Број- 11

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 18.07.2017.године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО
Издавач:Скупштина општине
КНЕЖЕВО
Жирорачун____________________
Цијена примјерка________КМ

Број: 11/2017
Кнежево, 18.07.2017.
године

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:
97/16), члана 1. Правилника о поступку
додјеле уговора о услугама из Анекса 2. дио Б.
Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број: 66/16), члана 48. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 01/06, 01/08, 3/12 и
06/16), начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о јавној набавци услуга
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак јавне
набавке услуга: Набавка услуга интерне и
екстерне
репрезентације.
Набавка
је
предвиђена у Плану јавних набавки за 2017.
годину под Услуге, редни број: 6. Ознака из
ЈРЈН 55300000-3- услуге ресторана и
послуживања храном и пићем.

Уређује редакциони одбор:
Одговорни уредник:
По овлашћењу Начелника за
В.Д. Секретара СО-е
Дијана Милисавић
Штампа СО-е Кнежево

Члан 4.
За предметну јавну набавку спровешће се
поступак набавке путем Позива за доставу
понуда за 2017. годину. Понуде се могу
достављати до 31.12.2017. годину.
Члан 5.
Рачун за извршену услугу ће се сматрати
уговором у висини до 1.000,00 КМ без ПДВ-а,
а у складу са чланом 7. под а) Правилника о
директном споразуму.
Члан 6.
Критеријум који ће се примјењивати при
избору најповољнијег понуђача је најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.

Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују Број: 02-013-68/17
финансијска средства су расходи по основу Датум: 10.01.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
репрезентације, број потрошачке јединице ______________________________________________
00930130, економски код 412940.
На основу члана 59. Закона о локалној
Члан 3.
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
Процијењена
вриједност
уговора,
без 97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним
припадајућих индиректних пореза, износи: набавкама Босне и Херцеговине („Службени
21.367,00 КМ.
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2.
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Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14) и
члана 4. Интерног Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/16) начелник
општине д о н о с и

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
97/16), члана 64. став 1. тачка б), члана 70.,
став 1., 3. и 6,. и члана 90. Закона о јавним
набавкама БиХ. („Сл. гласник БиХ“, број:
39/14), члана 5. став 2. тачка б), Правилника о
поступку директног споразума („Сл. гласник
БиХ“, број:90/14) и члана 48. Статута општине
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем Кнежево („Сл. гласник општине Кнежево“,
број: 1/6, 1/8, 3/12 и 6/16), д о н о с и м
директног споразума

Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба и то: набавка
материјала за одржавање чистоће зграде
Општинске управе Кнежево.

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „Банана“
с.п. Кнежево

Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за материјал
за одржавање чистоће, број потрошачке
јединице 00930130, економски код 412320.
Главни код из ЈРЈН 39800000-0 – Производи
за чишћење и полирање.

I
Прихвата се понуда понуђача“Банана“ с.п.
Драге Врањеша бб, Кнежево, за јавну набавку:
Набавка материјала за одржавање чистоће
зграде Општинске управе Кнежево са
понуђеном цијеном од 2.307,70 КМ без ПДВа.

Члан 3.
II
Процијењена
вриједност
уговора,
без Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
припадајућих индиректних пореза, износи: ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка
2.307,70 КМ.
б) Правилника о поступку директног
споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).
Члан 4.
Писмени захтјев за достављање понуде
III
упутиће се понуђачу који истраживањем нуди О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
најнижу цијену, која је и економски за привреду и финансије.
најповољнија, и квалитет за предметну услугу.
Та два фактора су основ за додјелу уговора.
IV
На основу проведене процедуре а у складу са Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
чланом 7. и 8. Интерног Правилника о биће објављена у Службеном гласнику
поступку директног споразума („Службени Опшине Кнежево.
гласник општине Кнежево“, 8/16) са
одабраним
понуђачем
закључиће
се
одговарајући уговор.
Поука о правном лијеку: У поступку
директног споразума није дозвољена жалба.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а Број: 02-013-31-3/17
објавиће се у „Службеном гласнику општине Датум: 15.01.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
Кнежево“.
________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени

Број: 02-013-31/17
Датум: 12.01.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
______________________________________________
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гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2.
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14) и
члана 4. Интерног Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/16) начелник
општине д о н о с и

Датум: 18.07.2017.године

Број: 02-013-50/17
Датум: 03.04.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
_____________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70.,
ОДЛУКУ
став 1., 3. и 6,. те чланова 87. и 90. Закона о
о покретању поступка јавне набавке путем јавним набавкама БиХ. („Сл. Гласник БиХ“,
директног споразума
број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б),
Правилника о поступку директног споразума
Члан 1.
(„Сл. Гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 48.
Приступа се јавној набавци услуга и то: Статута општине Кнежево („Сл. гласник
Услуге сакупљања и превоза отпада.
општине Кнежево“, број: 1/6, 1/8, 3/12 и 6/16),
доносим
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за услуге
ОДЛУКУ
одржавања јавних површина, број потрошачке
о прихватању понуде понуђача ПУД
јединице 00930160, економски код 412820.
„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Кнежево
Главни код из ЈРЈН: 90511000-2 усуге
сакупљања отпада и 90512000-9 услуге
превоза отпада.
I
Прихвата се понуда понуђача ПУД „Чистоћа и
Члан 3.
зеленило“ д.о.о. Гаврила Принципа бб,
Процијењена
вриједност
уговора,
без Кнежево, од 06.04.2017. године, број: 06припадајућих индиректних пореза, износи: 04/17, за јавну набавку услуга прикупљања и
5.800,00 КМ.
одвоза отпада са подручја општине Кнежево
Члан 4.
са укупно понуђеном цијеном од 5.800,00 КМ
За провођење ове Одлуке задужује се
без ПДВ-а.
Одјељење за привреду и финансије.
II
Члан 5.
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
Писмени захтјев за достављање понуде ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка
упутиће се понуђачу који истраживањем нуди б) Правилника о поступку директног
најнижу цијену, која је и економски споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).
најповољнија, и квалитет за предметну услугу.
Та два фактора су основ за додјелу уговора.
III
На основу проведене процедуре а у складу са О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
чланом 7. и 8 Интерног Правилника о за привреду и финансије.
поступку директног споразума („Службени
гласник општине Кнежево“, 8/16) са
IV
одабраним
понуђачем
закључиће
се Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
одговарајући уговор.
биће објављена у Службеном гласнику
Опшине Кнежево.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.
Поука о правном лијеку: У поступку
директног споразума није дозвољена жалба.
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4. Процијењена вриједност набавке
износи: 40.400,00 КМ без ПДВ-а, а
извршена је на основу тржишних
цијена за предметне услуге у 2017.
години.

