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

Број: 12/2017
Кнежево, 01.08.2017.
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
општине д о н о с и

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

IV.
За провођење поступка додјеле уговора путем
директног споразума задужује се Одјељење за
привреду и финансије.

V.
Писмени захтјев за достављање понуде
упутиће се „Уникредит Банка“ а.д. Бања Лука.
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
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем одговарајући уговор.
директног споразума
VI.
I.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
Приступа се јавној набавци услуга и то: објавиће се у „Службеном гласнику општине
вршење банкарских услуга платног промета, а Кнежево“.
за потребе Општинске управе Кнежево.
II.
Буџетска ставка са које се обезбеђују Број: 02-013-74/17
Датум: 10.05.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
финансијска средства су расходи за услуге
Горан Боројевић, с.р.
финансијског посредовања, број потрошачке ______________________________________________
јединице 00930130, економски код 412710.
На основу члана 59. Закона о локалној
III.
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 97/16), те
Процијењена
вриједност
уговора,
без члана 17. став (1), члана 18. и члана 21. став 1.
припадајућих индиректних пореза, износи: тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и
6.000,00 КМ.
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:
39/14), члана 68. Статута општине Кнежево
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(„Службени гласник општине Кнежево“, број:
IV.
8/17), Начелник општине д о н о с и
Преговараће се о цијени услуга изнајмљивања
два минибуса, са по 20 радника, са возачем за
превоз радника на обуку у фабрику обуће
ОДЛУКУ
о покретању преговарачког поступка без „Дермал-Р“ д.о.о. на релацији Кнежево Котор Варош и обрнуто Котор Варош објаве обавјештења о набавци услуга
Кнежево, укупно понуђеној цијени за
I.
предметну набавку, роковима и начину
Приступа се јавној набавци услуга: „Ванредни плаћања. Предвиђени почетак реализације
линијски превоз незапослених радника на уговора је од 19.06.2017. године до 01.09.2017.
обуку у фабрику обуће „Дермал-Р“ д.о.о. године. Један минибус креће са превозом
Котор Варош“.
радника 19.06.2017. године, а други
24.07.2017. године.
II.
Законски основ за провођења поступка јавне
V.
набавке представља члан 21. став (1) тачка д) Комисија за јавне набавке ће се именовати
Закона о јавним набавкама БиХ, на начин да посебним рјешењем начелника општине и
потврђујемо да су испуњени услови за припремиће сву потребну документацију за
провођење преговарачког поступка без објаве провођење поступка додјеле уговора путем
обавјештења о набавци и то:
преговарачког поступка набавке без објаве
обавјештења о набавци утврђеног у Закону о
1. Услијед хитности превоза радника јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ“, број:
на релацији Кнежево-Котор Варош 39/14).
проводи се преговарачки поступак
без објаве обавјештења о набавци.
VI.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
2. Набавка услуга је проузрокована објавиће се у „Службеном гласнику општине
хитним захтјевом за превоз упућен Кнежево“ .
од стране будућих радника и
услијед њихове лоше финансијске
Образложење
способности.
Уговорни орган Општина Кнежево у циљу
подизања стопе незапослености и привлачења
3. Процијењена вриједност набавке потенцијалних инвеститора финансира превоз
износи за 98 радних дана колико радника са подручја општине Кнежево на
траје обука 15.680,00 КМ.
обуку у фабрику обуће „Дермал-Р“ д.о.о. у
4. Преговарање за услуге из члана 1. Котор Варошу и обрнуто.
ове одлуке ће се извршити са С обзиром да на поменутој релацији нема
привредним
субјектом
ПУД редовног линијског превоза и с обзиром на
„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила хитан захтјев будућих радника „Дермал-Р“
Принципа бб, Кнежево, и то д.о.о., уговорни орган проводи преговарачки
16.06.2017. године са почетком у поступак без објаве обавјештења о набавци.
07:00 часова.
III.
До доношења ребаланса буџета Општине
Кнежево за 2017. годину средства ће теретити
позицију 127919 - Остала краткорочна
разграничења.
Главни код из ЈРЈН: 60172000 - 4 Најам
аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.

