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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 03/2018 

 

Кнежево, 26.02.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е 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  

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума 

  

I 

Приступа се јавној набавци услуга и то: 

Услуге сакупљања и превоза отпада. 

 

II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

одржавања чистоће, број потрошачке 

јединице 00930130, економски код 412220. 

Главни код из ЈРЈН: 90511000-2 услуге 

сакупљања отпада и 90512000-9 услуге 

превоза отпада. 

 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

5.960,00 КМ. 

IV 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

V 

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“, 

број: 8/16) са одабраним понуђачем 

закључиће се одговарајући уговор. 
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VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Број: 02-013-16/18 

Датум: 25.01.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

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

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 

68. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17), начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке роба 

  

I 

Приступа се јавној набавци роба: 

канцеларијски материјал и тонери за потребе  

Општинске управе Кнежево. 

 

II 

1) Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за 

канцеларијски материјал, број потрошачке 

јединице 00930130, економски код 412310. 

2) Главни ЦПВ код из ЈРЈН: 30192000-1 

– Канцеларијске потрепштине. 

3) Редни број набавке у Плану јавних 

набавки за 2018. годину је 1. под Робе. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

12.500 КМ. 

IV 

За предметну  јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева за достављање понуда уз објаву 

додатног обавјештења о набавци на порталу 

јавних набавки, објавом тендерске 

документације и провођењем е-аукције. 

 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

VI 

Критријум који ће се примjењивати при 

избору најповољнијег понуђача је најнижа 

цијена технички задовољавајуће понуде.  

 

VII 

Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем 

посебног рјешења. 

 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 02-013-11/18 

Датум: 01.02.2018.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 
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општине Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача ПУД 

„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Кнежево 
 

 I 

Прихвата се понуда понуђача ПУД 

„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила 

Принципа бб, Кнежево, од 25.01.2018. 

године, број: 01/18, за јавну набавку услуга 

прикупљања и одвоза отпада са подручја 

општине Кнежево са укупно понуђеном 

цијеном од 5.945,00 КМ без ПДВ-а. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из 

тачке 1. ове одлуке у складу са чланом 7. став 

1. тачка б) Правилника о поступку директног 

споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево. 

 

 

                                                                                      

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба. 

 

Број: 02-013-16-2/18 

Датум: 02.02.2018.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,. 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 68. 

Статута општине Кнежево („Сл. Гласник 

општине Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „Атос 

осигурање“ а.д. Бијељина 
 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Атос 

осигурање“ а.д. Филипа Вишњића 211.,  

Бијељина, број: 89/18 од 05.02.2018. године, 

за јавну набавку: „Набавка услуга 

колективног комбинованог осигурања 

раднике Општине Кнежево“ са укупно 

понуђеном цијеном како слиједи: 240,00 КМ.  

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из 

тачке I ове одлуке у складу са чланом 7. став 

1. тачка б) Правилника о поступку директног 

споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево. 
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Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 02-013-10-6/18 

Датум: 07.02.2018.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), члана 68. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), начелник 

општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о пoнављању поступка јавне набавке 

услуга 

 

I 

Понавља се поступак јавне набавке услуга: 

Прикупљање и одвоз отпада са подручја 

општине Кнежево. 

 

II 

1) Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

одржавања чистоће, број потрошачке 

јединице 00930130, конто 4122220. 

2) Главни ЦПВ код из ЈРЈН: 90511000-2 

– Услуге скупљања отпада.  

3) Додатни ЦПВ код: 90512000-9 – 

Услуге превоза отпада. 

4) Редни број набавке у Плану јавних 

набавки за 2018. годину је 10. под Услуге. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи  

53.885,00 КМ.  

IV 

За предметну  јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем отвореног 

поступка за достављање понуда са објавом 

тендерске документације на порталу јавних 

набавки. 

 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању.  

 

VI 

Критријум који ће се примjењивати при 

избору понуђача је најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде.  

 

VII 

Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем 

посебног рјешења. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

У складу са Одлуком о усвајању буџета 

општине Кнежево за 2018.годину планирана 

средства којима општина Кнежево 

субвенционише прикупљање и одвоз отпада 

са подручја општине Кнежево износе 

70.000,00 КМ са ПДВ-ом, односно 59.830,00 

КМ без ПДВ-а.  