Број: 02-013-50-3/17
Датум: 07.04.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
_____________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 97/16), те
Члан 3.
члана 17. став 1., члана 18. и члана 21. став 1
тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Преговарање за услуге из члана 1. ове одлуке
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: ће се вршити по лотовима, укупан број лотова
је 7, а позив за преговарање ће се упутити
39/14), начелник општине д о н о с и
сљедећим кандидатима:
1. „Мон-Ами“ д.о.о. Живојина Мишића 1,
ОДЛУКУ
Кнежево;
о покретању преговарачког поступка без
2.
„Самарџић“ с.п. Костићи бб, Кнежево;
објаве обавјештења о набавци услуга
3. „МКМ_Комерц“ д.о.о., Имљани бб,
Кнежево;
Члан 1.
4. „Краљево Врело“ д.о.о. Рајка Дукића
Уговорни орган Општина Кнежево у складу са
бб, Кнежево;
чланом 21. став (1) тачка д) Закона о јавним
5. „Романса“ с.п., Рајка Дукића бб,
набавкама, покреће преговарачки поступак без
Кнежево;
објаве обавјештења о набавци за ванредну
6.
„Дрвопромет Ђурић“ д.о.о. Живинице,
набавку услуга и то: „Зимско одржавање
Кнежево;
градских саобраћајница и локалних путева на
7.
„Сервис
Центар“
д.о.о.
Браће
подручју општине Кнежево“, а који ће се
Шеварика бб, Кнежево.
уговорити у преговарачком поступку без
објаве обавјештења о набавци.
Члан 4.
Буџетске
ставке
са које се обезбеђују
Члан 2.
Законски основ за провођења поступка јавне финансијска средства су сва расположива
набавке представља члан 21. став (1) тачка д) буџетска средства.
вриједност
уговора,
без
Закона о јавним набавкама БиХ, на начин да Процијењена
потврђујемо да су испуњени услови за припадајућих индиректних пореза, износи:
провођење преговарачког поступка без објаве 40.400,00 КМ, a процијењена је на основу
броја радних сати и цијене радне машине за
обавјештења о набавци и то:
вршење услуга ове врсте.
1. Услијед интезивних снијежних
Члан 5.
падавина на подручју општине
Кнежево указала се потреба за Преговараће се о додатном ангажовању
додатним ангажовањем радних радних машина на рашчишћавању путних
машина на рашчишћавању путних праваца на подручју општине Кнежево,
праваца и обезбјеђењу нормалне укупно понуђеној цијени за предметну
набавку, роковима и начину плаћања.
проходности путева.
2. Додатно
ангажовање
радних Предвиђени почетак реализације уговора је
машина
је
посљедица одмах по потписивању.
непредвиђених околности,
Члан 6.
3. Услијед
крајње
хитности
успостављања путне комуникације Комисија за јавне набавке је именована
за становнике општине Кнежево не рјешењем начелника општине број: 02-013-5могу се испоштовати законом 1/17 од 16.1.2017. године и припремиће сву
предвиђени рокови за отворени, потребну документацију за провођење
додјеле
уговора
путем
ограничени
или
преговарачки поступка
поступак са објавом обавјештења о преговарачког поступка набавке без објаве
обавјештења о набавци утврђеног у Закону о
набавци,
4
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јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ“, број: У складу са горе наведеним Комисија ће
39/14).
сачинити Позив за преговарање кандидатима
из члана 3. ове Одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а На основу изнесеног одлучено је као у
објавиће се у „Службеном гласнику општине диспозитиву Одлуке.
Кнежево“ .
Број: 02-013-57/17
Датум: 17.4.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

Образложење
У складу са Законом о јавним набавкама БиХ
уговорни орган општина Кнежево је провео
поступак јавне набавке услуга за зимско
одржавање путева на подручју општине
Кнежево путем конкуренског захтјева за
достављање понуда уз закључење оквирног
споразума. Дакле, предвиђен је, у складу са
расположивим буџетским средствима за
зимско одржавање путева, максималан број
радних сати.
Уговор је закључен за 8 лотова и са 7
понуђача и то:
1. „Мон-Ами“ д.о.о. Живојина Мишића 1,
Кнежево за лотове 1 и 4;
2. „Сервис Центар“
д.о.о. Браће
Шеварика бб, Кнежево за лотове 1 и 4;
3. „Самарџић“ с.п. Костићи бб, Кнежево
за лот 3;
4. „Дрво Промет-Ђурић“ д.о.о. Кнежево
за лот 5;
5. „МКМ_Комерц“ д.о.о. Кнежево за лот
6;
6. „Краљево Врело“ д.о.о. Кнежево за лот
7;
7. „Романса“ с.п. Кнежево за лот 8.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', 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 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),
доносим
ОДЛУКУ
о додјели уговора путем Преговарачког
поступка без објаве
обавјештења о набавци
Члан 1.
У преговарачком поступку без објаве
обавјештења о набавци услуга: Зимско
одржавање
градских
саобраћајница
и
локалних путева на подручју општине
Кнежево прихватају се резултати преговора са
сљедећим понуђачима:
1. „Мон-Ами“
д.о.о.
Живојина
Мишића 1, Кнежево за ЛОТ 1 и
понуђеној цијени без ПДВ-а:
13.120,00 КМ;
2. „Самарџић“ с.п. Костићи бб,
Кнежево за ЛОТ 2 и понуђеној
цијени без ПДВ-а: 7.920,00 КМ;
3. „МКМ_Комерц“ д.о.о., Имљани бб,
Кнежево за ЛОТ 3 и понуђеној
цијени без ПДВ-а: 5.360, КМ;
4. „Краљево Врело“ д.о.о. Рајка
Дукића бб, Кнежево за ЛОТ 4 и
понуђеној цијени без ПДВ-а:
4.320,00 КМ;
5. „Романса“ с.п., Рајка Дукића бб,
Кнежево за ЛОТ 5 и понуђеној
цијени без ПДВ-а: 2.800,00 КМ;
6. „Дрво-Промет
Ђурић“
д.о.о.
Живинице бб, Кнежево за Лот 6 и

С обзиром да је подручје општине Кнежево
поново захваћено снијежним невеременом,
односно с обзиром на интезивност снијежних
падавина и хитност у уклањању истих а у
циљу обезбјеђења нормалне проходности
путних праваца, као и ради заштите на
подручју општине Кнежево а уговорни орган
није могао предвидјети дате околности
принуђен је да за пружање услуга зимског
одржавања путева преговара са понуђачима са
којима има склопљен оквирни споразум.
Преговараће се за лотове који обухватају
путне правце који су највише погођени
снијежним падавинама.
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Датум: 18.07.2017.године

понуђеној цијени без ПДВ-а:
2.240,00 КМ;
7. „Сервис Центар“ д.о.о. Браће
Шеварика бб, Кнежево за Лот 7 и
понуђеној цијени без ПДВ-а:
4.640,00 КМ.

