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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 13/2018 

 

Кнежево, 20.06.2018. 

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), 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“, 08/17 

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

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке 

радова 

  

I 

Приступа се јавној набавци радова: 

Санација градских улица и локалних 

асфалтираних путева. 

 

II 

1) Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију саобраћајних објеката, број 

потрошачке јединице 00930160, економски код 

511230.  

 

 

 

2) Главни код из ЈНР: 45233142-6 – Радови 

на одржавању путева. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

15.380,00 КМ.  

 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева  за достављање понуда уз објаву 

тендерске докуемнтације на Порталу јавних  

набавки. 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

VI 

Критеријум који ће се примjењивати при 

избору је најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде.  

 

VII 

Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 

рјешења. 
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VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 02-013-46/18  

Датум: 14.05.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), те члана 69. став 1) и 

члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број: 39/14), те на 

основу члана 68. Статута општине Кнежево 

(„Сл. гласник општине Кнежево“, број: 8/17 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: 02-013-46/18 

 

I 

1) Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку радова број: 02-013-46-5/18 од 

31.05.2018. године о додјели уговора за радове 

„Санација локалних асфалтираних путева на 

подручју општине Кнежево у укупној 

количини од 750 м
²
, а што подразумјева 

стругање постојећег асфалтног слоја и крпање 

ударних рупа. 

2) Уговор се додјељује сљедећем понуђачу 

на основу критеријума најниже цијене 

технички задовољавајуће понуде: 

„Вучковић експорт-импорт“ д.о.о., Краља 

Петра I Карађорђевића 85 А, Бања Лука: 

Цијена понуде без ПДВ-а: 15.000,00 КМ 

- ПДВ 17%: 2.550,00 КМ 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-

ом: 17.550,00 КМ 

 

II 

У складу са чланом 89. став 3. Закона о 

јавним набавкама уговор о набавци доставиће 

се прихватљивом понуђачу из тачке 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 и Одјељење 

за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове. 

 

IV 

„Вучковић експорт-импорт“ 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 

тачке I ове Одлуке неће бити закључен. 

 

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 радова именована рјешењем 

начелника општине број: 02-013-46-1/18 од 

14.05.2018. године, о додјели уговора најбоље 

оцијењеном понуђачу у поступку јавне набавке 

по конкурентском захтјеву број: 02-013-46-2/18 

од 15.05.2018. године, обавјештење о набавци, 

број: 152-7-3-99-3-16/18 заједно са Тендерском 
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документацијом је објављено на Порталу 

јавних набавки дана 15.05.2017. године.  

До крајњег рока за пријем понуда 

благовремено су приспјеле двије понуде и то 

како сљеди: 

1. „Вучковић експорт-импорт“ д.о.о. Бања 

Лука, 30.05.2018. године у 09:45 часова: 

Евиденцијски број: 02-013-46-3/18 и 

2. „Нискоградња“ д.о.о.. Лакташи, 

31.05.2018. године у 09:40 часова  

На основу критеријума најниже цијене 

технички задовољавајуће понуде комисија је 

утврдила сљедећи редослијед:  

1. ПОНУЂАЧ „Вучковић експорт-импорт“ 

д.о.о. Бања Лука је доставио понуду са 

сљедећом цијеном, попуста није било у 

понуди: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 15.000,00 

КМ, 

- ПДВ 17%: 2.550,00 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-

ом: 17.550,00 КМ. 

2. ПОНУЂАЧ „Нискоградња“ д.о.о 

Лакташи,  је доставио понуду са 

сљедећом цијеном, попуста није било у 

понуди: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 15.375,00 

КМ, 

- ПДВ 17%: 2.613,75 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-

ом: 17.988,750 КМ. 

Процијењена вриједност набавке  износи 

15.380,00 КМ. С обзиром да је понуђена цијена 

најниже технички задовољавајуће понуде 

15.000,00 КМ, Комисија је дала приједлог да се 

уговор о набавци додијели понуђачу 

„Вучковић експорт-импорт“ д.о.о. Бања Лука. 

Уговорни орган је поступио у складу са 

препоруком Комисије, а примјењујући одредбе 

члана 69. став 1. тачка а) Закона о јавним 

набавкама одлучено је као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку:  

Против ове одлуке дозвољена је жалба која 

се може изјавити најкасније у року од 5 дана од 

дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује уговорном органу у 

писаној форми директно 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: 02-013-46-6/18  

Датум: 01.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 17. став 1. и члана 18. став 

1.,Закона о јавним набавкама, („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, 

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

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине  д о н о с и : 

 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У   О 

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

I 

Доноси се одлука о покретању поступка 

јавне набавке радова -  Изградња два крака 

пута поред гробља у Кнежеву. 
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II 

Набавка роба из тачке 1. ове Одлуке 

извршиће се путем конкурентског захтјева за 

достављање понуда. 