Oдлуком начелника општине број:02-013-

2/18 од 03.01.2018. покренут је отворени 

поступак набавке услуга  прикупљања и 

превоза отпада са подручја општине 

Кнежево. 

С обзиром да ни једна понуда није 

пристигла до крајњег рока, поступак је 

поништен Одлуком начелника број: 02-013-2-

4/18 од 29.01.2018.године. 

Како би се обезбиједило редовно 

прикупљање и одвоз отпада са подручја 

општине Кнежево проведен је поступак јавне 
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набавке путем директног споразума, 

Одлуком начелника број: 02-013-16/18 од 

25.01.2018.године.  

Преостала средства у износу 53.885,00 

искористиће се за понављање отвореног 

поступка прикупљања и одвоза отпада са 

подручја општине Кнежево. 

Прикупљање и одвоз отпада ће се 

извршити у количини од 640 тона до чега се 

дошло на основу анализе вагарских листова 

из претходних година.  

Сва остала питања важна за провођење 

тендерске процедуре биће дефинисана 

тендерском документацијом. 

На основу изнесеног одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 

 

 

Број: 02-013-15/18 

Датум: 09.02.2018.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, 

број:97/16), члана 69. став 2. тачка а) и члана 

70. став 1., 4. и 6., Закона о јавним набавкама 

БиХ („Сл. Гласник БиХ“, број: 39/14), те 

члана 68. Статута општине Кнежево („Сл. 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17), начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о поништењу отвореног поступка јавне 

набавке број: 02-013-2/18 за ЛОТ 9 

 

I 

1) Поништава се поступак јавне набавке 

услуга зимског одржавања градских 

саобраћајница и локалних путева на подручју 

општине Кнежево за 2018.годину за Лот 9 из 

разлога што ниједна понуда није достављена 

у одређеном крајњем року  (члан 69. став 2. 

тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ).  

2) Поступак се проводи у складу са 

чланом 25. Закона о јавним набавкама БиХ, а 

по одлуци за предметну набавку број: 02-013-

4/18 од 15.01.2018. године, обавјештење са 

Портала јавних набавки број: 152-1-2-25-3-

2/18 дана 16.01.2018. године („Службени 

лист БиХ“, број: 3/18). 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево. 

 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:02-013-04/18 од 15.01.2018. године. 

Јавна набавка је проведена путем 

Отвореног поступка. Обавјештење о набавци 

број: 152-1-2-25-3-2/18 објављено је дана 

16.01.2018. године  на Порталу јавних 

набавки, заједно са тендерском 

документацијом, а сажетак обавјештења 

објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, 

број 6/18, од 26.01.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) за Лот 9 износи 1.600,00 КМ 

(словима: једнахиљадашетстстотина и 00/100 

КМ). 

Тендерску документацију са портала 

јавних набавки БиХ је преузело 10 понуђача 

и то: 

1.  „Е капија“ д.о.о. ИДБ/ЈИБ: 

4950134590001 дана 19.01.2018. 

године у 8:31:59 

2. „ББС Еуропе“ ИДБ/ЈИБ: 

4403188520008 дана 19.01.2018. 

године у 9:41:02, 

3. „Мон-Ами“ д.о.о. Кнежево, ИДБ/ЈИБ: 

4401112710000 24.01.2018.године у 

8:06:42  
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4. „Дрво Промет-Ђурић“ д.о.о. Кнежево, 

ИДБ/ЈИБ: 4401108520000 24.01.2018 . 

године у 13:01:24.  

5. Аутопревозник „Самарџић“ Синиша 

Самарџић с.п. ИДБ/ЈИБ: 

4509940400001 26.01.2018. у 7:12:29 

6. „Сервис Центар“ д.о.о. ИДБ/ЈИБ: 

4402795120004 26.01.2018. 12:56:55, 

7. „Вучковић Експорт-Импорт „, ЈИБ: 

4401707400004 01.02.2018 У 13:47:04 

8. „Ми нисмо анђели“ сп, ЈИБ: 

4508042910005 05.02.2018.године у 

14:01:58, 

9.  „МКМ-Комерц“ д.о.о., ИДБ/ЈИБ: 

4401507730000 06.02.2018. у 7:41:47. 