Преговарало се по лотовима који обухватају
путне правце који су највише погођени
снијежним падавинама.

Образложење
У складу са чланом 21. став 1. тачка д)
Законом о јавним набавкама БиХ уговорни
орган општина Кнежево проводи поступак
јавне набавке услуга за зимско одржавање
путева на подручју општине Кнежево путем
преговарачког
поступка
без
објаве
обавјештења о набавци.
Позив за преговарање је упућен на адресу
седам кандидата и то:
1. „Мон-Ами“ д.о.о. Живојина Мишића
1, Кнежево;
2. „Самарџић“ с.п. Костићи бб, Кнежево;
3. „МКМ_Комерц“ д.о.о. Кнежево;
4. „Краљево Врело“ д.о.о. Кнежево;
5. „Романса“ с.п. Кнежево
6. „Дрво-Промет Ђурић“ д.о.о. Живинице
бб, Кнежево
7. „Сервис Центар“ д.о.о. Браће Шеварика
бб, Кнежево.

Прегледом документације установљено је да
су понуђачи уредно доставили понуде са свом
траженом документацијом и констатовано је
да су понуде технички задовољавајуће.
Преговори су вођени по лотовима и са
понуђачима који су доставили понуду за дати
лот. Резултати преговора су сљедећи:

Рјешењем начелника општине Кнежево, број:
02-013-5-1/17 од 16.1.2017. године, је
именована Комисија са задатком да отвори
приспјеле понуде, изврши анализу понуда и
Члан 2.
Уговор ће се закључити у складу са чланом изврши преговарање са кандидатима који су
72. став 2. Закона о јавним набавкама.
доставили уредне понуде, а након оцјене
понуда достави Начелнику извјештај о
резултатима преговора.
Члан 3.
Ова Одлука ће се доставити изабраним
понуђачима заједно са обавјештењем о Понуду је доставило свих седам кандидата и
додјели уговора.
то:
1. „Мон-Ами“ д.о.о. Живојина Мишића 1,
Кнежево за лот 1
Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
2. „Самарџић“ с.п. Костићи бб, Кнежево
за привреду и финансије и Одјељење за
за лот 2
просторно уређење и стамбено-комуналне
3. „МКМ_Комерц“ д.о.о. Кнежево за лот
послове
3
4. „Краљево Врело“ д.о.о. Кнежево за лот
4
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
5. „Романса“ с.п. Кнежево за лот 5.
биће објављена у „Службеном гласнику
6. „Дрво-Промет Ђурић“ д.о.о. Живинице
опшине Кнежево“ и на интернет страници
бб, Кнежево за лот 6 и
Општине Кнежево.
7. „Сервис
Центар“
д.о.о.
Браће
Шеварика бб, Кнежево за лот 7.

1. ПОНУЂАЧ „Мон-Ами“ д.о.о. Кнежево
је поднио понуду за лот 1 са сљедећом
цијеном: 13.120,00 КМ без ПДВ-а,
износ ПДВ-а 2.230,40 КМ. Укупна
цијена понуде са ПДВ-ом износи:
15.350,40 КМ. Није било понуђеног
попуста.
2. ПОНУЂАЧ „Самарџић“ с.п. Кнежево
је поднио понуду за лот 2 са сљедећом
цијеном: 7.920,00 КМ без ПДВ-а, износ
ПДВ-а 1.346,40 КМ. Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом износи: 9.266,40
КМ. Није било понуђеног попуста
6
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3. ПОНУЂАЧ „МКМ-Комерц“ д.о.о.
Кнежево је поднио понуду за лот 3 са
сљедећом цијеном: 5.360,00 КМ без
ПДВ-а, износ ПДВ-а 911,20 КМ.
Укупна цијена понуде са ПДВ-ом
износи: 6.271,20 КМ. Није било
понуђеног попуста

Датум: 18.07.2017.године

На основу наведеног Начелник 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 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.

4. ПОНУЂАЧ „Краљево Врело“ д.о.о.
Кнежево је поднио понуду за лот 4 са
сљедећом цијеном: 4.320,00 КМ без
ПДВ-а, износ ПДВ-а 734,40 КМ.
Укупна цијена понуде са ПДВ-ом
износи: 5.054,40 КМ. Није било
Број: 02-013-57-11/17
понуђеног попуста.

Датум: 18.4.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

5. ПОНУЂАЧ „Романса“ с.п. Кнежево је
поднио понуду за лот 5 са сљедећом
цијеном: 2.800,00 КМ без ПДВ-а.
Понуђач није у систему ПДВ-а. Није
било понуђеног попуста.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:
97/16), чланова 18., 87. 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 чана
4. Интерног Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16), начелник општине
д о н о с и:

6. ПОНУЂАЧ „Дрво-Промет Ђурић“
д.о.о. Живинице бб, Кнежево је поднио
понуду за Лот 6 са сљедећом цијеном
без ПДВ-а: 2.240,00 КМ, износ ПДВ-а
380,80 КМ. Укупна цијена понуде са
ПДВ-ом износи: 2.620,80 КМ. Није
било понуђеног попуста.

7. „Сервис
Центар“
д.о.о.
Браће
ОДЛУКУ
Шеварика бб, Кнежево је поднио о покретању поступка јавне набавке путем
понуду за Лот 7 са сљедећом цијеном
директног споразума
без ПДВ-а: 4.640,00 КМ, износ ПДВ-а
788,80 КМ. Укупна цијена понуде са
Члан 1.
ПДВ-ом износи: 5.428,80 КМ. Није Приступа се јавној набавци услуга и то:
било понуђеног попуста.
банкарске услуге унутрашњег платног
промета, а за потребе Општинске управе
Тендерском документацијом је утврђено да Кнежево.
понуђачи могу поднијети понуду за сваки лот,
као и да уколико један понуђач достави
Члан 2.
понуду за више лотова уговорни орган може Буџетска ставка са које се обезбјеђују
закључити један уговор за те лотове.
финансијска средства су расходи за услуге
финансијског посредовања, број потрошачке
Свеукупна вриједност уговора за све лотове јединице 00930130, економски код 412710.
износи 40.400,00 КМ без ПДВ-а, како је и
предвиђено Одлуком о набавци број: 02-013Члан 3.
57/17 од 17.04.2017. године. Односно Процијењена
вриједност
уговора,
без
вриједност уговора износи 46.792,00 КМ са припадајућих индиректних пореза, износи:
ПДВ-ом.
4.000,00 КМ.
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Датум: 18.07.2017.године

Члан 4.
Члан 3.
За провођење поступка додјеле уговора путем Процијењена
вриједност
уговора,
без
директног споразума задужује се Одјељење за припадајућих индиректних пореза, износи:
привреду и финансије.
1.200,00 КМ.
Члан 5.
Писмени захтјев за достављање понуде
упутиће се „НЛБ Развојна Банка“ а.д. Бања
Лука, пословница у Кнежеву. На основу
проведене процедуре а у складу са чланом 7. и
8. Интерног Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16), са одабраним
понуђачем закључиће се одговарајући уговор.