 

III 

Предвиђени износ средстава за 

реализацију јавне набавке из тачке 1. ове 

Одлуке је 47.000,00 КМ без обрачунатог ПДВ-

а и у цјелости их обезбјеђује Влада Републике 

Српске. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику и на веб страници општине Кнежево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу Одлуке о измјенама одлуке о 

одређивању приоритетних пројеката из 

програма Јавних инвестиција Републике 

Српске за финансирање из буџета у 

2018.години, број: 04/1-012-2-1071/18 од 

26.04.2018.године, општини Кнежево  су 

додијељена средства за финансирање пројекта 

локалне путне инфраструктуре, од којих је 

један од пројеката Изградња два крака пута 

поред гробља у Кнежеву у износу од  47.000,00 

КМ без ПДВ-а, а на основу Пројектног 

приједлога Општине. 

Усаглашено је да је носилац активности на 

реализацији изградње два крака пута поред 

гробља у Кнежеву, општина Кнежево, а да ће  

финансисијску реализацију пројекта вршити 

Влада Републике Српске.  

С обзиром,  да су  намјенска средства за 

реализацију овог пројекта расположива ова 

набавка се покреће Посебном одлуком о 

покретању поступка јавне набавке и биће 

уврштена у План набавки за 2018. годину. 

На основу напријед наведеног одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке коју је начелник 

општине Кнежево донио као Посебну одлуку о 

покретању поступка јавне набавке а у складу 

са чланом 17 став 1. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14). 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 02-013-50/18  

Датум: 07.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          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“, 08/17 

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

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке 

радова 

  

I 

Приступа се јавној набавци радова: 

Изградња два крака пута поред гробља у 

Кнежеву. 

 

II 

1) Набавка се финансира средствима 

Владе Републике Српске, на основу Одлуке о 

измјенама одлуке о одређивању приоритетних 

пројеката из програма Јавних инвестиција 

Републике Српске за финансирање из буџета у 

2018.години, број: 04/1-012-2-1071/18 од 

26.04.2018.године.  
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2) Шифра ЈРЈН:  ЈРЈН 45233000-9  - 

Грађевински радови, грађевински радови на 

темељу и грађевински радови на површинском 

слоју аутопутева, путева. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

47.000,00 КМ.  

 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева  за достављање понуда уз објаву 

тендерске докуемнтације на Порталу јавних  

набавки. 

 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

VI 

Критеријум који ће се примjењивати при 

избору 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 и на веб страници 

општине“. 

 

Број: 02-013-50-1/18  

Датум: 07.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), те члана 69. став 1) и 

члана 70. став и члана 72. став 3), тачке ц. 

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 и 19/17), 

начелник општине д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору другорангираног понуђача у 

поступку јавне набавке број: 02-013-46/18 

 

I 

Поништава се Одлука о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-013-46-6/18 

од 01.06.2018.године којом се уговор за јавну 

набавку радова „Санација локалних 

асфалтираних путева на подручју општине 

Кнежево у укупној количини од 750 м²“ 

додјељује „Вучковић експорт-импорт“ д.о.о. 

 

II 

Уговор се додјељује следећем, 

другорангираном понуђачу:  

  „Нискоградња“ д.о.о Лакташи.   Цијена 

понуде без ПДВ-а: 15.375,00 КМ, ПДВ 17%: 

2.613,75 КМ, СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 17.988,75 КМ. 

 

III 

У складу са чланом 89. став 3. Закона о 

јавним набавкама уговор о набавци доставиће 

се прихватљивом понуђачу из тачке I ове 

одлуке најкасније  у року од 10 дана од дана 

окончања поступка јане набавке. 
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IV 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије и Одјељење 

за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове. 

V 

„Нискоградња“ д.о.о Лакташи 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 I ове Одлуке неће бити закључен. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику опшине Кнежево“ и на интернет 

страници општине Кнежево. 

 

Образложење  

Поступак јавне набавке по конкурентском 

захтјеву број: 02-013-46-2/18 од 15.05.2018. 