10. „Краљево Врело“ д.о.о., ИДБ/ЈИБ: 

4401114760004  08.02.2018. у 09:08:32 

Будући да ниједна понуда није пристигла 

до крајњег рока за достављање понуда, у 

складу са чланом 69. став (2) тачка а) Закона 

о јавним набавкама одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-013-4-13/18 

Датум: 12.02.2018.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) и члана 70. 

став 1., 3. и 6., Закона о јавним набавкама 

БиХ („Сл. Гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 

68. Статута општине Кнежево („Сл. Гласник 

општине Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке путем отвореног 

поступка: 02-013-4-2/18 

 

I 

1) Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку услуга: Зимско одржавање 

градских саобраћајница и локалних путева на 

подручју општине Кнежево за сезону 2018. и 

то по лотовима, укупно 9 лотова, број: 02-

013-4-11/18 од 09.02.2018. године, о додјели 

споразума  најбоље оцијењеним понуђачима 

у поступку јавне набавке, отворени поступак 

број: 02-013-4-2/18 од 15.01.2018. године, 

обавјештење о набавци, број: 152-1-2-25-3-

2/18 истовремено са тендерском 

документацијом је објављено на Порталу 

јавних набавки дана 16.01.2018. године. 

2) Оквирни споразум се додјељуе 

сљедећим понуђачима: 

1. Понуђачу „Мон-Ами“ д.о.о. Живојина 

Мишића 1, Кнежево за лотове 1 и 4 и 

10. Укупна вриједност уговора за 

лотове 1 и 4 и 10 износи 15.200,00 КМ 

без ПДВ-а. ПДВ у износу од 17%: 

2.584,00 КМ.  Свеукупно са ПДВ-ом: 

17.784,00 КМ. 

2. Понуђачу „Сервис центар“ д.о.о. 

Браће Шеварика бб, Кнежево за лот 2. 

Укупна вриједност уговора за лот 2  

износи 5.600,00 КМ без ПДВ-а. ПДВ у 

износу од 17%: 952,00 КМ.  

Свеукупно са ПДВ-ом: 6.552,00 КМ. 

3. Понуђачу „Самарџић“ с.п. Костићи 

бб, Кнежево за лот 3. Укупна 

вриједност уговора за лот 3 износи  
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8.800,00 КМ без ПДВ-а. ПДВ у износу 

од 17%: 1.496,00 КМ.  Свеукупно са 

ПДВ-ом: 10.296,00 КМ. 

4. Понуђачу „Дрво Промет-Ђурић“ д.о.о. 

Кнежево за лот 5. Укупна вриједност 

уговора за лот 5 износи  4.000,00 КМ 

без ПДВ-а. ПДВ у износу од 17%: 

680,00 КМ.  Свеукупно са ПДВ-ом: 

4.680,00 КМ. 

5. Понуђачу „МКМ_Комерц“ д.о.о. 

Кнежево за лот 6. Укупна вриједност 

уговора за лот 6 износи  6.400,00 КМ 

без ПДВ-а. ПДВ у износу од 17%: 

1.088,00 КМ.  Свеукупно са ПДВ-ом: 

7.488,00 КМ. 

6. Понуђачу „Краљево Врело“ д.о.о. 

Кнежево за лот 7. Укупна вриједност 

уговора за лот 7 износи  8.000,00 КМ 

без ПДВ-а. ПДВ у износу од 17%: 

1.360,00 КМ.  Свеукупно са ПДВ-ом: 

9.360,00 КМ. 

7. Понуђачу „Ми нисмо анђели“ с.п. 

Кнежево за лот 8. Укупна вриједност 

уговора за лот 8 износи  1.600,00 КМ 

без ПДВ-а. Понуђач није у систему 

ПДВ-а. 

 

II 

У складу са чланом 32. став 1. Закона о 

јавним набавкама оквирни споразум о 

набавци доставиће се прихватљивом 

понуђачима из тачке 1. ове одлуке најкасније 

у року од 15 дана од дана окончања поступка 

јане набавке. 

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. 

 

Образложење  

Начелник општине Кнежево на основу 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-013-4/18 од 15.01.2018. године 

покренуо је поступак јавне набавке 

отвореним поступком број: 02-013-4-2/18 од 

15.01.2018. године (број обавјештења са 

портала ЈН: 152-1-2-25-3-2/18 са 

истовременом објавом тендерске 

докуметације на Е-порталу). Тендерску 

документацију је преузело десет, а понуду је 

правовремено доставило седам понуђача. 