Члан 4.
За провођење ове Одлуке задужује
Одјељење за привреду и финансије.

се

Члан 5.
Писмени захтјев за достављање понуде
упутиће се понуђачу који истраживањем нуди
најнижу цијену, која је и економски
најповољнија, и квалитет за предметну робу.
Та два фактора су основ за додјелу уговора.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а На основу проведене процедуре а у складу са
објавиће се у „Службеном гласнику општине чланом 7. и 8 Интерног Правилника о
Кнежево“.
поступку директног споразума („Службени
гласник општине Кнежево“, број: 8/16) са
Број: 02-013-65/17
одабраним
понуђачем
закључиће
се
Датум: 10.05.2017.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
одговарајући уговор.
Горан Боројевић, с.р.
____________________________________________

Члан 6.
Ова
одлука
ступа
на
снагу даном доношења, а
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број: објавиће се у „Службеном гласнику општине
97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним Кнежево“.
набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2.
Број: 02-013-61/17
Правилника о поступку директног споразума Датум: 16.5.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14) и
Горан Боројевић, с.р.
члана 4. Интерног Правилника о поступку _____________________________________________
директног споразума („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/16) начелник На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
општине д о н о с и
97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2.
Правилника о поступку директног споразума
директног споразума
(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14) и
члана 4. Интерног Правилника о поступку
Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба и то: Набавка директног споразума („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/16) начелник
10 металних уличних канти.
општине д о н о с и
Члан 2.
ОДЛУКУ
Буџетска ставка са које се обезбеђују
о
покретању
поступка
јавне набавке путем
финансијска средства су расходи за набавку
директног споразума
канцеларијске опреме, алата и инвентара, број
потрошачке јединице 00930160, економски
Члан 1.
код 511320.
Приступа се јавној набавци услуга и то:
Уређење зелених површина-кошење.
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Датум: 18.07.2017.године

општине Кнежево“, број: 1/6, 1/8, 3/12 и 6/16),
доносим

Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за услуге
одржавања јавних површина, број потрошачке
јединице 00930160, економски код 412800.
Главни код из ЈРЈН: 45112710-5 пејзажно
уређење зелених површина.

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача ПУД
„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Кнежево

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
6.000,00 КМ.
Члан 4.
За провођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије и
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.

I
Прихвата се понуда понуђача ПУД „Чистоћа и
зеленило“ д.о.о. Гаврила Принципа бб,
Кнежево, од 23.05.2017. године, за јавну
набавку услуга „Уређење зелених површинаккошење“ са укупно понуђеном цијеном од
5.025,54 КМ без ПДВ-а.

II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка
Члан 5.
Писмени захтјев за достављање понуде б) Правилника о поступку директног
упутиће се понуђачу који истраживањем нуди споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).
најнижу цијену, која је и економски
најповољнија, и квалитет за предметну услугу.
III
Та два фактора су основ за додјелу уговора. О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
На основу проведене процедуре а у складу са за привреду и финансије.
чланом 7. и 8 Интерног Правилника о
поступку директног споразума („Службени
IV
гласник општине Кнежево“, 8/16) са Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
одабраним
понуђачем
закључиће
се биће објављена у „Службеном гласнику
одговарајући уговор.
опшине Кнежево“.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а Поука о правном лијеку: У поступку
објавиће се у „Службеном гласнику општине директног споразума није дозвољена жалба.
Кнежево“.
Број: 02-013-59-3/17
Датум: 23.05.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

Број: 02-013-59/17
Датум: 22.05.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
_______________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', 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 БиХ. („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б),
Правилника о поступку директног споразума
(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 48.
Статута општине Кнежево („Сл. гласник

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', 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 БиХ. („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б),
Правилника о поступку директног споразума
(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 48.
Статута општине Кнежево („Сл. гласник
9
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Датум: 18.07.2017.године

општине Кнежево“, број: 1/6, 1/8, 3/12 и 6/16),
доносим
ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „Гловис“
д.о.о. Зеница

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача ЈПШ
„Шуме Републике Српске““ а.д. Соколац,
ШГ „Чемерница“ Кнежево

I
Прихвата се понуда понуђача „Гловис“ д.о.о.,
Змаја од Босне, Пословна Зона 1, Зеница, од
30.05.2017. године, број: 30.05.2017/АА, за
јавну набавку металних уличних канти , а за
потребе Општинске управе Кнежево са
укупно понуђеном цијеном од 1.100,00 без
ПДВ-а.

I
Прихвата се понуда понуђача ЈПШ „Шуме
Републике Српске““ а.д. Соколац, ШГ
„Чемерница“ Кнежево од 06.06.2017. године,
за јавну набавку Огревног дрвета лишћара, а
за потребе Општинске управе Кнежево са
укупно понуђеном цијеном од 3.300,00 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).

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
III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
за привреду и финансије.
IV
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику биће објављена у „Службеном гласнику
опшине Кнежево“.
опшине Кнежево“.
Поука о правном лијеку: У поступку Поука о правном лијеку: У поступку
директног споразума није дозвољена жалба.
директног споразума није дозвољена жалба.
Број: 02-013-61-1/17
Број: 02-013-62-1/17
Датум: 30.5.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.06.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________ ________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', 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 БиХ. („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б),
Правилника о поступку директног споразума
(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 68.
Статута општине Кнежево („Сл. гласник
општине Кнежево“, број: 1/06, 1/08, 3/12 и
6/16), д о н о с и м

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
97/16), чланова 18., 87. 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 4. Интерног Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/16) начелник
општине д о н о с и
10
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Датум: 18.07.2017.године

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем
директног споразума

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем
директног споразума
Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба и то: набавка
услуга рада грађевинске машине за потребе
МЗ Рађићи.
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су текући грантови
непрофитним субјектима у земљи, број
потрошачке јединице 00930130, економски
код 415219.
Главни
код
из
ЈРЈН
45500000-2:
Изнајмљивање машина и опреме за
високоградњу и нискоградњу са оператером.

Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба и то: Набавка
5 парковских клупа.
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за набавку
канцеларијске опреме, алата и инвентара, број
потрошачке јединице 00930160, економски
код 511320.