Број: 02-013-64/17
Датум: 14.06.2017. године 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
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БиХ“, број: 39/14) и члана 68. Статута обуће „Дермал-Р“ д.о.о. Котор Варош“ путем
општине Кнежево („Сл. гласник општине преговарачког
поступка
без
објаве
Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м
обавјештења о набавци.
Позив за преговарање је упућен на адресу
ПУД „Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила
Принципа бб, Кнежево.
ОДЛУКУ
Рјешењем начелника општине Кнежево, број:
о додјели уговора путем преговарачког
02-013-64-1/17 од 14.06.2017. године, је
поступка без објаве
именована Комисија са задатком да отвори
обавјештења о набавци
приспјелу понуду, изврши анализу понуде и
I.
изврши преговарање са кандидатом који је
У преговарачком поступку без објаве доставио уредну понуду, а након оцјене
обавјештења о набавци услуга: „Ванредни понуде достави Начелнику извјештај о
линијски превоз незапослених радника на резултатима преговора.
обуку у фабирку обуће „Дермал-Р“ д.о.о. Преговори су вођени о висини цијене за
Котор Варош“ прихватају се резултати предметне услуге, начину плаћања и
преговора са понуђачeм ПУД „Чистоћа и динамици пружања услуга.
зеленило“ д.о.о. Гаврила Принципа бб,
Кнежево са понуђеном цијеном од 15.680,00 Прегледом документације установљено је да
КМ без ПДВ-а.
је понуђач уредно доставио понуду са
траженом документацијом и констатовано је
II.
да је понуда технички задовољавајућа.
Уговор ће се закључити у складу са чланом
Резултати преговора су сљедећи:
72. став 2. Закона о јавним набавкама.
1. Укупан износ за превоз радника је
III.
160,00 КМ /тури без ПДВ-а, с обзиром
Ова Одлука ће се доставити изабраном
да је број тура 98 износи да је укупно
понуђачу заједно са обавјештењем о додјели
понуђена цијена без ПДВ-а: 15.680,00
уговора.
КМ. ПДВ 17% 2.665,60 КМ. Свеукупно
18.645,60 КМ.
IV.
2. Начин плаћања: У року од 15 дана од
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
дана испоставе уредне фактуре и
за привреду и финансије и Одјељење за
3. Динамика превоза радника је сљедећа:
просторно уређење и стамбено-комуналне
полазак у 5:40 са аутобуске станице у
послове
Кнежеву, а повратак у 15:15 испред
фабрике обуће „Дермал-Р“ д.о.о. Котор
V.
Варош.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном гласнику Процијењена вриједност уговора износи
Општине Кнежево и на интернет страници 15.680,00 КМ без ПДВ-а, како је и предвиђено
Општине Кнежево.
Одлуком о набавци број: 02-013-64/17 од
14.06.2017. године.
На основу наведеног Начелник је одлучио као
у диспозитиву ове Одлуке.
Образложење
У складу са чланом 21. став 1. тачка д)
Законом о јавним набавкама БиХ и на основу Поука о правном лијеку: Против ове одлуке
Одлуке Начелника општине Кнежево о дозвољена је жалба која се може изјавити
покретању преговарачког поступка без објаве најкасније у року од 5 дана од дана пријемa
обавјештења о набавци услуга уговорни орган исте. Жалба се изјављује уговорном органу у
општина Кнежево проводи поступак јавне писаној форми директно или препорученом
набавке услуга „Ванредни линијски превоз поштанском пошиљком. Жалба се подноси у
незапослених радника на обуку у фабрику довољном броју примјерака, који не може
3
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бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном
V.
понуђачу и другим странкама у поступку.
За провођење ове Одлуке задужује
Одјељење за привреду и финансије.
Број: 02-013-64-5/17
Датум: 16.06.2017. 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

се

VI.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.
Образложење
Савез
Независних
Социјалдемократа
Општински Одбор Кнежево је дао сагласност
Општини Кнежево да се припадајућа средства
клубу одборника СНСД-а намјене Народном
Универзитету, чиме би био измирен дио
обавеза
СНСД-а
према
Народном
Универзитету на име кориштења канцеларије.
На основу изнесеног одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке роба Број: 02-013-77/17
путем директног споразума
Датум: 01.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