Рјешењем начелника општине Кнежево, 

број: 02-013-4-1/18 од 15.01.2018. године, је 

именована Комисија са задатком да отвори 

приспјеле понуде, изврши анализу понуда и 

након оцјене понуда достави Начелнику 

извјештај о раду са препоруком о додјели 

споразума најбоље оцјењеном 

понуђачу/понуђачима. 

Прегледом документације установљено је 

су понуђачи уредно доставили понуде са 

свом траженом документацијом и 

констатовано је да су понуде технички 

задовољавајуће и по основу критеријума 

најнижа цијена утврдила сљедећи 

редослијед:  

1. ПОНУЂАЧ „Мон-Ами“ д.о.о. Кнежево 

је поднио понуду за лотове број 1 и 4 и 

10 са сљедећом цијеном: 

- Цијена понуде за Лот 1.: 4.800,00 

КМ без ПДВ-а, износ ПДВ-а 

816,00 КМ. Укупна цијена понуде 

са ПДВ-ом износи: 5.616,00 КМ. 

Није било понуђеног попуста. 
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- Цијена понуде за Лот 4.: 8.800,00 

КМ без ПДВ-а, износ ПДВ-а 

1.496,00 КМ. Укупна цијена 

понуде са ПДВ-ом износи: 

10.296,00 КМ. Није било 

понуђеног попуста. 

- Цијена понуде за Лот 10.: 1.600,00 

КМ без ПДВ-а, износ ПДВ-а 

272,00 КМ. Укупна цијена понуде 

са ПДВ-ом износи: 1.872,00 КМ. 

Није било понуђеног попуста. 

2. ПОНУЂАЧ „Сервис-Центар“ д.о.о. 

Кнежево је поднио понуду за лот 2 са 

сљедећом цијеном: 

- Цијена понуде за Лот 2.: 5.600,00 

КМ без ПДВ-а, износ ПДВ-а 

952,00 КМ. Укупна цијена понуде 

са ПДВ-ом износи: 6.552,00 КМ. 

Није било понуђеног попуста. 

3. ПОНУЂАЧ „Самарџић“  с.п.  Кнежево 

је поднио понуду за лот 3 са сљедећом 

цијеном: 

- Цијена понуде за Лот 3.: 8.800,00 

КМ без ПДВ-а, износ ПДВ-а 

1.496,00 КМ. Укупна цијена 

понуде са ПДВ-ом износи: 

10.296,00 КМ. Није било 

понуђеног попуста. 

4. ПОНУЂАЧ „Дрво Промет-Ђурић“ 

д.о.о. Кнежево је поднио понуду за лот 

5 са сљедећом цијеном: 

- Цијена понуде за Лот 5.: 4.000,00 

КМ без ПДВ-а, износ ПДВ-а 

680,00 КМ. Укупна цијена понуде 

са ПДВ-ом износи: 4.680,00 КМ. 

Није било понуђеног попуста. 

5. ПОНУЂАЧ „МКМ-Комерц“ д.о.о. 

Кнежево је поднио понуду за лот 6 са 

сљедећом цијеном: 

- Цијена понуде за Лот 6.: 6.400,00 

КМ без ПДВ-а, износ ПДВ-а 

1.088,00 КМ. Укупна цијена 

понуде са ПДВ-ом износи: 

7.488,00 КМ. Није било понуђеног 

попуста. 

6. ПОНУЂАЧ „Краљево Врело“ д.о.о. 

Кнежево је поднио понуду за лот број 

7 са сљедећом цијеном: 

- Цијена понуде за Лот 7.: 8.000,00 

КМ без ПДВ-а, износ ПДВ-а 

1.360,00 КМ. Укупна цијена 

понуде са ПДВ-ом износи: 

9.360,00 КМ. Није било понуђеног 

попуста. 

7. ПОНУЂАЧ „Ми нисмо анђели“ сп  

Кнежево је поднио понуду за лот 8 са 

сљедећом цијеном: 

- Цијена понуде за Лот 8.: 1.600,00 

КМ без ПДВ-а, износ ПДВ-а 

272,00 КМ. Укупна цијена понуде 

са ПДВ-ом износи: 1.872,00 КМ. 

