Број- 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 28.09.2017.године

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

Број: 16/2017
Кнежево, 28.09.2017.
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“, 8/16) начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем
директног споразума
Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба: “Лим за
покривање“, а за поправку крова на ловачкој
кући у Пишталама по захтјеву ЛУ
„Чемерница“ Кнежево.
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су текући грантови
непрофитним субјектима у земљи, број
потрошачке јединице 00930130, економски код
415200, те расходи за бруто накнаде
скупштинским посланицима и одборницима,
број
потрошачке
јединице
00930110,
економски код 412935.
Главни код из ЈРЈН: 441111520-2- Материјал за
изолацију.
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Уређује редакциони одбор:
Одговорни уредник:
Секретар СО-е
Дијана Милисавић
Штампа СО-е Кнежево

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
1.068,30 КМ.
Од уговореног износа износ од 600,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом ће обезбиједити одборник
Скупштине
општине
Кнежево
Горан
Вујанчевић одрицањем од одборничког
додатка.
Члан 4.
За спровођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије и
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Члан 5.
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове ће захтјев за достављање
понуда, телефонски или писмено, упутити
понуђачу који истраживањем понуди најнижу
цијену, која је и економски најповољнија, и
квалитет за предметну робу. 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“, број: 8/16) са одабраним понуђачем
закључиће се одговарајући уговор.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.

Датум: 28.09.2017.године

Поука о правном лијеку: У поступку директног
споразума није дозвољена жалба.
Број: 02-013-85-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.07.2017. године
Горан Боројевић, с.р.
_____________________________________________

Број: 02-013-85/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.07.2017. године
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
доноси

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. („Службени гласник
БиХ“, број: 39/14), члана 6., тачка б), став 2.
Интерног правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16) и члана 68. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем
директног споразума

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „МКМ
КОМЕРЦ“ д.о.о. Кнежево

Члан 1.
Приступа
се
јавној
набавци
услуга:
“Изнајмљивање услуга рада машине“.
Услуге рада машине ће се искористити за
потребе чишћења канала, проспуста и одрона
на подручју МЗ Имљани, МЗ Корићани, МЗ
Јаворани, МЗ Живинице (Рађићи 1), МЗ Рађићи
2 и МЗ Костићи.

I
Прихвата се понуда понуђача „МКМ Комерц“
д.о.о. Кнежево, број: Ф-16-11/17 од 07.07.2017.
године, за јавну набавку „Лим за покривање“,
са понуђеном цијеном од 1.068,30 КМ без
ПДВ-а, ПДВ 17% 181,61 КМ, свеукупно са
ПДВ-ом 1.249,91 КМ.

Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за текуће
одржавање,
број
потрошачке
јединице
00930130, економски код 412500.
Главни код из ЈРЈН: 45520000-8 Услуге
изнајмљивања опреме за земљане радове са
оператером.

II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове одлуке у складу са чланом 8. став 2. тачка
б) Интерног правилника о поступку директног
споразума, („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16).

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
5.500,00 КМ.

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

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

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном гласнику
Опшине Кнежево.
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Датум: 28.09.2017.године

Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуиналне послове.

5.360,00 КМ без ПДВ-а, ПДВ 17% 911,20 КМ,
свеукупно са ПДВ-ом 6.271,20 КМ.

Члан 5.
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуиналне послове ће захтјев за достављање
понуда, телефонски или писмено, упутити
понуђачу који истраживањем понуди најнижу
цијену, која је и економски најповољнија, и
квалитетна за предметне услуге. 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“, број: 8/16) са
одабраним
понуђачем
закључиће
се
одговарајући уговор.

II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове одлуке у складу са чланом 8. став 2. тачка
б) Интерног правилника о поступку директног
споразума, („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16).
III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном гласнику
Опшине Кнежево.

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.