I.
Приступа
се
јавној
набавци
роба:
На основу члана 59. Закона о локалној
„Грађевински материјал за потребе санације
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
просторија
Народног
Универзитета,
97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним
Кнежево“.
набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2.
II.
Правилника о поступку директног споразума
Буџетске ставке са које се обезбеђују
(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14) и
финансијска средства су грантови у земљи члана 4. Интерног Правилника о поступку
број потрошачке јединице 00930110, конто
директног споразума („Службени гласник
415211.
општине Кнежево“, број: 8/16), Начелник
Главни код из ЈРЈН: 44000000-0 Грађевинске
општине д о н о с и
конструкције
и
материјали:
помоћни
производи
у
грађевинарству
(осим
ОДЛУКУ
електричних апарата);
о покретању поступка јавне набавке путем
Додатни код из ЈРЈН: 44100000-1 Грађевински
директног споразума
материјали и придружени артикли.
I.
III.
Приступа се јавној набавци роба: „Набавка
Процијењена
вриједност
уговора,
без
вањске столарије за просторије Народног
припадајућих индиректних пореза, износи:
Универзитета Кнежево“.
1.616,33 КМ.
II.
IV.
Буџетска ставка са које се обезбjеђују
Предвиђени почетак реализације уговора је
финансијска средства су субвенције јавним
одмах по потписивању.
4
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нефинансијским субјектима у земљи, број
ОДЛУКУ
потрошачке јединице 00930130, економски о прихватању понуде понуђача „CompAL“
код 414100. Главни код из ЈРЈН: 44220000-8 с.п. Лакташи
Грађевинска столарија.
I
III.
Прихвата се понуда понуђача „CompAL“ с.п.
Процијењена
вриједност
уговора,
без Лакташи, број: 53/2017 од 28.06.2017. године,
припадајућих индиректних пореза, износи: за јавну набавку вањске столарије за
3.010,00 КМ.
просторије Народног Универзитета Кнежево,
са понуђеном цијеном од 3.010,00 КМ без
IV.
ПДВ-а, ПДВ 17% 511,70 КМ, свеукупно са
За провођење ове Одлуке задужује се ПДВ-ом 3.521,70 КМ.
Одјељење за привреду и финансије.
II
V.
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“, број: 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.
VI.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Поука о правном лијеку: У поступку
Кнежево“.
директног споразума није дозвољена жалба.
Број: 02-013-63-1/17
Број: 02-013-63/17
Датум: 05.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Датум: 05.07.2017. 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: 8/17), д о н о с и м

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: 8/17), д о н о с и м
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Датум: 01.08.2017.године

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача
„ЕКССТАН“ д.о.о. Гаврила Принципа бб,
Кнежево

I.
Овом одлуком утврђује се цјеновник услуга
превоза питке воде од стране ватрогасног
друштва и то:
- релација до 20,00 км........................40,00 КМ,
- релација од 20,1 км .........................50,00 КМ,
I
-један радни сат у граду (проштопавање
Прихвата се понуда понуђача „ЕКССТАН“ канализације, прање улица и др.)...100,00 КМ.
д.о.о. Гаврила Принципа бб, Кнежево од
05.07.2017. године, за јавну набавку
II.
„Грађевински материјал за потребе санације Ова одлука се не односи на интервенције у
просторија
Народног
Универзитета, случају пожара и других елементарних
Кнежево“, са укупно понуђеном цијеном од 1. непогода у ванредним ситуацијама.
616.33 КМ без ПДВ-а, ПДВ 17%: 274,84 КМ.
Свеукупно: 1.891,17 КМ.
III.
Вода се пуни на хидранту испред зграде
II
Ватрогасног друштва.
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка
IV.
б) Правилника о поступку директног
Приходи од пружања услуга Ватрогасног
споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).
друштва уплаћују се на ЈРТ општине Кнежево.
III
V.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
за привреду и финансије.
важи Одлука о о цијенама услуга ватрогасног
друштва за потребе предузећа и грађана
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а („Службени гласник општине Кнежево“, број:
биће објављена у Службеном гласнику 3/16).
VI.
Опшине Кнежево.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.
Поука о правном лијеку: У поступку
Број: 02-013-73/17
директног споразума није дозвољена жалба.
Датум: 18.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
Број: 02-013-77-1/17
_______________________________________________
Датум: 07.07.2017. 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

