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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 15/2018 

 

Кнежево, 30.07.2018. 

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 

1) Приступа се јавној набавци услуга: 

“Изнајмљивање услуга рада машине“.  

2) Услуге рада машине ће се 

искористити за санацију пута Кнежево-

Имљани, крак Козићи и пута Кнежево- 

Живинице, крак Ђурићи - Хрваћани. 

 

 

 

II 

1) Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су остали капитални 

грантови непрофитним субјектима, број 

потрошачке јединице 00930130, економски 

код 415239.  

2) Главни код из ЈРЈН: 45520000-8 

Услуге изнајмљивања опреме за земљане 

радове са оператером. 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

1.900,00 КМ. 

 

IV 

За спровођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

V 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове ће захтјев за 

достављање понуда, телефонски или 

писмено, упутити понуђачу који 

истраживањем понуди најнижу цијену, која 
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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.  

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Број: 02-013-51/18 

Датум: 15.06.2018. годинеНАЧЕЛНИК 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. („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 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „Краљево 

врело“ д.о.о. Кнежево 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Краљево 

врело“ д.о.о. Кнежево,  број: 19-6/18 од 

19.06.2018. године, за јавну набавку услуга 

“Рад машине на санацији пута Кнежево- 

Имљани, крак Козићи, и пута Кнежево- 

Живинице, крак Ђурићи- Хрваћани.“,са 

понуђеном цијеном од 1.900,00 КМ без 

ПДВ-а, ПДВ 17% 323,00 КМ, свеукупно са 

ПДВ-ом 2.223,00 КМ. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из 

тачке 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 општине Кнежево“.                         

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 

Број: 02-013-51-3/18 

Датум: 22.06.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), 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 
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О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке број: 02-013-50/18 

 

I 

1) Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку радова број: 02-013-50-8/18 од 

25.06.2018. године о додјели уговора за 

радове „Изградња два крака пута поред 

гробља у општини Кнежево“. 

2) Уговор се додјељује сљедећем 

понуђачу на основу критеријума најниже 

цијене технички задовољавајуће понуде: 

- ПОНУЂАЧ „Нискоградња “ д.о.о. 

Лакташи:  

Цијена понуде без ПДВ-а: 45.994,86 

КМ 

ПДВ 17%: 7.819,13 КМ 

СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом: 

53.813,99 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 

„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. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“ и на интернет 

страници Општине Кнежево. 

 

 

Образложење 

Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку радова именована рјешењем 

начелника општине број: 02-013-50-2/18 од 

07.06.2018. године, о додјели уговора 

најбоље оцијењеном понуђачу у поступку 

јавне набавке по конкурентском захтјеву 

број: 02-013-50/18 од 08.06.2018. године, 

обавјештење о набавци, број: 152-7-3-124-3-

17/18 заједно са Тендерском 

документацијом је објављено на Порталу 

јавних набавки дана 08.06.2018. године. 

Комисија је констатовала да су 

правовремено приспјеле три понуде и то 

како слиједи: 

1. „Нискоградња “ д.о.о Лакташи, 

25.06.2018. године у 09:35 часова, 

eвиденцијски број: 02-013-50-5/18 , 

2.  „Петровић“ д.о.о., Краља 

Александра Карађорђевића бб, Котор 

Варош, 25.06.2018.године у 09:45 

часова, евиденцијски број набавке: 

02-013-50-6/18. 

3. „Грађење Ђурић“ д.о.о., Павловац 

128 Бања Лука, 25.06.2018. године у 

09:50 часова, евиденцијски број 

набавке: 02-013-50-7/18. 

Комисија је преглeдом понуда утврдила 

да квалификационе услове захтјеване 
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тендерском документацијом  испуњавају 

све три понуде, провјером рачунске 

исправности цијена комисија није утврдила 

грешке. 

Понуђач „Нискоградња“ д.о.о. Лакташи 

и понуђач „Грађење Ђурић“ д.о.о Бања 

Лука су доставили потврду Привредне 

коморе Републике Српске те ће се њихове 

понуде у поступку рангирања умањити за 

проценат од 10 %. 

Понуђач „Петровић“ д.о.о Котор 

Варошу образцу изјаве- Анекс 2 заокружио 

а), те је уз изјаву био обавезан доставити и 

доказ о преференцијалном третману 

домаћег, односно потврду Привредне 

коморе Републике Српске која је захтјевана 

ТД, коју није доставио., стога се на ову 

понуду не може примјенити 

преференцијални  третман домаћег. 