Број: 02-013-78/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.07.2017. године
Горан Боројевић, с.р.
_____________________________________________

Број: 02-013-78-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.07.2017. године
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. („Службени гласник
БиХ“, број: 39/14), члана 6., тачка б), став 2.
Интерног правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16) и члана 68. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), те члана 69. став 1) тачка
а) 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: 02-013-75/17

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

I
Прихвата се препорука комисије за јавну
набавку водо, електро, грађевинског и другог
материјала за помоћ социјално угроженој
категорији становништва, број: 02-013-75-8/17
од 04.08.2017. године, о додјели уговора.
Уговор се додјељује сљедећем понуђачу:
„Прометал“ с.п. Рајка Дукића бб, Кнежево, је
понудио цијену од 8.342,79 КМ без ПДВ-а,

I
Прихвата се понуда понуђача „Самарџић“ с.п.
Кнежево, број: 18-1/17 од 21.07.2017. године,
за јавну набавку услуга “Изнајмљивање услуга
рада машине“ са понуђеном цијеном од
3

Број- 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

износ ПДВ-а 1.418,27 КМ. Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом износи: 9.761,10 КМ.

Датум: 28.09.2017.године

Процијењена вриједност набавке износи
8.600,00 КМ. С обзиром да је понуђена цијена
у оквиру процијењене Комисија је дала
приједлог да се уговор закључи са понуђачем
„Прометал“ с.п. Рајка Дукића бб, Кнежево.
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.

II
У складу са чланом 89. став 3. Закона о јавним
набавкама уговор о набавци доставиће се
прихватљивом понуђачу из члана I ове одлуке
најкасније у року од 10 дана од дана окончања
поступка јавне набавке.
III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.

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.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
опшине Кнежево“ и на интернет страници
општине Кнежево.
Образложење
Прихвата се препорука комисије за јавну
набавку водо, електро, грађевинског и другог
материјала за помоћ социјално угроженој
категорији становништва именована рјешењем
начелника општине број: 02-013-75-1/17 од
27.07.2017. године, о додјели уговора најбоље
оцијењеном понуђачу у поступку јавне набавке
по конкурентском захтјеву број: 02-013-75-2/17
од 28.07.2017. године, обавјештење о набавци,
број:
152-7-1-172-3-24/17
заједно
са
Тендерском документацијом је објављено на
Порталу јавних набавки дана 28.07.2017.
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. „Прометал“ с.п. Рајка Дукића бб,
Кнежево 04.08.2017. године у 08:50 са
свеукупно понуђеном цијеном, од
9.761,10 КМ. У цијени је садржан ПДВ.
2. „Примапром“
д.о.о.
Бања
Лука,
04.08.2017. године у 09:20 часова са
свеукупно понуђеном цијеном од
12.875,03 КМ. У цијени је садржан
ПДВ.

Број: 02-013-75-9/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.07.2017. године
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
доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем
директног споразума
Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба: „Набавка
засуна за потребе КП „Цврцка“.
4
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Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су субвенције јавним
нефинансијским субјектима, број потрошачке
јединице 00930130, економски код 414120.
Главни код из ЈРЈН:42131230-7– Засуни.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем
директног споразума
Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба: „Набавка
четири вањске гуме за ватрогасни камион“.

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
1.380,60 КМ.
Члан 4.
За спровођење ове Одлуке задужује
Одјељење за привреду и финансије.

Датум: 28.09.2017.године

Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за текуће
одржавање имовине-возила, број потрошачке
јединице 00930130, економски код 412530.
Главни код из ЈРЈН: 34352100-0 – Гуме за
камионе.

се

Члан 5.
КП „Цврцка“ Кнежево ће захтјев за
достављање понуда упутити понуђачу који
истраживањем понуди најнижу цијену, која је
и економски најповољнија, и квалитет за
предметну робу. 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“, број: 8/16) са одабраним понуђачем
закључиће се одговарајући уговор.

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
2.150,00 КМ.
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. 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 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.
Број: 02-013-80/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.08.2017. године 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
доноси

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.
Број: 02-013-79/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.08.2017. године Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
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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

Датум: 28.09.2017.године

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
ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „Топлота“
д.о.о. Тузла

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „Алек
Комерц“ д.о.о. Бања Лука

I
Прихвата се понуда понуђача „Топлота“ д.о.о.
Тузла, број: 1163/17 од 08.08.2017. године, за
јавну набавку „Набавка засуна за потребе КП
„Цврцка“.“, са понуђеном цијеном од 1.180,60
КМ без ПДВ-а, ПДВ 17% 200,60 КМ,
свеукупно са ПДВ-ом 1.380,60 КМ.