На основу члана 79. Закона о заштити од
пожара („Службени гласник Републике
Српске“, број: 71/12) и члана 68. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/17), Начелник
општине Кнежево д о н о с и:
ОДЛУКУ
о цијенама услуга ватрогасног друштва за
потребе предузећа и грађана
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ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке
услуга путем директног споразума

Датум: 01.08.2017.године

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача
„Марјановић“ с.п. Марјановић Мирослав,
Гаврила Принципа бб, Кнежево

I.
I
Приступа се јавној набавци услуга превоза Прихвата се понуда понуђача „Марјановић“
огревног дрвета, метрице, у количини од 237 с.п. Марјановић Мирослав, Гаврила Принципа
м3.
бб, Кнежево од 19.07.2017. године, за јавну
набавку „Превоз огревног дрвета“, а за
II.
потребе Општинске управе Кнежево са
Буџетске ставке са које се обезбеђују укупно понуђеном цијеном од 2.610,00 без
финансијска средства су расходи за услуге ПДВ-а.
превоза - број потрошачке јединице 00930130,
II
конто 414120.
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
Главни код из ЈРЈН: 60000000-8 Превозне ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка
услуге осим превоза отпада.
б) Правилника о поступку директног
споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).
III.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
III
припадајућих индиректних пореза, износи: О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
2.900,00 КМ.
за привреду и финансије.
IV.
IV
Предвиђени почетак реализације уговора је Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
одмах по потписивању.
биће објављена у Службеном гласнику
Опшине Кнежево.
V.
За провођење ове Одлуке задужује се Поука о правном лијеку: У поступку
Одјељење за привреду и финансије.
директног споразума није дозвољена жалба.
Број: 02-013-72-3/17
VI.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а Датум: 19.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
објавиће се у „Службеном гласнику општине
________________________________________
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
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

Број: 02-013-72/17
Датум: 18.07.2017. 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 68.
Статута општине Кнежево („Сл. гласник
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м
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Датум: 01.08.2017.године

(„Сл. гласник општине Кнежево“, број: 8/17),
ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке роба д о н о с и м
путем директног споразума
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке број: 02-013-33/17

I.
Приступа
се
јавној
набавци
роба:
„Грађевински материјал за потребе Мјесних
заједница општине Кнежево“.

I
Прихвата се препорука комисије за јавну
набавку прехрамбених пакета за социјално
угрожене категорије становништва, број: 02013-33-9/17 од 25.07.2017. године, о додјели
уговора. Уговор се додјељује сљедећем
понуђачу:
„Банана“ с.п. Драге Врањеша бб, Кнежево, је
понудио цијену од 9.975,65 КМ без ПДВ-а,
износ ПДВ-а 1.695,86 КМ. Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом износи: 11.671,50 КМ.

II.
Буџетске ставке са које се обезбjеђују
финансијска средства су остали текући
грантови непрофитним субјектима у земљи број потрошачке јединице 00930130, конто
415219.
Главни код из ЈРЈН: 44000000-0 Грађевинске
конструкције
и
материјали:
помоћни
производи
у
грађевинарству
(осим
електричних апарата);
Додатни код из ЈРЈН: 44100000-1 Грађевински
материјали и придружени артикли.

II
У складу са чланом 89. став 3. Закона о јавним
III.
набавкама уговор о набавци доставиће се
Процијењена
вриједност
уговора,
без прихватљивом понуђачу из члана I ове одлуке
припадајућих индиректних пореза, износи: најкасније
у року од 10 дана од дана
6.000,00 КМ.
окончања поступка јане набавке.
IV.
III
Предвиђени почетак реализације уговора је О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
одмах по потписивању.
IV
Ова
одлука
ступа
на
снагу
даном доношења, а
се
биће објављена у „Службеном гласнику
општине Кнежево“ и на интернет страници
општине Кнежево.
VI.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
Образложење
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прихвата се препорука комисије за јавну
Кнежево“.
набавку прехрамбених пакета за социјално
угрожене категорије становништва, именована
рјешењем начелника општине број: 02-013-33Број: 02-013-69/17
Датум: 25.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 1/17 од 05.07.2017. године, о додјели уговора
Горан Боројевић, с.р.
најбоље оцијењеном понуђачу у поступку
______________________________________________
јавне набавке по конкурентском захтјеву број:
од
10.07.2017.
године,
На основу члана 59. Закона о локалној 02-013-33-2/17
обавјештење
о
набавци,
број:
152-7-1-148-3самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), те члана 69. став 1) 19/17 заједно са Тендерском документацијом
тачка а) и члана 70. став 1. Закона о јавним је објављено на Порталу јавних набавки дана
набавкама Босне и Херцеговине („Службени 10.07.2017. године, те Исправка обавјештења
гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14), те број: 152-7-1-148-8-21/17 од 12.07.2017.
V.
За провођење ове Одлуке задужује
Одјељење за привреду и финансије.

