативости покретања 

спорова против истих из разлога високих 

судских трошкова. 

 

С обзиром да је уговорни орган већ поништио 

поступак из разлога што није било 

заинтересованих понуђача, а ради се о 

услугама од општег интереса, уговорни орган 

је одлучио 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 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: 02-013-26-5/17         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.2.2017. године   Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу чланова 70. став 1., 71. и 89. 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 („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 понуђача у поступку јавне набавке 

број: 02-013-30/17 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку горива и мазива број: 02-013-30-7/17 

од 22.03.2017. године, о додјели уговора. 

Уговор се додјељује сљедећем понуђачу:  

„МОН-АМИ“ д.о.о. Живојина Мишића 1., 

Кнежево, са понуђеном цијеном од 22.661,20 

КМ без ПДВ-а. 

II 

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

набавкама уговор о набавци доставиће се 

прихватљивом понуђачу из члана I ове одлуке 

најкасније  у року од 10 дана од дана доставе 

обавјештења о одабиру понуђача. 

 

III 
„Мон-Ами“ д.о.о. Кнежево је у обавези да 
достави документацију за коју је предвиђено 
да доставља само понуђач који је понудио 
најповољнију понуду, а која је тражена тачком 
12. 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  

У поступку јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за достављање понуда, 

број: 02-013-30-2/17, понуду је благовремено 

доставио један понуђач и то „Мон-Ами“ д.о.о. 

Кнежево.  

Рјешењем начелника општине број: 02-013-30-

1/17 од 14.03.2017. године, именована је 

комисија за провођење поступка јавне 

набавке. Комисија је дана 22.3.2017. године 

извршила отварање, преглед и оцјену понуде 

те констатовала да је понуђач доставио све 

елементе тражене тендерском 

документацијом.  

С обзиром да је приспјела једна понуда 

оджавање е-аукције није могуће, те се 

поступак окончава у складу са чланом 69. 

Закона о јавним набавкама. 

На основу изнесеног одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 
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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: 02-013-30-8/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 17. и 18. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број: 39/14), члана 48. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

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 роба: горива и 

мазива за потребе  Општинске управе 

Кнежево. Набавка је предвиђена у Плану 

јавних набавки за 2017. годину под робе, 

редни број 5.  

 

Члан 2. 

Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи по утрошку 

горива, број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 412630. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

25.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

За предметну  јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева за достављање понуда уз објаву 

додатног обавјештења о набавци на порталу 

јавних набавки, објавом тендерске 

документације и провођењем е-аукције. 

 

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: 02-013-30/17 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:01.03.2017. године        Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), чланова 18., 87. 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), члана 12. став 1) и члана 15. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 14/10) и члана 4. Интерног 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 8/16) 

начелник општине, д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума 
 

Члан 1. 

Одређује се провођење поступка набавке 

услуга путем директног споразума и то: 
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провођење прољетне и јесење системске 

дератизације на подручју општине Кнежево. 

 

Члан 2. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

заштитe животне средине, број потрошачке 

јединице 00930160, економски код 412820.  

Главни код из ЈРЈН:  90923000-3 услуге 

дератизације 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

4.273,00 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: 02-013-31/17 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 15.3.2017. године      Горан Боројевић, с.р.     

_______________________________________________ 

 

На основу члана 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 („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 понуђача у поступку јавне набавке 

број: 02-013-23/17 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку сјеменске робе за прољетну сјетву, 

број: 02-013-23-5/17 од 20.03.2017. године, о 

додјели уговора. Уговор се додјељује 

понуђачу: „АГРАРИАКОП“ д.о.о. Суботичка 

5., Бања Лука, са понуђеном цијеном од 

94.261,53 КМ без ПДВ-а. ПДВ 17% 16.024,46 

КМ. Свеукупно 110.285,99 КМ. 

Обавезе пољопривредних произвођача износе: 

58.950,00 КМ са ПДВ-ом, док је износ 

субвенције општине Кнежево 51.335,93 КМ са 

ПДВ-ом. 

 

II 

У складу са чланом 72. Закона о јавним 

набавкама уговор о набавци доставиће се 

понуђачу из члана I ове одлуке истеком рока 

од 15 дана од дана доставе обавјештења о 

избору најповољније понуде. 

 

III 
„Аграриакоп“ 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. 