I
Прихвата се понуда понуђача „Алек Комерц“
д.о.о. Бања Лука, број: 297/2017 од 05.08.2017.
године, за јавну набавку „Набавка четири
вањске гуме за ватрогасни камион“, са
понуђеном цијеном од 2.144,60 КМ без ПДВ-а,
ПДВ 17% 364,58 КМ, свеукупно са ПДВ-ом
2.509,18 КМ.

II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка
б) Правилника о поступку директног
споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).

II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка
б) Правилника о поступку директног
споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).

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

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

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
опшине Кнежево“.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
опшине Кнежево“.

Поука о правном лијеку: У поступку директног
споразума није дозвољена жалба.
Поука о правном лијеку: У поступку директног
споразума није дозвољена жалба.

Број: 02-013-80-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.08.2017. године Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

Број: 02-013-79-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.08.2017. године 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.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70.,
6
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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
доноси

Датум: 28.09.2017.године

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.
Број: 02-013-86/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.08.2017. године Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем
директног споразума

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. („Службени гласник
БиХ“, број: 39/14), члана 6., тачка б), став 2.
Интерног правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16) и члана 68. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м

Члан 1.
Приступа се јавној набавци услуга: “Сервис
возила Лада Нива“.
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за текуће
одржавање опреме-возила, број потрошачке
јединице 00930130, економски код 412530.
Главни код из ЈРЈН: 50110000-9 Услуге
поправљања и одржавања моторних возила и
припадајуће опреме.

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „Лада ауто“
д.о.о. Бања Лука

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
1.590,00 КМ.

I
Прихвата се понуда понуђача „Лада ауто“
д.о.о. Бања Лука, број: 1198/17 – 02s од
26.08.2017. године, за јавну набавку “ Сервис
возила Лада Нива“, са понуђеном цијеном од
1.583,56 КМ без ПДВ-а, ПДВ 17% 269,22 КМ,
свеукупно са ПДВ-ом 1.852,78 КМ.

Члан 4.
За спровођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије и
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуиналне послове.
Члан 5.
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове ће захтјев за достављање
понуда, телефонски или писмено, упутити
понуђачу који истраживањем понуди најнижу
цијену, која је и економски најповољнија, и
квалитет за предметну услуга. 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“, број: 8/16) са одабраним понуђачем
закључиће се одговарајући уговор.

II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове одлуке у складу са чланом 8. став 2. тачка
б) Интерног правилника о поступку директног
споразума, („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16).
III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
опшине Кнежево“.
7
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Датум: 28.09.2017.године

Процијењен износ субвенције општине
Кнежево
износи
22.480,00
КМ
без
припадајућих индиректних пореза.

Поука о правном лијеку: У поступку директног
споразума није дозвољена жалба.

Члан 4.
За предметну јавну набавку спровешће се
поступак јавне набавке путем отвореног
поступка за достављање понуда уз објаву
тендерске документације на Порталу јавних
набавки и провођењем е-аукције.

Број: 02-013-86-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 25.08.2017. године Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
97/16), члана 14. став 4., члана 17. став 1. и 18.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:
39/14) и члана 68. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“, број:
8/17), начелник општине д о н о с и

Члан 5.
Предвиђени почетак реализације уговора је
одмах по потписивању.
Члан 6.
Критријум који ће се примjењивати при избору
понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке роба

Члан 7.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће
се формирати доношењем посебног рјешења.

Члан 1.
Приступа се јавној набавци сјеменске робе за
потребе
унапређења
пољопривредне
производње на подручју општине Кнежево за
2017. годину и то: Набавка и испорука 45 тона
сјеменског тритикалеа, 20 тона сјеменске
пшенице и 8 тона сјеменског јечма. Од
уговореног износа износ од 60% ће плаћати
пољопривредни произвођачи по килограму
преузете сјеменске робе, а износ од 40 % ће
субвенционисати општина Кнежево.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“ и на веб страници општине Кнежево.
Број: 02-013-81/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.08.2017. године 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
доноси

Члан 2.
Буџетске ставке са које се обезбеђују
финансијска
средства
су
субвенција
пољопривредне производње, број потрошачке
јединице 00930140, економски код 416120.
Редни број набавке у Плану јавних набавки за
2017. годину је 9. под Робе.
Ознака и назив из ЈРЈН, ЦПВ код 03111000-2 –
Сјемена.
Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
56.200,00 КМ.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем
директног споразума