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
1.500,00 КМ.
Члан 4.
За провођење ове Одлуке задужује се
Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без Одјељење за привреду и финансије.
припадајућих индиректних пореза, износи:
2.325,00 КМ.
Члан 5.
Писмени захтјев за достављање понуде
упутиће се понуђачу који истраживањем нуди
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се најнижу цијену, која је и економски
Одјељење за привреду и финансије.
најповољнија, и квалитет за предметну робу.
Та два фактора су основ за додјелу уговора.
На основу проведене процедуре а у складу са
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а чланом 7. и 8 Интерног Правилника о
објавиће се у „Службеном гласнику општине поступку директног споразума („Службени
Кнежево“.
гласник општине Кнежево“, број: 8/16) са
одабраним
понуђачем
закључиће
се
одговарајући уговор.
Број: 02-013-70/17
Датум: 10.06.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
_______________________________________________

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
На основу члана 59. Закона о локалној Кнежево“.
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени Број: 02-013-58/17
Датум: 16.6.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2.
Горан Боројевић, с.р.
Правилника о поступку директног споразума _______________________________________________
(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14) и
члана 4. Интерног Правилника о поступку На основу члана 59. Закона о локалној
директног споразума („Службени гласник самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
општине Кнежево“, број: 8/16) начелник 97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70.,
општине д о н о с и
став 1., 3. и 6,. те чланова 87. и 90. Закона о
јавним набавкама БиХ. („Сл. гласник БиХ“,
број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б),
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Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник општине Кнежево“, број:
(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 68. 9/17) начелник општине д о н о с и
Статута општине Кнежево („Сл. гласник
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м
ОДЛУКУ
о покретању преговарачког поступка без
објаве обавјештења о набавци услуга
ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „Гловис“
Члан 1.
Приступа
се
јавној
набавци
услуга:
д.о.о. Зеница
„Прикупљање и одвоз отпада са подручја
општине Кнежево“.
I
Прихвата се понуда понуђача „Гловис“ д.о.о.,
Члан 2.
Змаја од Босне, Пословна Зона 1, Зеница, од Преговарање за услуге из члана 1. ове одлуке
19.06.2017. године, број: 19.6.2017/АА, за ће се извршити са привредним субјектом ПУД
јавну набавку парковских клупа, а за потребе „Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила
Општинске управе Кнежево са укупно Принципа бб, Кнежево, и то 29.6.2017. године
понуђеном цијеном од 1.130,00 без ПДВ-а.
са почетком у 11:00 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
III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење превоза отпада.
за привреду и финансије.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
46.400,00 КМ, a процијењена је на основу
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а броја мјесечних тура до краја године, односно
биће објављена у „Службеном гласнику на основу вриједности одвоза туре на
опшине Кнежево“.
регионалну депонију у Рамићима у износу од
725,00 КМ без припадајућих индиректних
пореза.
Поука о правном лијеку: У поступку
директног споразума није дозвољена жалба.
Члан 4.
Преговараће се о прикупљању и одвозу отпада
са подручја општине Кнежево, укупно
Број: 02-013-58-1/17
понуђеној цијени за предметну набавку,
Датум: 19.6.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
роковима и начину плаћања. Предвиђени
Горан Боројевић, с.р.
почетак реализације уговора је одмах по
_______________________________________________
потписивању.
На основу члана 59. Закона о локалној
Члан 5.
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 97/16), те
члана 17. став (1), члана 18. и члана 21. став 1. Комисија за јавне набавке ће се именовати
тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и посебним рјешењем начелника општине и
Херцеговине („Службени Гласник БиХ“, број: припремиће сву потребну документацију за
39/14), а у складу са Одлуком о одобравању провођење поступка додјеле уговора путем
средстава
и
покретању
преговарачког преговарачког поступка набавке без објаве
поступка без објаве обавјештења о набавци обавјештења о набавци утврђеног у Закону о
услуга
Скупштине
општине
Кнежево
12
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).
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Датум: 18.07.2017.године

јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ“, број: документацију са Портала јавних набавки је
39/14).
преузело 6 добављача од којих ниједан није
доставио понуду за пружање наведених
услуга, те је уговорни орган поступак набавке
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а поништио и уговорио предметне услуге у
објавиће се у „Службеном гласнику општине преговарачком
поступку
без
објаве
Кнежево“ .
обавјештења о набавци, а у складу са чланом
21. под а) и д) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У складу са Законом о јавним набавкама БиХ Јавна набавка је потом проведена путем
проведен је отворени поступак јавне набавке конкурентског захтјева за достављање понуда.
услуга „Прикупљање и одвоз отпада са Обавјештење о набавци број: 152-7-2-66-3подручја општине Кнежево“, евиденцијски 12/17 објављено је дана 10.5.2017. године на
број: 02-013-16/17 од 31.1.2017. године. Порталу јавних
набавки,
заједно
са
Приликом доношења Одлуке о покретању тендерском документацијом.
поступка јавне набавке и израде Тендерске
документације водило се рачуна о Одлуци о Процијењена вриједност јавне набавке (без
збрињавању отпада из стамбених и пословних ПДВ-а)
износи
46.400,00
КМ.
Од
просторија на подручју општине Кнежево, процијењеног износа износ од 28.662,00 КМ
број: 01-022-10/16 од 17.3.2016. године, којом без ПДВ-а представљало је субвенцију
је утврђена пројектована цијена депонованог општине Кнежево, а остатак до процијењене
отпада од 70,00 КМ/тони са ПДВ-ом, од чега вриједности представља наплату од физичких
субвенција општине Кнежево износи 40%. На и правних лица.
основу изнесеног слиједи износ субвенције
општине Кнежево од 28,00 КМ/тони са ПДВ- Тендерску документацију је са Портала јавних
ом.
набавки преузело седам (7) понуђача од којих
ниједан није доставио понуду за пружање
Буџетске ставке са које се обезбеђују наведених услуга, те је уговорни орган
финансијска средства су расходи за услуге поступак набавке поништио у складу са
одржавања јавних површина, број потрошачке чланом 69. став (2) тачка а) Закона о јавним
јединице 00930160, конто 412820, предвиђени набавкама.
износ 60.000,00 КМ.
На сједници Скупштине општине Кнежево од
На основу анализе вагарских листова за одвоз 07.06.2017. године донесена је Одлука о
отпада из 2016. године просјечан број тура одобравању
средстава
и
покретању
мјесечно је био 8, а количина отпада по тури преговарачког
поступка
без
објаве
износила је 8,5 тона што мјесечно износи 68 обавјештења о набавци услуга, те је у складу
тона, а уз субвенцију од 28,00 КМ са ПДВ- са горе изнесеним одлучено као у диспозитиву
ом/тони
износи:
1.904,00
КМ Одлуке.
субвенције/мјесечно. На основу изнесеног
слиједи да је годишњи износ субвенције
Број: 02-013-51/17
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. Уговорни орган је 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

Датум: 22.6.2017. год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
______________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', 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 БиХ („Сл. гласник
БиХ“, број: 39/14) и члана 68. Статута
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Датум: 18.07.2017.године