Није било понуђеног попуста. 

8. За ЛОТ 9 није пристигла ни једна 

понуда до крајњег рока за достављање.  

Тендерском документацијом је утврђено 

да понуђачи могу поднијети понуду за сваки 

лот, као и да уколико један понуђач достави 

понуду за више лотова уговорни орган може 

закључити један споразум за те лотове.  

 

Напомена: Свеукупна вриједност 

споразума за све лотове износи: 49.600,00 

КМ без ПДВ-а што је за 1.600 КМ мање од 

износа предвиђеног Одлуком о набавци број: 

02-013-4-1/18 из разлога што за ЛОТ 9 није 

пристигла ни једна понуда до крајњег рока за 

достављање.  

На основу наведеног Начелник је одлучио 

као у диспозитиву ове Одлуке. 
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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: 02-013-4-12/18 

Датум: 12.02.2018.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          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“, 08/17 и 19/17), начелник општине,  

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке роба 

  

I 

Приступа се јавној набавци сјеменске робе 

за потребе унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине Кнежево за 

2018. годину и то: Набавка и испорука 45 

тона сјеменске зоби, 10 тона сјеменске 

пшенице и 10 тона сјеменског јечма, 25 тона 

сјеменског кромпира  и хибрида сјемена 

кукуруза у укупној количини од 150 

паковања (25 000 клијавих зрна). Од 

уговореног износа износ од 0.60 КМ/кг ће 

плаћати пољопривредни произвођачи по 

килограму преузете сјеменске робе, осим за 

кукуруз који ће плаћати 35,00 КМ/паковању 

са ПДВ-ом, а остатак до пуне цијене ће 

субвенционисати општина Кнежево. 

 

II 

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 2018. годину је 6. под Робе. 

Ознака и назив из ЈРЈН, ЦПВ код 03111000-2 

– Сјемена. 

III 

1) Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

95.800,00 КМ.  

2) Процијењен износ субвенције 

општине Кнежево износи 36.550,00 КМ без 

припадајућих индиректних пореза. 

IV 

За предметну  јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем отвореног 

поступка за достављање понуда уз објаву 

тендерске документације на Порталу јавних 

набавки. 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

VI 

Критеријум који ће се примjењивати при 

избору понуђача је најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде.  
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VII 

Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем 

посебног рјешења. 

 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“ и на веб 

страници општине Кнежево. 

 

 

Број: 02-013-19/18 

Датум: 15.02.2018.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 

 

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

члана 71. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

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

члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 68. Статута општине 

Кнежево („Сл. гласник општине Кнежево“, 

број08/17 и 19/17), начелник општине,           

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке број: 02-013-11/18 

 

I 

1) Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку канцеларијског материјала и 

тонера број: 02-013-11-6/18 од 22.02.2018. 

године, о додјели уговора.  

2) Уговор се додјељује сљедећем 

понуђачу: „Глас Српски Трговина“ а.д 

Скендера Куленовића 93., Бања Лука, са 

понуђеном цијеном од 10.203,40  КМ без 

ПДВ-а. 

II 

У складу са чланом 89. став 1. Закона о 

јавним набавкама уговор о набавци 

доставиће се прихватљивом понуђачу из 

тачке 1. ове одлуке најкасније  у року од 10 

дана од дана окончања поступка јане 

набавке. 

III 

„Глас Српски Трговина“ а.д 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 

тачке 1. ове Одлуке неће бити закључен. 

 

IV 

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

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево и на интернет 

страници Општине Кнежево. 

 

Образложење  

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку канцеларијског материјала и тонера 

именована рјешењем начелника општине 

број: 02-013-11-1/18 од 01.02.2018. године, о 

додјели уговора најбоље оцијењеном 

понуђачу у поступку јавне набавке по 

конкурентском захтјеву број: 02-013-11-2/18 

од 02.02.2018. године, обавјештење о 

набавци, број: 152-7-1-30-3-5/18 објављено на 

Порталу јавних набавки дана 02.02.2018. 

године. 

До крајњег рока за пријем понуда 

благовремено су приспјеле двије понуде и то:  

1.  „Примапром“ д.о.о. Бања Лука  



Број- 03                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 26.02.2018.године 
 

11 

 

2.  „Глас Српски Тровина“ а.д. Бања 

Лука 

На основу критеријума најниже цијене 

комисија је утврдила сљедећи редослијед:  

1. ПОНУЂАЧ „Глас Српски Трговина“ 

а.д. понудио је цијену oд 10.203,40 КМ 

без ПДВ-а, износ ПДВ-а 1.734,57 КМ. 