8

Број- 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 28.09.2017.године

јавним набавкама БиХ. („Службени гласник
БиХ“, број: 39/14), члана 6., тачка б), став 2.
Интерног правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16) и члана 68. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м

Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба: „Набавка
расвјетне опреме и електричних сијалица“.
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за текуће
одржавање,
број
потрошачке
јединице
00930130, економски код 412500.
Главни код из ЈРЈН: 31500000-1 Расвјетна
опрема и електричне сијалице

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „EЛНОС
БЛ“ д.о.о. Бања Лука

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
2.000,00 КМ.

I
Прихвата се понуда понуђача „Елнос БЛ“
д.о.о. Бања Лука, број: 1400/17 од 30.08.2017.
године, за јавну набавку “Набавка уличних
свјетиљки и пратеће опреме“, са понуђеном
цијеном од 1.834,63 КМ без ПДВ-а, ПДВ 17%
311,89 КМ, свеукупно са ПДВ-ом 2.146,52 КМ.

Члан 4.
За спровођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије и
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.

II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове одлуке у складу са чланом 8. став 2. тачка
б) Интерног правилника о поступку директног
споразума, („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16).

Члан 5.
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове ће захтјев за достављање
понуда упутити понуђачу који истраживањем
понуди најнижу цијену, која је и економски
најповољнија, и квалитет за предметну робу.
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“, број: 8/16) са
одабраним
понуђачем
закључиће
се
одговарајући уговор.

III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
опшине Кнежево“.

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.
Број: 02-013-88-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.08.2017. године Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

Број: 02-013-88/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.08.2017. године 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.

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
9
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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
доноси

Датум: 28.09.2017.године

одабраним
понуђачем
одговарајући уговор.

закључиће

се

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке путем
директног споразума

Број: 02-013-87/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.09.2017. године 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. („Службени гласник
БиХ“, број: 39/14), члана 6., тачка б), став 2.
Интерног правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16) и члана 68. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м

Члан 1.
Приступа се јавној набавци роба:“Грађевински
материјал за изградњу јавне чесме“.
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска
средства
су
издаци
за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката, број потрошачке
јединице 00930160, економски код 512200.
Главни код из ЈРЈН: 39370000-6 водоводне
инсталације, додатни предмети: 39224340-3
корпе за смеће, 44114200-4 производи од
бетона.

ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „Бепро“
д.о.о. Лакташи

Члан 3.
Процијењена
вриједност
уговора,
без
припадајућих индиректних пореза, износи:
1.170,00 КМ.

I
Прихвата се понуда понуђача „Бепро“ д.о.о.
Лакташи, број: 1371/17 од 11.09.2017. године,
за јавну набавку “ Грађевински материјал за
изградњу јавне чесме“, са понуђеном цијеном
од 1.165,95 КМ без ПДВ-а, ПДВ 17% 198,21
КМ, свеукупно са ПДВ-ом 1.364,16 КМ.

Члан 4.
За спровођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије и
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.

II
Уговор се закључује са понуђачем из члана 1.
ове Одлуке у складу са чланом 8. став 2. тачка
б) Интерног правилника о поступку директног
споразума, („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/16).

Члан 5.
Одјељење за просторно уређење и стамбeнокомуналне послове ће захтјев за достављање
понуда упутити понуђачу који истраживањем
понуди најнижу цијену, која је и економски
најповољнија, и квалитет за предметну робу.
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“, број: 8/16) са

III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
опшине Кнежево“.

Датум: 28.09.2017.године

III
У складу са чланом 72. Закона о јавним
набавкама уговор о набавци доставиће се
понуђачу из члана I ове одлуке истеком рока
од 15 дана од дана доставе обавјештења о
избору најповољније понуде.

Поука о правном лијеку: У поступку директног
споразума није дозвољена жалба.

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

Број: 02-013-87-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 11.09.2017. године Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________

На основу члана 70. став 1. и члана 71. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број: 39/14), те на основу члана 68. Статута
општине Кнежево („Сл. гласник општине
Кнежево“, број: 8/17), д о н о с и м

V
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном гласнику
Опшине Кнежево.