општине Кнежево („Сл. гласник општине
Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м
Позив за преговарање је упућен на адресу
ПУД „Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила
Принципа бб, Кнежево.
ОДЛУКУ
о додјели уговора путем Преговарачког
Рјешењем начелника општине Кнежево, број:
поступка без објаве
02-013-51-1/17 од 22.6.2017. године, је
обавјештења о набавци
именована Комисија са задатком да отвори
приспјелу понуду, изврши анализу понуде и
Члан 1.
У преговарачком поступку без објаве изврши преговарање са кандидатом који је
обавјештења о набавци услуга: „Прикупљање доставио уредну понуду, а након оцјене
и одвоз отпада са подручја општине Кнежево“ понуде достави Начелнику извјештај о
прихватају се резултати преговора са резултатима преговора.
понуђачeм ПУД „Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Преговори су вођени о висини цијене за
Гаврила Принципа бб, Кнежево са понуђеном предметне услуге, начину плаћања и
цијеном од 46.400,00 КМ без ПДВ-а.
динамици пружања услуга.
Прегледом документације установљено је да
Члан 2.
Уговор ће се закључити у складу са чланом је понуђач уредно доставио понуду са
72. став 2. Закона о јавним набавкама.
траженом документацијом и констатовано је
да је понуда технички задовољавајућа.
Резултати преговора су сљедећи:
Члан 3.
Ова Одлука ће се доставити изабраном
понуђачу заједно са обавјештењем о додјели
1. Укупан износ за прикупљање и одвоз
уговора.
отпада је 725,00 КМ /тури без ПДВ-а, с
обзиром да је број тура 64 износи да је
укупно понуђена цијена без ПДВ-а:
Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
46.400,00 КМ. ПДВ 17% 7.888,00 КМ.
за привреду и финансије и Одјељење за
Свеукупно 54.288,00 КМ.
просторно уређење и стамбено-комуналне
2. Начин плаћања: У року од 15 дана од
послове
дана испоставе уредне фактуре и
3. Динамика прикупљања и одвоза отпада
два пута седмично.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
опшине Кнежево“ и на интернет страници Процијењена вриједност уговора износи
општине Кнежево.
46.400,00 КМ без ПДВ-а, како је и предвиђено
Одлуком о набавци број: 02-013-51/17 од
22.06.2017. године.
Образложење
У складу са чланом 21. став 1. тачка д) На основу наведеног Начелник је одлучио као
Законом о јавним набавкама БиХ и на основу у диспозитиву ове Одлуке.
Одлуке Скупштине општине Кнежево о
одобравању
средстава
и
покретању Поука о правном лијеку: Против ове одлуке
преговарачког
поступка
без
објаве дозвољена је жалба која се може изјавити
обавјештења о набавци услуга („Службени најкасније у року од 5 дана од дана пријемa
гласник општине Кнежево“, број: 9/17). исте. Жалба се изјављује уговорном органу у
уговорни орган општина Кнежево проводи писаној форми директно или препорученом
поступак јавне набавке услуга „Прикупљање и поштанском пошиљком. Жалба се подноси у
одвоз отпада са подручја општине Кнежево“ довољном броју примјерака, који не може
путем преговарачког поступка без објаве бити мањи од три, како би могла бити уручена
обавјештења о набавци.
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Датум: 18.07.2017.године

квалификованом кандидату или изабраном
Члан 4.
понуђачу и другим странкама у поступку.
За провођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије и
Одјељење за просторно уређење и стамбеноБрој: 02-013-51-6/17
комуналне послове.
Датум: 22.06.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
97/16), чланова 18., 87. 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 4. Интерног Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/16), начелник
општине д о н о с и

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.
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
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.
директног споразума

Члан 1.
Приступа се јавној набавци услуга и то:
„Израда техничке документације за санацију
дивље депоније на локацији изворишта
Цврцка“.
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су издаци за улагање у
развој-пројекти, број потрошачке јединице
00930160, економски код 511714. Главни код
из ЈРЈН: 71320000-7 – Услуге техничког
пројектовања.
Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
6.000,00 КМ.

Број: 02-013-60/17
Датум: 22.06.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
______________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
97/16), члана 14. став 1), члана 17. став 1. и 18.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:
39/14) и члана. 68. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“, број:
8/17), начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке
радова

Члан 1.
Приступа се јавној набавци радова: Санација
локалних макадамских путева на подручју
општине Кнежево у укупној количини од 2000
м3, а што подразумјева набавку, транспорт и
уградњу дробљеног каменог агрегата и то по
лотовима:
1. Лот
1:
Санација
локалних
макадамских путева на подручју МЗ
Јаворани, МЗ Рађићи 1 и 2, МЗ
15

За
финансирање
израде
пројектне
документације износ од 5.000,00 КМ ће
обезбиједити Фонд за заштити животне
средине и енергетску ефикасност Републике
Српске (Уговор број: 02-013-47/17 од
16.05.2017. године), а остатак средстава за
реализацију јавне набавке пада на терет
буџета Општинске управе Кнежево.
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Костићи, МЗ Влатковићи, МЗ
Имљани и МЗ Корићани - количина
дробљеног каменог агрегата 1000
м3;
2. Лот
2:
Санација
локалних
макадамских путева на подручју МЗ
Кнежево, МЗ Мокри Луг-Брегови,
МЗ Бастаји, МЗ Шолаји, МЗ
Живинице, количина дробљеног
каменог агрегата 1000 м3.

Датум: 18.07.2017.године

________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
97/16), чланова 18., 87. 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 4. Интерног Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/16) начелник
Члан 2.
Буџетске ставке са које се обезбеђују општине д о н о с и
финансијска средства су расходи за текуће
одржавање објеката друмског саобраћаја, број
ОДЛУКУ
потрошачке јединице 00930130, економски
о
покретању
поступка
јавне набавке путем
код 412520. Главни код из ЈНР: 45233142-6 –
директног споразума
Радови на одржавању путева.
Члан 3.
Члан 1.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи: Приступа се јавној набавци роба и то: Набавка
роба за интерну репрезентацију за потребе
42.735,00 КМ.
Општинске управе Кнежево.
Члан 4.
Члан 2.
За предметну јавну набавку спровешће се
Буџетска
ставка
са које се обезбеђују
поступак јавне набавке путем конкурентског
финансијска
средства
су расходи по основу
захтјева за достављање понуда. Предвиђено је
репрезентације, број потрошачке јединице
закључење уговора за сваки лот посебно.
00930130, економски код 412940.
Главни код из ЈРЈН: 15000000-8 – Храна, пиће,
Члан 5.
Предвиђени почетак реализације уговора је дуван и сродни производи.
одмах по потписивању.