на основу члана 68. Статута општине Кнежево
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године и 152-7-1-148-8-22/17 од 20.07.2017.
године.
Комисија је констатовала да је Тендерску
документацију са Портала јавних набавки
преузело 8 понуђача, а до крајњег рока за
пријем понуда благовремено су приспјеле
двије понуде и то:
1. Примапром“
д.о.о.
Бања
Лука
20.07.2017. године у 10:30 са свеукупно
понуђеном цијеном, од 19.668,17 КМ.
У цијени је садржан ПДВ.
2. „Банана“ с.п. Кнежево, 25.07.2017.
године у 07:30 часова са свеукупно
понуђеном цијеном од 11. 671,50 КМ.
У цијени је садржан ПДВ.

Датум: 01.08.2017.године

Правилника о поступку директног споразума
(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 68.
Статута општине Кнежево („Сл. гласник
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м
ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „Уникредит
Банка“ а.д. Бања Лука

I
Прихвата се понуда понуђача „Уникредит
Банка“ а.д. Бања Лука, за јавну набавку
банкарских услуга платног промета, а за
потребе општине Кнежево, а према тарифама
које чине саставни дио Уговора. Уговор се
Процијењена вриједност набавке износи закључује на период до 01.08.2018. године и
12.800,00 КМ. С обзиром да је понуђена неће прећи вриједност 6.000,00 КМ.
цијена у оквиру процијењене Комисија је дала
приједлог да се уговор закључи са понуђачем
II
„Банана“ с.п. Кнежево.
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка
Уговорни орган је поступио у складу са б) Правилника о поступку директног
препоруком Комисије, а примјењујући споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).
одредбе члана 69. став 1. тачка а) Закона о
јавним набавкама одлучено је као у
III
диспозитиву ове Одлуке.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
Поука о правном лијеку:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
IV
може изјавити најкасније у року од 5 дана од
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
дана пријемa исте.
биће објављена у Службеном гласнику
Жалба се изјављује уговорном органу у
Опшине Кнежево.
писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју
Поука о правном лијеку: У поступку
примјерака, који не може бити мањи од три,
директног споразума није дозвољена жалба.
како би могла бити уручена квалификованом
кандидату или изабраном понуђачу и другим
странкама у поступку.
Број: 02-013-74-2/17
Датум: 27.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

Број: 02-013-33-10/17
Датум: 26.07.2017. 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

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),
9
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Датум: 01.08.2017.године

Број: 02-013-75/17
ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке роба Датум: 27.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

I.
Приступа се јавној набавци роба: Набавка
водо, електро, грађевинског и другог
материјала за помоћ социјално угроженој
категорији становништва.