ОДЛУКУ
о избору понуђача у поступку јавне набавке
број: 02-013-81/17

Образложење
У поступку јавне набавке, отворени поступак
број: 02-013-81/17 од 28.08.2017. године (број
обавјештења са портала ЈН: 152-1-1-197-325/17, „Службени гласник БиХ“, број: 63/17)
понуду је правовремено доставио један
понуђач и то:
1. „Аграриакоп“ д.о.о. Суботичка 5., Бања
Лука.

I
Прихвата се препорука комисије за јавну
набавку сјеменске робе за јесењу сјетву, број:
02-013-81-6/17 од 18.09.2017. године, о додјели
уговора. Уговор се додјељује понуђачу:
„АГРАРИАКОП“ д.о.о. Суботичка 5., Бања
Лука, са понуђеном цијеном како слиједи:
Цијена понуде без ПДВ-а: 52.690,00 КМ,
попуст: 2% односно 1.053,80 КМ, износ са
попустом без ПДВ-а: 51.636,20 КМ, ПДВ 17%:
8.778,15 КМ.
СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ и
ПДВ-ом: 60.414,35 КМ.

Рјешењем начелника општине Кнежево, број:
02-013-81-1/17 од 28.08.2017. године, је
именована Комисија за провођење поступка
јавне набавке, отворени поступак број: 02-01381/17 (у даљем тексту Комисија). Комисија је
дана 18.09.2017. са почетком рада у 11:00
часова извршила отварање, преглед и оцјену
пристигле понуде.
Прегледом документације установљено је да је
понуђач уредно доставио понуду са свом
траженом документацијом.
Вриједност сјеменског материјала без
ПДВ-а по врсти је како слиједи:
1. Тритикале 0,73 КМ/кг,
2. Сјеменска пшеница: 0,70 КМ/кг и
3. Сјеменски јечам: 0,73 КМ/кг.

II
У складу са Одлуком број: 02-013-81/17 од
28.08.2017.
године
пољопривредни
произвођачи ће плаћати износ од 0,50 КМ/кг
преузете робе, а остатак представља
субвенција општине Кнежево.
На основу изнесеног слиједи да су
обавезе
пољопривредних
произвођача
36.500,00 КМ, а износ субвенције 23.914,35
КМ.
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Понуђени попуст 2%.
Укупна количина сјеменске робе 73 000 кг.
Укупно уговорена цијена 60.414,35 КМ са
ПДВ-ом.
Обавезе
пољопривредних
произвођача 60%. Износ субвенције општине
Кнежево 40% 60.414,35 КМ/73 000 кг = 0,83
КМ/кг 0,83 * 0,60 = 0,498 КМ/кг тј. 0,50 КМ/кг
0,83*0,40=0,33 КМ/кг.
С обзиром да ће се расподјела сјеменског
материјала вршити у складу са Одлуком број:
02-013-81-5/17
од
18.09.2017.
године
произилази да су обавезе пољопривредних
проивођача за сјеменску робу сљедеће:
36.500,00 КМ са ПДВ-ом, док је остатак до
уговорене цијене субвенција општине Кнежево
у износу 23.914,35 КМ са ПДВ-ом.
Процијењена вриједност набавке је утврђена
према тржишним цијенама из 2016. године и
износи 56.200,00 КМ без ПДВ-а, што значи да
је понуђена цијена понуђача „Аграриакоп“
д.о.о. Бања Лука у оквиру процијењене
вриједности.
За предметну набавку је предвиђено
одржавање е-аукције, али с обзиром да је
приспјела једна понуда оджавање е-аукције
није могуће, те се поступак окончава у складу
са чланом 69. Закона о јавним набавкама.
На основу изложеног Комисија је предложила
уговорном органу да прихвати понуду
понуђача „Аграриакоп“ д.о.о. Бања Лука.
На основу наведеног одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
Поука о правном лијеку: Против ове одлуке
дозвољена је жалба која се може изјавити
најкасније у року од 10 дана од дана пријемa
исте. Жалба се изјављује уговорном органу у
писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком. Жалба се подноси у
довољном броју примјерака, који не може бити
мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном
понуђачу и другим странкама у поступку.

Број: 02-013-81-6/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.09.2017. године Горан Боројевић, с.р.
________________________________________________
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