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
Члан 6.
припадајућих
индиректних
пореза,
износи:
Критеријум који ће се примjењивати при
избору
је
најнижа
цијена
технички 6.000,00 КМ.
задовољавајуће понуде.
Члан 4.
Писмени захтјев за достављање понуде
Члан 7.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће упутиће се понуђачу који истраживањем нуди
се формирати доношењем посебног рјешења. најнижу цијену, која је и економски
најповољнија, и квалитет за предметну робу.
Та два фактора су основ за додјелу уговора.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а На основу проведене процедуре а у складу са
објавиће се у „Службеном гласнику општине чланом 7. и 8 Интерног Правилника о
поступку директног споразума („Службени
Кнежево“.
гласник општине Кнежево“, 8/16) са
одабраним
понуђачем
закључиће
се
одговарајући уговор.
Број: 02-013-66/17
Датум: 30.06.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
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Датум: 18.07.2017.године

Члан 5.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а Предвиђени почетак реализације уговора је
објавиће се у „Службеном гласнику општине одмах по потписивању.
Кнежево“.
Члан 6.
Критеријум који ће се примjењивати при
избору добављача је најнижа цијена технички
Број: 02-013-34/17
задовољавајуће понуде.
Датум: 01.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
______________________________________________

Члан 7.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће
На основу члана 59. Закона о локалној се формирати доношењем посебног рјешења.
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
Члан 8.
97/16), члана 14. став 1), члана 17. став 1. и 18.
Закона о јавним набавкама Босне и Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: објавиће се у „Службеном гласнику општине
39/14) и члана 68. Статута општине Кнежево Кнежево“.
(„Службени гласник општине Кнежево“, број:
8/17), начелник општине д о н о с и
Број: 02-013-33/17
Датум: 05.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
_____________________________________________

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке роба
Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба: Набавка
прехрамбених пакета за социјално угрожене
категорије становништва. Редни број у Плану
јавних набавки је 1. под робе.
Члан 2.
Буџетскa ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су Остале текуће
дознаке грађанима број потрошачке јединице
00930120, конто 416129.
Главни код из ЈРЈН: 15000000-8 – Храна, пиће,
дуван и сродни производи.
Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
12.800,00 КМ.
Члан 4.
За предметну јавну набавку спровешће се
поступак јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда са објавом
тендерске документације на Порталу јавних
набавки.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), те члана 69. став 1) и
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број: 39/14), те на
основу члана 68. Статута општине Кнежево
(„Сл. гласник општине Кнежево“, број: 8/17),
доносим
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке број: 02-013-48/17
I
Прихвата се препорука комисије за јавну
набавку огревног дрвета: 02-013-48-8/17 од
06.07.2017. године, о додјели уговора. Уговор
се додјељује сљедећем понуђачу:
ЈПШ „Шуме Републике Српске““ а.д.
Соколац, ШГ „Чемерница“ Кнежево, са
понуђеном цијеном од 9.876,00 КМ без ПДВа. ПДВ у износу од 1.687,92 КМ. Свеукупно
11.554,92 КМ.
II
У складу са чланом 89. став 3. Закона о јавним
набавкама уговор о набавци доставиће се
прихватљивом понуђачу из члана I ове одлуке
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Датум: 18.07.2017.године

најкасније
у року од 10 дана од дана Жалба се подноси у довољном броју
окончања поступка јавне набавке.
примјерака, који не може бити мањи од три,
како би могла бити уручена квалификованом
кандидату или изабраном понуђачу и другим
III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење странкама у поступку.
за привреду и финансије.
IV
02-013-48-9/17
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а Број:
Датум: 06.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
биће објављена у „Службеном гласнику
Горан Боројевић, с.р.
опшине Кнежево“ и на интернет страници _______________________________________________
општине Кнежево.
На основу члана 59. Закона о локалној
Образложење
самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
Прихвата се препорука комисије за јавну 97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70.,
набавку огревног дрвета именована рјешењем став 1., 3. и 6,. те чланова 87. и 90. Закона о
начелника општине број: 02-013-48-1/17 од јавним набавкама БиХ. („Сл. гласник БиХ“,
22.06.2017. године, о додјели уговора најбоље број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б),
оцијењеном понуђачу у поступку јавне Правилника о поступку директног споразума
набавке по конкурентском захтјеву број: 02- („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 68.
013-48-2/17
од
22.06.2017.
године, Статута општине Кнежево („Сл. гласник
обавјештење о набавци, број: 152-7-1-116-3- општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м
15/17 заједно са Тендерском документацијом
је објављено на Порталу јавних набавки дана
22.06.2017. године.
ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача
До крајњег рока за пријем понуда
Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о.
благовремено је приспјела једна понуда и то:
Бања Лука
1. ЈПШ „Шуме Републике Српске““ а.д.
Соколац, ШГ „Чемерница“ Кнежево
I
Прихвата се понуда понуђача Институт за
Процијењена вриједност набавке је утврђена грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Краља Петра I
према тржишним цијенама из 2016. и 2017. Карађорђевића 92-94, Бања Лука,
од
године и износи 9.520,00 КМ. С обзиром да је 07.07.2017. године, број: 2603/17, за јавну
понуђена цијена већа од процијењене, набавку
услуга
„Израда
техничке
Комисија је сматрала да је одступање од документације за санацију дивље депоније на
356,00 КМ без ПДВ-а прихватљиво за локацији изворишта Цврцка“ са укупно
уговорни орган.
понуђеном цијеном од 5.000,00 КМ без ПДВа.
II
Уговорни орган је поступио у складу са
препоруком Комисије, а примјењујући Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
одредбе члана 69. став 1. тачка а) Закона о ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка
јавним набавкама одлучено је као у б) Правилника о поступку директног
диспозитиву ове Одлуке.
споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14), и
у складу са Уговором о суфинансирању
Поука о правном лијеку:
Пројекта „Израда техничке документације за
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
санацију дивље депоније на локацији
може изјавити најкасније у року од 5 дана од
изворишта Цврцка“ потписаног са Фондом за
дана пријемa исте.
заштиту животне средине и енергетске
Жалба се изјављује уговорном органу у
ефикасности Републике Српске, број: 02-013писаној форми директно или препорученом
47/17.
поштанском пошиљком.
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III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.