године, обавјештење о набавци, број: 152-7-3-

99-3-16/18 покренут је доношењем Oдлуке о 

приступању поступку јавне набавке радова: 

Санација локалних асфалтираних путева на 

подручју општине Кнежево. Тендерска 

документација је објављена на Порталу јавних 

набавки дана 15.05.2018. године.  

До крајњег рока за пријем понуда 

благовремено су приспјеле двије понуде и то 

како слиједи: 

1. „Вучковић експорт-импорт“ д.о.о. 

Бања Лука, 30.05.2018. године у 

09:45 часова: 

Евиденцијски број: 02-013-46-3/18 

и 

2. „Нискоградња“ д.о.о.. Лакташи, 

31.05.2018. године у 09:40 часова  

На основу критеријума најниже цијене 

технички задовољавајуће понуде комисија је 

утврдила сљедећи редослијед:  

1. ПОНУЂАЧ „Вучковић експорт-

импорт“ д.о.о. Бања Лука је доставио 

понуду са сљедећом цијеном, 

попуста није било у понуди: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 15.000,00 

КМ 

- ПДВ 17%: 2.550,00 КМ 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-

ом: 17.550,00 КМ 

3. ПОНУЂАЧ „Нискоградња“ д.о.о 

Лакташи,  је доставио понуду са 

следећом цијеном, попуста није било у 

понуди: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 15.375,00 

КМ 

- ПДВ 17%: 2.613,75 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-

ом: 17.988,750 КМ. 

Уговорни орган је на основу члана 70. став 

1.,3 и 6. Закона о јавним набавкама, те на 

основу препоруке Комисије за провођење 

предметног поступка јавне набавке донио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 

02-013-46-6/18 од 01.06.2018.године, којом је 

као најповољнији понуђач избран „Вучковић 

експорт-импорт“ д.о.о. Бања Лука. Иста 

Одлука је заједно са обавјештењем и 

Записником о прегледу и оцјени понуда 

Комисије за јавне набавке достављена 

понуђачима у овом поступку јавне набавке. 

Дана 04.06.2018. године, изабрани понуђач 

„Вучковић експорт-импорт“ д.о.о. Бања Лука је 

упутио допис о одустајању од потписивања 

уговора због раније преузетих обавеза, те је 

уговорни орган поступио у складу са чланом 

72. став 3. тачка ц) Закона о јавним набавкама 

и донио Одлуку о додјели уговора 
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другорангираном понуђачу „Нискоградња“ 

д.о.о. Лакташи. 

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: 02-013-46-10/18  

Датум: 11.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 17. став 1. и члана 18. став 

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

члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 

68. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

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

 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У   О 

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

I 

Доноси се одлука о покретању поступка 

јавне набавке радова -  Изградња пјешачке 

стазе-тротоара у улици Драге Врањеша. 

II 

Набавка роба из тачке 1. ове Одлуке 

извршиће се путем конкурентског захтјева за 

достављање понуда. 

 

III 

Предвиђени износ средстава за 

реализацију јавне набавке из тачке 1. ове 

Одлуке је 65.000,00 КМ без обрачунатог ПДВ-

а и у цјелости их обезбјеђује Влада Републике 

Српске. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику“ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу Одлуке о измјенама одлуке о 

одређивању приоритетних пројеката из 

програма Јавних инвестиција Републике 

Српске за финансирање из буџета у 

2018.години Општини Кнежево  су додијељена 

средства за финансирање пројекта локалне 

путне инфраструктуре, од којих је један од 

пројеката Изградња пјешачке стазе-троторара у 

улици Драге Врањеша у износу од  65.000,00 

КМ без ПДВ-а, а на основу Пројектног 

приједлога Општине. 

Усаглашено је да је носилац активности на 

реализацији изградње пјешачке стазе- тротоара 

у улици Драге Врањеша општина Кнежево, а 

да ће  финансисијску реализацију пројекта 

вршити Влада Републике Српске.  

С обзиром,  да су  намјенска средства за 

реализацију овог пројекта расположива ова 

набавка се покреће Посебном одлуком о 

покретању поступка јавне набавке и биће 

уврштена у План набавки за 2018. годину. 

На основу напријед наведеног одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке коју је начелник 

општине Кнежево донио као Посебну одлуку о 

покретању поступка јавне набавке а у складу 

са чланом 17 став 1. Закона о јавним набавкама 
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Босне и Херцеговине, („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14). 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

 

Број: 02-013-49/18  

Датум: 13.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          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: 

08/17 и 19/17), начелник општине д о н о с и  

  

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке 

радова 

  

I 

Приступа се јавној набавци радова: 

Изградња пјешачке стазе-тротоара у улици 

Драге Врањеша. 