Укупна цијена понуде са ПДВ-ом 

износи: 11.937,97 КМ. Није било 

понуђеног попуста 

2. ПОНУЂАЧ „Примапром“ д.о.о. је 

поднио цијену од 12.275,24 без ПДВ-а, 

износ ПДВ-а 2.086,79 КМ. Укупна 

цијена понуде са ПДВ-ом износи: 

14.362,03 КМ. Није било понуђеног 

попуста. 

На основу утврђеног ранга понуда 

комисија је заказала е-аукцију за 22.02.2018. 

године у 12:00 часова и временом трајања од 

10 минута. 

Истеком рока за јавно надметање, е-

аукција је завршена без подношења понуда 

те је најповољнији понуђач „Глас Српски 

Тровина“ а.д.  Бања Лука са понуђеном 

цијеном од 10.203,40  КМ без ПДВ-а. 

Другорангирани је „Примапром“ д.о.о. Бања 

Лука са понуђеном цијеном од 12.275,24 без 

ПДВ-а. 

Уговорни орган је поступио у складу са 
препоруком Комисије, а примјењујући 
одредбе члана 64. став 1. тачка б) Закона о 
јавним набавкама одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 

 
Поука о правном лијеку:  

Против ове одлуке дозвољена је жалба 

која се може изјавити најкасније у року од 5 

дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује уговорном органу у 

писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 

примјерака, који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалификованом 

кандидату или изабраном понуђачу и другим 

странкама у поступку. 

 

Број: 02-013-11-7/18 

Датум: 23.02.2018.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

    На основу одредбе члана 59. став 1. тачка 

7. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 68. став 1. тачка 7. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 08/17 и 19/17), начелник 

општине Кнежево, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Општинске управе општине 

Кнежево 

 

 

I  ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

    Овом одлуком оснива се Општинска 

управа општине Кнежево (у даљем тексту  

ОУ). 

 

Члан 2. 

    ОУ обавља управне, стручне, 

административне и друге послове у оквиру 

права и дужности општине у областима за 

које је основана. 

 

Члан 3. 

    У оквиру дјелокруга рада утврђеним овом 

одлуком, послови  ОУ  су: 

1) извршавање и спровођење прописа 

скупштине општине и начелника 

општине, 

2) припремање нацрта одлука и других 

аката које доноси скупштина општине 

и начелник општине, 
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3) извршавање и спровођење закона и 

других прописа и обезбјеђење вршења 

послова чије је извршење повјерено 

општини и 

4) вршење стручних и других послова 

које им повјери скупштина општине и 

начелник општине. 

 

II  ОРГАНИЗАЦИЈА  И  ДЈЕЛОКРУГ  

РАДА  ОУ 

 

Члан 4. 

    ОУ  чине следеће организационе јединице: 

1. Кабинет начелника општине, 

2. Секретар скупштине општине, 

3. Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности, 

4. Одјељење за привреду и финансије, 

5. Одјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове и 

6. Одјељење за инспекцијске послове и 

комуналну полицију. 

 

Члан 5. 

    Кабинет начелника општине обавља 

стручне, административне и друге послове за 

потребе  начелника општине, припрема 

нацрте односно приједлоге одлука, других 

прописа, општих и појединачних аката које 

доноси скупштина општине и начелник 

општине уколико припрема тих аката није у 

дјелокругу одјељења, припрема приједлоге и 

мишљења о статутима и другим општим 

актима предузећа и установа чији је оснивач 

општина, припрема и израђује развојне 

програме и координира послове у области 

међуентитетске и међуопштинске сарадње, 

послове односа са јавношћу за органе 

општине и ОУ, врши  послове интерне 

ревизије, послове протокола, секретарске и 

административно – техничке послове за 

потребе начелника општине и замјеника 

начелника оштине. 

 

 

 

Члан 6. 