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“,
II.
број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б),
Буџетске ставке са које се обезбеђују Правилника о поступку директног споразума
финансијска средства су остале текуће („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 68.
дознаке грађанима, број потрошачке јединице Статута општине Кнежево („Сл. гласник
00930120, конто 416129.
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м
Главни код из ЈРЈН: 44000000-0 Грађевинске
конструкције
и
материјали:
помоћни
производи
у
грађевинарству
(осим
ОДЛУКУ
електричних апарата).
о прихватању понуде понуђача
Додатни код из ЈРЈН: 44100000-1 Грађевински „ЕКССТАН“ д.о.о Гаврила Принципа бб,
материјали и придружени артикли.
Кнежево
III.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
I
припадајућих индиректних пореза, износи: Прихвата се понуда понуђача „Ексстан“
8.600,00 КМ.
Гаврила Принципа бб, Кнежево од 28.07.2017.
године, за јавну набавку „Грађевински
IV.
материјал за потребе Мјесних заједница
За предметну јавну набавку спровешће се општине Кнежево“ са укупно понуђеном
поступак јавне набавке путем конкурентског цијеном од 3.948,23 КМ без ПДВ-а, односно
захтјева за достављање понуда са објавом 4.619,43 КМ са ПДВ-ом.
тендерске документације на ПЈН. Предвиђено
је закључење оквирног споразума.
II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
V.
ове одлуке у складу са чланом 2. и 7. став 1.
Предвиђени почетак реализације уговора је тачка б) Правилника о поступку директног
одмах по потписивању.
споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).
VI.
III
Критеријум који ће се примjењивати при О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
избору понуђача је најнижа цијена технички за привреду и финансије.
задовољавајуће понуде.
IV
VII.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
Комисија за отварање и вредновање понуда ће биће објављена у „Службеном гласнику
се формирати доношењем посебног рјешења. опшине Кнежево“.
VIII.
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“.
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Датум: 01.08.2017.године

Број: 02-013-69-3/17
Датум: 28.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
______________________________________________

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
На основу члана 59. Закона о локалној опшине Кнежево“.
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 Поука о правном лијеку: У поступку
јавним набавкама БиХ. („Сл. гласник БиХ“, директног споразума није дозвољена жалба.
број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б),
Правилника о поступку директног споразума Број: 02-013-65-2/17
(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 68. Датум: 01.08.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Статута општине Кнежево („Сл. гласник
Горан Боројевић, с.р.
______________________________________________
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м
На основу Одлуке о извршењу буџета
општине Кнежево за 2017. годину, број: 01022-128/16 („Службени гласник општине
ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача НЛБ Банка Кнежево, број: 17/16“), Начелник општине,
д о н о с и:
а.д. Бања Лука
РЈЕШЕЊЕ
о реалокацији средстава

I
Прихвата се понуда понуђача НЛБ Банка а.д.
Бања Лука, Милана Тепића 4. Бања Лука за 1.Одобрава се реалокација средстава у
јавну набавку услуга унутрашњег платног оперативном буџету за мјесец јуни 2017.
промета, број: 03.1-2-052/17 од 01.08.2017. године за следеће ставке:
 са ставке 412700 – Расходи за стручне
године, а за потребе општине Кнежево, а
услуге, организациони код 00930300 у
према тарифама наведеним у понуди:
износу од 500,00 КМ;

на ставку 412300 – Расходи за режијски
Интерне трансакције:
материјал,
организациони
код
- До 2.000,00 КМ
0,80 КМ
00930300
у
износу
од
500,00
КМ
- Од 2.000,00 КМ
1,00 КМ
Екстерне трансакције:
- До 1.000,00 КМ
2,00 КМ
- Од 1.000,01 КМ-10.000,00 2,80 КМ
- Од 10.000,01 и сви
хитни налози
3,70 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“.

II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
Образложење
ове одлуке у складу са чланом 2. и 7. став 1.
На основу члана 14. Одлуке о извршењу
тачка б) Правилника о поступку директног
буџета општине Кнежево број. 01-022-128/16
споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).
(Службени гласник општине Кнежево број:
17/16) Начелник општине Кнежево може
III
извршити реалокацију у оквиру потрошачке
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
јединице и између потрошачких јединица у
за привреду и финансије.
оквиру Општинске управе општине Кнежево.
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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).

Датум: 01.08.2017.године

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: 02-401-17/17
Број: 02-401-16/17
Датум: 18.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 18.07.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.
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,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о реалокацији средстава
1.Одобрава се реалокација средстава у
оперативном буџету за мјесец јули 2017
године за следеће ставке:
 са ставке 412200 – Расходи по основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуникационих
и
транспортних
услуга, организациони код 00930400 у
износу од 541,00 КМ;
 на
ставку
412900
–
Остали
неквалификовани
расходи,
организациони код 00930400 у износу
од 541,00 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.
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Датум: 01.08.2017.године
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