 

II 

1) Набавка се финансира средствима 

Владе Републике Српске, на основу Одлуке о 

измјенама одлуке о одређивању приоритетних 

пројеката из програма Јавних инвестиција 

Републике Српске за финансирање из буџета у 

2018.години, број: 04/1-012-2-1071/18 од 

26.04.2018.године.  

2) Главни код из ЈНР: 45000000-7  -

Грађевински радови 

3) Додатни кодови: 45233222-1- Радови на 

поплочавању и асфалтирању, 45233252-0 -              

Радови на површинском слоју улица. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

65.000,00 КМ. 

 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева  за достављање понуда уз објаву 

тендерске докуемнтације на Порталу јавних  

набавки. 

 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

VI 

Критеријум који ће се примjењивати при 

избору 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 “ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

Број: 02-013-49-1/18  

Датум: 13.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 
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На основу члана 17. став 1. и члана 18. став 

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

члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 

68. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

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

 

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У   О 

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

I 

Доноси се одлука о покретању поступка 

јавне набавке радова -  Санација просторија 

омладинског центра у Кнежеву. 

 

II 

Набавка роба из тачке 1. ове Одлуке 

извршиће се путем конкурентског захтјева за 

достављање понуда. 

 

III 

1) Предвиђени износ средстава за 

реализацију јавне набавке из тачке 1. ове 

Одлуке је 19.600,00 КМ без обрачунатог ПДВ-

а. Износ од 14.000,00 обезбјеђује World Vision, 

остатак набавке финансира општина Кнежево. 

2) Буџетске ставке са које се обезбеђујe 

остатак финансијских средства су издаци за 

изградњу и прибављање осталих објеката, број 

потрошачке јединице 00930160, економски код 

511190. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику“ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Mеморандумом о разумјевању за 

имплементацију програма „Омладински 

центри у подручју програма Врбас“, број:02-

013-52/18 од 08.06.2018. године склопљеног 

између World Vision Босна и Херцеговина и  

Општине Кнежево, финансираног од стране 

World Vision Кореје усаглашено је да је циљ 

овог пројекта промовисање активног учешћа 

младих у друштву. 

У склопу пројекта додијељена су средства 

за финансирање пројекта санације просторија 

Омладинског центра  у Кнежеву у износу од  

14.000,00 КМ без ПДВ-а, а остатак до пуног 

износа набавке финансираће општина Кнежево 

на основу Пројектног приједлога Општине. 

 Усаглашено је да је носилац активности на 

реализацији санације просторија Омладинског 

центра општина Кнежево, а да ће  

финансисијску реализацију пројекта вршити 

World Vision Босна и Херцеговина и општина 

Кнежево. 

С обзиром,  да су  намјенска средства за 

реализацију овог пројекта расположива ова 

набавка се покреће Посебном одлуком о 

покретању поступка јавне набавке и биће 

уврштена у План набавки за 2018. годину. 

На основу напријед наведеног одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке коју је начелник 

Општине Кнежево донио као Посебну одлуку о 

покретању поступка јавне набавке а у складу 

са чланом 17 став 1. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14) 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

 

Број: 02-013-54/18  

Датум: 15.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          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: 
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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 

радова 

  

I 

Приступа се јавној набавци радова: 

Санација просторија омладинског центра у 

Кнежеву. 

 

II 

1) Набавку финансира World Vision, у 

износу од 14.000,00 КМ на основу 

Mеморандума о разумјевању за 

имплементацију програма „Омладински 

центри у подручју програма Врбас“, број: 02-

013-52/18 од 08.06.2018.године., остатак 

набавке до пуног износа финансира општина 

Кнежево. 

2) Буџетске ставке са које се обезбеђујe 

остатак финансијских средства су издаци за 

изградњу и прибављање осталих објеката, број 

потрошачке јединице 00930160, економски код 

511190. 

3) Шифра ЈРЈН:  45213100-4-Грађевински 

радови на пословним зградама. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

19.600,00 КМ.  