Секретар скупштине општине обавља 

стручне и организационе послове за потребе 

скупштине општине, предсједника 

скупштине општине, начелника и замјеника 

начелника општине, радних тијела 

скупштине општине, припрема нацрте и 

приједлоге аката које доноси начелник и 

скупштина општине, а који нису у дјелокругу 

других организационих јединица, пружа 

стручну помоћ одборницима и клубовима 

одборника у припреми приједлога аката из 

области који нису у надлежности других 

организационих јединица, обавља послове 

редакције, уређења и издавања службених 

гласника општине, доставља службени 

гласник опште надлежном министарству у 

складу са законом, врши провјеру формалне 

исправности приједлога аката из области 

грађанске иницијативе и пружа стручну 

помоћ, обавља стручно-техничке послове у 

случају примопредаје дужности између 

именованих односно изабраних и 

разријешених лица од стране скупштине 

општине, члан је колегија скупштине 

општине и води записник на сједници 

колегија, чува печат скупштине општине и 

одговара за употебу печата. 

 

Члан 7. 

    Одјељење за општу управу и друштвене 

дјелатности обавља послове локалне 

самоуправе и стручне послове који се односе 

на: остваривање личних и породичних права 

породица погинулих, несталих и умрлих 

бораца, ратних и мирнодопских војних 

инвалида и цивилних жртава рата, рад 

писарнице, овјеру потписа, преписа и 

рукописа, вођење матичних књига, бирачких 

спискова, пружање правне помоћи, грађанска 

стања, персоналну евиденцију, стручне -

техничке полове за потребе одбора за жалбе, 

координацију са невладиним сектором и 

донаторским организацијама, анализу, 

праћење и предлагање мјера у области 

друштвених дјелатности на подручју 
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општине, а посебно у области образовања, 

здравствене и социјалне заштите, културе, 

спорта, младих и религије, избјегла и 

расељена лица, техничке, помоћне и друге 

послове (одржавање, чишћење и чување 

зграда и средстава  ОУ,  послови чајне 

кухиње, послови телефонске централе, 

послови копирнице и сл.) врши израду плана 

образовања и стручног  усавршавања 

запослених у ОУ, извршавање закона, других 

прописа и општих аката Републике чије је 

извршење повјерено општини, а односи се на 

дјелокруг рада овог одјељења. 

 

Члан 8. 

    Одјељење за привреду и финансије обавља 

послове  локалне самоуправе и стручне 

послове који се односе на: припрему, израду 

и доношење програма привредног развоја 

општине, анализу, праћење и предлагање 

мјера у области привреде на подручју 

општине, а посебно у области пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, занатства, 

туризма и угоститељства, лова и риболова, 

доношење буџета и завршног рачуна, 

праћење извршења буџета општине и 

благовремено предлагање мјера за 

усклађивање прихода и расхода, наплату 

прихода буџета општине, обрачун и исплату 

плата и накнада  ОУ,  благајничке послове, 

ликвидатуру књиговодствених докумената, 

рачуноводство буџета општине, извршавање 

закона, других прописа и општих аката 

Републике чије је извршење повјерено 

општини, а односи се на дјелокруг рада овог 

одјељења. 

 

Члан 9. 

    Одјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове обавља 

послове локалне самоуправе и стручне 

послове који се односе на: припрему, израду 

и доношење просторно – планске 

документације, припрему, израду и издавање 

локацијских и урбанистичко – техничких 

услова, одобрења за грађење и одобрења за 

употребу, уређење и обезбјеђење 

рационалног коришћења грађевинског 

земљишта, обезбјеђење обављања 

комуналних  дјелатности, одржавање и развој 

комуналне инфраструктуре, старање о 

изградњи и коришћењу локалних и 

некатегорисаних путева, улица, 

хидромелиорационог система и других 

јавних објеката од значаја за општину, 

послове у области заштите и унапређења 

животне средине, послове који се односе на 

евиденцију, одржавање и коришћење 

стамбеног фонда и пословних простора, 

припрема нацрте одлука и рјешења у другом 

степену, по жалбама на првостепена рјешења 

ОУ за које нису надлежни  Министарства и 

други републички органи, обавља стручне 

послове у поступку заштите и интереса 

општине према судовима и другим 

Републичким органима, непосредно сарађује 

са правобранилаштвом  и доставља потребна 

изјашњења, води евиденцију судских спорева 

припрема стручна изјашњења и доставља 

потребне доказе, сачињава извјештаје из те 

области за начелника и Скупштину општине 

обавља савјетодавне послове по питању 

закључивања уговора за имовинско-правна 

питања, сачињава план потреба људских 

ресурса, припрема уговоре и рјешења из 

области запошљавања и радно-правних 

односа запослених у ОУ, сређивање и чување 

просторно – планске документације, 

изградњу и развијање информационог 

система у области урбанизма, комуналних и 

стамбених послова, прикупљање, сређивање 

и обраду података и документације за 

потребе планирања, организације, уређења, 

коришћења и заштите простора, односно 

информационо – документационе основе о 

простору, цивилне и противпожарне заштите, 

сарадње са стручним и научним 

организацијама у области просторног и 

урбанистичког планирања, извршавање 

закона, других прописа и општих аката 

Републике чије је извршење повјерено 
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општини, а односи се на дјелокруг рада овог 

одјељења. 

 

Члан 10. 

    Одјељење за инспекцијске послове и 

комуналну полицију обавља послове локалне 

самоуправе, инспекцијског и комунално – 

полицијског надзора над извршењем закона и 

других прописа у области промета роба и 

услуга, здравствене заштите људи и 

санитарне заштите, здравствене заштите 

животиња и ветеринарске дјелатности, 

саобраћаја, просторног уређења, урбанизма и 

грађења, комуналних и других послова 

утврђених законом и подзаконским актима, 

извршава и обезбјеђује примјену закона и 

прописа Републике чије је извршење 

повјерено општини и прописа и општих 

аката из области за које је основано, прати 

стања у областима за које је основано и 

предлаже рјешења у тим областима, води 

одговарајуће евиденције и израђује 

извјештаје и информације, врши управне, 

стручне, административне и техничке 

послове у складу са законом и одлукама 

Скупштине општине. 

 

 

III  РУКОВОЂЕЊЕ  ОУ  И  

ОПШТИНСКИ  СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Члан 11. 

(1)  ОУ  руководи начелник општине. 

(2)  Кабинетом начелника општине 

руководи замјеник Начелника општине. 

(3)  Радом Одјељења руководи начелник 

Одјељења. 

(4)  Секретар скупштине општине је 

одговоран предсједнику скупштине и 

начелнику општине 

 

Члан 12. 

    Послове  ОУ  обављају службеници, 

намјештеници. 

 

 

Члан 13. 

    Службеници су:                                                                                                                                                                    

1. секретар Скупштине општине,                                                          

2. начелник Одјељења или 

службе,                                                        

3. шеф Одсјека,                                                                                         

4. стручни савјетник,                                                                                

5. самостални стручни сарадник,                                                            

6. инспектор,                                                                                             

7. интерни ревизор,                                                                                  

8. комунални полицајац,                                                                          

9. виши стручни сарадник,                                                                      

10. стручни сарадник. 

 

IV  УНУТРАШЊА  ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 14. 

(1) Унутрашња организација и начин рада  

одјељења утврђује се правилником о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста  ОУ. 

(2) Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста  ОУ,  

начелник општине ће донијети у року од 15 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

 

V  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

    Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи одлука о оснивању Општинске управе 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број:  5/14  ). 

 

Члан 16. 

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02- 013-21 /18 

Датум  26. 02. 2018. год.  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                                                 Горан  Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 
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На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево, број: 17/16“) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета општине Кнежево за 2017. 

годину, број: 01-022-158/17 ( „Службени 

гласник општине Кнежево, број: 22/17“), 

начелник општине, д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец децембар 2017 

године за следеће ставке: 

 са ставке 419100 – Расходи по 

судским решењима, организациони 

код 00930130 у износу од -1.000,00 

КМ 

 на ставку 414100 – Субвенције, 

организациони код 00930130 у износу 

од 1.000,00 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 тачке 14, Одлуке о извршењу 

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

(Службени гласник општине Кнежево број: 

17/16) Начелник општине Кнежево може 

извршити реалокацију у оквиру потрошачке 

јединице и између потрошачких јединица у 

оквиру Општинске управе општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2017. годину број: 01-022-128/16 (Службени 

гласник општине Кнежево, број: 17/16), и 

тачком 1. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2017. годину 

број: 01-022-158/17 („Службени гласник 

општине Кнежево, број: 22/17“). 
 

 

Број: 02-401-11/18 

Датум: 16.02.2018.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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