Датум: 18.07.2017.године

Живинице, количина дробљеног
каменог агрегата 1000 м3;

Уговор се додјељује сљедећем понуђачу:
ЗА ЛОТ 1:
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
1. Самарџић“ с.п. Костићи бб, Кнежево
биће објављена у Службеном гласнику
- Цијена понуде без ПДВ-а: 21.300,00
Опшине Кнежево.
КМ
- ПДВ 17%: 3.621,00 КМ
- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВПоука о правном лијеку: У поступку
ом: 24.921,00 КМ
директног споразума није дозвољена жалба.
ЗА ЛОТ 2:
Број: 02-013-60-5/17
1. „Мон-Ами“ д.о.о. Ж. Мишића 1.,
Датум: 10.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Кнежево
Горан Боројевић, с.р.
- Цијена
понуде
без
ПДВ-а:
________________________________________________
21.300,00 КМ
- ПДВ 17%: 3.621,00 КМ
На основу члана 59. Закона о локалној
- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВсамоуправи („Службени гласник Републике
ом: 24.921,00 КМ
Српске“, број: 97/16), те члана 69. став 1) и
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама
II
Босне и Херцеговине („Службени гласник
У
складу
са
чланом
89.
став 3. Закона о јавним
Босне и Херцеговине“, број: 39/14), те на
основу члана 68. Статута општине Кнежево набавкама уговор о набавци доставиће се
(„Сл. гласник општине Кнежево“, број: 8/17), прихватљивом понуђачу из члана I ове одлуке
најкасније
у року од 10 дана од дана
доносим
окончања поступка јавне набавке.
ОДЛУКУ
III
о избору најповољнијег понуђача у
О
извршењу
ове
одлуке
стараће се Одјељење
поступку јавне набавке број: 02-013-66/17
за привреду и финансије и Одјељење за
просторно уређење и стамбено – комуналне
I
послове.
Прихвата се препорука комисије за јавну
набавку радова број: 02-013-66-9/17 од
IV
12.07.2017. године о додјели уговора за радове
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
„Санација локалних макадамских путева на
биће објављена у Службеном гласнику
подручју општине Кнежево у укупној
Опшине Кнежево и на интернет страници
количини од 2000 м3, а што подразумјева
Општине Кнежево.
набавку, транспорт и уградњу дробљеног
каменог агрегата и то по лотовима:
Образложење
3. Лот
1:
Санација
локалних
Прихвата се препорука комисије за јавну
макадамских путева на подручју МЗ
набавку
радова
именована
рјешењем
Јаворани, МЗ Рађићи 1 и 2, МЗ
начелника општине број: 02-013-66-1/17 од
Костићи, МЗ Влатковићи, МЗ
30.06.2017. године, о додјели уговора најбоље
Имљани и МЗ Корићани - количина
оцијењеном понуђачу у поступку јавне
дробљеног каменог агрегата 1000
набавке по конкурентском захтјеву број: 02м3;
013-66-2/17
од
30.06.2017.
године,
4. Лот
2:
Санација
локалних
обавјештење о набавци, број: 152-7-3-141-3макадамских путева на подручју МЗ
18/17 заједно са Тендерском документацијом
Кнежево, МЗ Мокри Луг-Брегови,
је објављено на Порталу јавних набавки дана
МЗ Бастаји, МЗ Шолаји, МЗ
30.06.2017. године.
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До крајњег рока за пријем понуда
благовремено су приспјеле три понуде и то
како сљеди:
1. „Грађење Ђурић“ д.о.о. Бања Лука,
11.7.2017. године у 14:20 часова:
Лот 1. и Лот 2. Евиденцијски број: 02013-66-6/17 и
2. „Самарџић“ с.п. Костићи бб, Кнежево,
12.7.2017. године у 09:00 часова
Лот 1.: евиденцијски број: 02-013-667/17
3. „Мон-Ами“ д.о.о. Ж. Мишића 1.,
Кнежево, 12.7.2017. године у 09:30
часова:
Лот 2.: евиденцијски број: 02-013-668/17
На основу критеријума најниже цијене
технички задовољавајуће понуде комисија је
утврдила сљедећи редослијед:

Датум: 18.07.2017.године

Процијењена вриједност набавке
износи
42.735,00 КМ. С обзиром да је понуђена
цијена за оба лота 42.600,00 КМ, Комисија је
дала приједлог да се уговор о набавци
додијели понуђачу „Самарџић“ с.п. Костићи
бб, Кнежево за Лот 1. и понуђачу „Мон-Ами“
д.о.о. Ж. Мишића 1., Кнежево за Лот 2.
Уговорни орган је поступио у складу са
препоруком Комисије, а примјењујући
одредбе члана 69. став 1. тачка а) 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
РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА ЗА ЛОТ 1.: или препорученом поштанском пошиљком.
1. „Самарџић“ с.п. Костићи бб, Кнежево Жалба се подноси у довољном броју
- Цијена понуде без ПДВ-а: 21.300,00 примјерака, који не може бити мањи од три,
како би могла бити уручена квалификованом
КМ
кандидату или изабраном понуђачу и другим
- ПДВ 17%: 3.621,00 КМ
- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ- странкама у поступку.
ом: 24.921,00 КМ
2. „Грађење Ђурић“ д.о.о. Павловац 128.
Бања Лука
- Цијена понуде без ПДВ-а: 26.500,00
КМ
- ПДВ 17%: 4.505,00 КМ
- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВом: 31.005,00 КМ

Број: 02-013-66-10/17
Датум: 17.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

На основу Одлуке о извршењу буџета
општине Кнежево за 2017. годину, број: 01022-128/16 („Службени гласник општине
Кнежево, број: 17/16“), Начелник општине,
РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА ЗА ЛОТ 2.: д о н о с и:
1. „Мон-Ами“ д.о.о. Ж. Мишића 1.,
Кнежево
- Цијена
понуде
без
ПДВ-а:
РЈЕШЕЊЕ
21.300,00 КМ
о реалокацији средстава
- ПДВ 17%: 3.621,00 КМ
- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ- 1.Одобрава се реалокација средстава у
ом: 24.921,00 КМ
оперативном буџету за мјесец јун 2017 године
за следеће ставке:
2. „Грађење Ђурић“ д.о.о. Павловац 128.
 са ставке 372200 – Буџетска резерва,
Бања Лука
организациони код 99999999, у износу
- Цијена понуде без ПДВ-а: 26.500,00
од 4.000,00 КМ
КМ
 на ставку 412800 – Расходи за услуге
- ПДВ 17%: 4.505,00 КМ
одржавања јавних површина и заштите
- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВживотне средине, организациони код
ом: 31.005,00 КМ
00930160 у износу од 4.000,00 КМ
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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“.

Датум: 18.07.2017.године

00930160, у износу од 4.000,00
КМ
2. О извршењу овог закључка стараће се
Одјељење за привреду и финансије,
рачуноводствена служба.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, a биће објављен 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: Број: 02-400-10/17
Датум: 21.06.2017.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
17/16) Начелник општине Кнежево може
Горан Боројевић, с.р.
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: 02-401-15/17
Датум: 21.06.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 43. Закона о
буџетском
систему
Републике
Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
121/12) и члана 86. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“, број:
08/17), начелник општине Кнежево д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
1. ОДОБРАВА СЕ реалокација средстава
буџетске резерве у износу од 4.000,00
КМ на следећу ставку:
 на ставку 412800 - Расходи за
услуге
одржавања
јавних
површина и заштите животне
средине, организациони код
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Датум: 18.07.2017.године
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