 

 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева  за достављање понуда уз објаву 

тендерске докуемнтације на Порталу јавних  

набавки. 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

VI 

Критеријум који ће се примjењивати при 

избору 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 “ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

Број: 02-013-54-1/18  

Датум: 15.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 17/16) 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 
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1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец мај 2018 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 372200 – Буџетска резерва, 

организациони код 99999999 у износу 

од -21.500,00 КМ 

 на ставку 412800 – Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и заштите 

животне средине, организациони код 

00930160 у износу од 21.500,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу 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: 02-401-20/18  

Датум: 15.05.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 17/16) 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 мај 2018 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 08180008 у 

износу од  182,00 КМ 

 на ставку 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08180008 у износу од 182,00 КМ. 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08180008 у 

износу од 44,00 КМ 

 на ставку 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08180008 у износу од 44,00 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: 
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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: 02-401-21/18  

Датум: 17.05.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 17/16) 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 мај 2018 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08150020 у 

износу од  245,00 КМ 

 на ставку 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони 

код 08150020 у износу од 245,00 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: 02-401-22/18  

Датум: 23.05.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета општине 

Кнежево за 2017. годину, број: 01-022-128/16 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

17/16) и Одлуке о извршењу ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-158/17 („Службени гласник општине 
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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 мај 2018 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од  1.210,00 КМ 

 на ставку 411300 – Расходи за накнаду 

плата запослених за вријеме боловања, 

организациони код 00930140 у износу 

од 1.210,00 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: 02-401-23/18  

Датум: 21.05.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 17/16) 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 јун 2018 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од  1.150,00 КМ 

 на ставку 411300 – Расходи за накнаду 

плата запослених за вријеме боловања, 

организациони код 00930140 у износу 

од 1.150,00 КМ. 

 са ставке 511700 – Издаци за 

нематеријалну произведену имовину, 

организациони код 00930160 у износу 

од 396,00 КМ 

 на ставку 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони 

код 00930160 у износу од 396,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 
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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: 02-401-24/18  

Датум: 11.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 17/16) 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 јун 2018 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08180008 у износу од 100,00 КМ 

 на ставку 412900 – Остали непоменути 

расходи, организациони код 08180008 у 

износу од 100,00 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“. 

 

Oбразложење 

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: 02-401-25/18  

Датум: 15.06.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број:  97/16), тачка 32. 

Упутства о поступању са пријавом корупције и 

обезбјеђењу заштите лица која пријављују 

корупцију у Општинској управи општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 25/17) и члана 86. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), 

начелник општине Кнежево, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању службеника за поступање по 

пријавама корупције 

 

1. Именује се Дијана Милисавић, 

службеник – секретар скупштине 

општине Кнежево, да у Општинској 

управи општине Кнежево  поступа по 

пријавама корупције.  

2. Именована ће послове из тачке 1. овог 

рјешења извршавати у складу са тачком 

33. Упутства о поступању са пријавом 

корупције и обезбјеђењу заштите лица 

која пријављују корупцију у 

Општинској управи општине Кнежево.  

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

 

Број: 02-013-108-1/17  

Датум: 04.01.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

          Горан Боројевић, с.р. 

 

У складу са чланом 29. Правилника о 

упису у регистар заједница зграда са 

обрасцима аката за јединствену примјену 

закона о одржавању зграда („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 27/12), 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, објављује: 

 

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Кнежево, на основу рјешења 

број: 06-372-6/18 од 18.05.2018. године, 

извршило је у регистру Заједница етажних 

власника, у регистарском листу број: 2/18 упис 

оснивања Заједнице етажних власника, са 

сљедећим подацима:  

- назив и сједиште заједнице: 

Заједница етажних власника 

стамбене зграде број 28, Улица 

Николе Тесле 1, коју оснива 17 

(седамнаест) етажних власника.  

Дјелатност заједнице: 68.20-изнајмљивање 

и пословање сопственим некретнинама или 

некретнинама узетим у закуп, обезбјеђивање 

средстава за одржавање заједничких дијелова и 

уређаја зграде, коришћење заједничких 

просторија и дијелова зграде и земљишта које 

служе за редовну употребу зграде.  

Заједница је овлашћена да у правном 

промету са трћим лицима закључује уговоре и 

обавља друге послове правног промета у 

оквиру своје дјелатности, самостално и без 

ограничења.  Чланови заједнице одговарају за 

своје обавезе  супсидијарно до висине свога 

удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 

Заједницу заступа предсједник скупштине 

заједнице Миладин Келеман, самостално и без 
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ограничења на мандатни перод од четири 

године. 

 

 

Број: 06-372-6/18  

Датум: 18.05.2018. године  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

          Бојан Обрадовић, с.р. 

________________________________________________ 
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