 

Образложење  

У поступку јавне набавке, отворени поступак 

број: 02-013-23/17 од 23.2.2017. године (број 

обавјештења са портала ЈН: 152-1-1-15-3-6/17, 

„Службени гласник БиХ“, број: 15/17) понуду 

је правовремено доставио један понуђач и то: 

 

1. „Аграриакоп“ д.о.о. Суботичка 5., Бања 

Лука. 

 

Рјешењем начелника општине Кнежево, број: 

02-013-23-1/17 од 27.2.2017. године, је 

именована Комисија за провођење поступка 

јавне набавке, отворени поступак број: 02-013-

23/17  (у даљем тексту Комисија). Комисија је 

дана 20.3.2017. са почетком рада у 13:30 

часова извршила отварање, преглед и оцјену 

пристигле понуде. 
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Прегледом документације установљено је да 

је понуђач уредно доставио понуду са свом 

траженом документацијом.  

Вриједност сјеменског материјала без ПДВ-а 

по врсти је како слиједи: 

1. Сјеменска зоб: 0,83 КМ/кг, 

2. Сјеменски јечам: 0,86 КМ/кг, 

3. Сјеменска пшеница: 0,91 КМ/кг, 

4. Сјеменски кромпир Десире: 1.20 

КМ/кг, 

5. Сјеменски кромпир Дидо: 1,25 КМ/кг, 

6. Кукуруз НС 444: 59,83 КМ/паковање, 

7. Кукуруз ЗП 434: 65,81 КМ/паковању, 

8. Кукуруз ЗП 341: 65,81 КМ/паковању, 

 

С обзиром да ће се расподјела сјеменског 

материјала вршити у складу са Одлуком број: 

02-013-23/17 од 23.2.2017. године произилази 

да су обавезе пољопривредних проивођача за 

сјеменску робу сљедеће: 58.950,00 КМ са 

ПДВ-ом, док су обавезе општине Кнежево у 

износу 51.335,93 КМ са ПДВ-ом.  

Процијењена вриједност набавке је утврђена 

према тржишним цијенама из 2016. године и 

износи 90.000,00 КМ без ПДВ-а. С обзиром да 

се ради о пољопривредним култутрама чији 

принос зависи од временских услова, а како је 

2016. година била лоша за пољопривредне 

усјеве дошло је до повећања тржишне цијене 

сјеменске робе, а самим тим и вриједности 

набавке, односно повећања обавезе Општине 

Кнежево. Како је износ субвенције за 

пољопривредну производњу у 2017. години 

130.000,00 КМ комисија сматра да је повећање 

учешћа Општине Кнежево у субвенцији 

прољетне сјетве финансијски подношљиво, те 

је предложила уговорном органу да прихвати 

понуду понуђача „Аграриакоп“ д.о.о. Бања 

Лука. У супротном, уколико би се због 

повећања вриједности набавке поништио 

поступак јавне набавке комисија сматра да би 

штета била немјерљива с обзиром да би се 

пропустио оптимални рок за сијање, односно 

нови поступак набавке не би био сврсисходан. 

 

На основу наведеног 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 10 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: 02-013-23-6/17         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 21.03.2017. године   Горан Боројевић, с.р. 

 

___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), чланова 18., 87. и 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 39/14) и члана 8. 

Интерног Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/16) начелник општине,        

д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача 

„ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА“ д.о.о. 

Кнежево 

 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Ветеринарска 

амбуланта“ д.о.о., Рајка Дукића бб,  Кнежево, 

број: 07-03/17 од 20.3.2017. године, за јавну 

набавку услуга: Прољетна и јесења системска 

дератизација на подручју општине Кнежево са 

понуђеном цијеном како сљеди: 4.183,76 КМ 

без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 17% 711,24 КМ. 

Укупна цијена са ПДВ-ом: 4.895,00 КМ. 

 

II 

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).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење 

за привреду и финансије. 
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IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику 

Опшине Кнежево. 
 

 
Број: 02-013-31-5/17         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.3.2017. године   Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 17/16), Начелник 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 фебруар 2017. 

године за следеће ставке: 

 -са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930300 у 

износу од -500,00 КМ 

 на ставку 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 

00930300 у износу од 500,00 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. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-128/16 

(Службени гласник општине Кнежево број: 

17/16) Начелник општине Кнежево може 

извршити реалокацију у оквиру потрошачке 

јединице и између потрошачких јединица у 

оквиру Општинске управе општине Кнежево. 

        Исплата обавеза по основу расхода 

буџета општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2017. 

годину број. 01-022-128/16 (Службени гласник 

општине Кнежево, број: 17/16) 
 

 

Број: 02-401-6/17                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 21.03.2017. године       Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 
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