Након извршеног вредновања сходно 

утврђеном критеријуму за додјелу уговора 

„најнижа цијена“, те примјеном члана 67. 

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

и Одлуке о обавезној примјени 

преференцијалног  третмана домаћег, 

Вијеће Министара, број: 232/2016 од 

04.10.2016.године (“Службени гласник 

БиХ“, број: 83/16), који се доказује 

потврдом Привредне коморе Републике 

Српске, комисија је дала ранг листу 

понуђача како слиједи:  

 

 

 

 

 

Редни 

број 

Назив 

понуђача 

Цијена из 

образца 

понуде без 

попуста и без 

ПДВ-а 

Попуст  Укупна 

цијена 

понуде са 

попустом и 

без ПДВ-а 

Умањење цијене у 

сврху поређења 

домаћих понуда 

примјеном 

преференцијалног 

фактора од:  

Понуђена цијана без 

ПДВ-а након примјене 

преференцијалног 

третмана домаћег 

1. „Нискоградња“ 

д.о.о. 

45.994,86 - 45.994,86 10% 41.395,37 

2. „Грађење 

Ђурић“ д.о.о. 

46.609,75 - 46.609,75 10% 41.948,77 

3. „Петровић“ 

д.о.о. 

44.713,94 - 44.713,94 0 % (није доставио 

Потврду)  
44.713,75 

 

Процијењена вриједност набавке  

износи 47.000,00 КМ без ПДВ-а. С обзиром 

да је понуђена цијена најниже технички 

задовољавајуће понуде 45.994,86 КМ без 

ПДВ-а, Комисија је дала приједлог да се 

уговор о набавци додијели понуђачу 

„Нискоградња “ д.о.о. Лакташи.  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. 
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Број: 02-013-50-9/18 

Датум: 26.06.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       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 -  Реконструкција 

зграде Центра за социјални рад. 

 

II 

Набавка роба из тачке 1. ове Одлуке 

извршиће се путем отвореног поступка 

јавне набавке. 

 

III 

Предвиђени износ средстава за 

реализацију јавне набавке из тачке 1. ове 

Одлуке је 125.300,00 КМ без обрачунатог 

ПДВ-а и у цјелости их обезбјеђује Влада 

Републике Србије. 

 

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 прихватању 

донаторских средстава Владе Републике 

Србије, број: 02/1-012-2-1074/18 од 

26.04.2018. године којом се додјељују 

средства за реализацију капиталних 

пројеката у јединицама локалне самоуправе 

у Републици Српској општини Кнежево су 

додијељена средства у износу од 125.300,00 

КМ без ПДВ-а за реконструкцију  зграде 

Центра за социјални рад.  

Овом одлуком је за потписивање 

Споразума о финансирању пројекта 

донаторским срествима овлаштено 

Министарство финансија Републике 

Српске.  

Општина Кнежево је са Владом 

Републике Српске - Министарством 

финансија потписала Споразум о 

финансирању пројекта донаторским 

средствима у оквиру механизма сарадње по 

Споразуму о успостављању специјалних 

паралелних односа између Републике 

Српске и Републике Србије. 

Овим споразумом Министарство 

одобрава општини Кнежево намјенска 

донаторска средства у износу од 125.300,00 

КМ без ПДВ-а. 

Усаглашено је да је носилац активности 

на реализацији и спровођењу процедуре 

јавних набавки задужен крајњи корисник 

средстава, односно 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. 
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Број: 02-013-55/18 

Датум: 26.06.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 14. став 1), члана 17. став 1. и 

18. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14) и члана. 68. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 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: 

Реконструкција зграде Центра за социјални 

рад.  

 

II 

Набавка се финансира средствима 

Владе Републике Србије, на основу Одлуке 

о прихватању донаторских средстава Владе 

Републике Србије, број: 02/1-012-2-1074/18 

од 26.04.2018. године.  

 

III 

1) Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

125.300,00 КМ . 

2) Ознака и назив из ЈРЈН: ЦПВ код: 

45215000-7-Грађевински радови на зградама 

везаним за здравствене и социјалне службе, 

за крематоријуме и јавне тоалете. 

 

 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће 

се поступак јавне набавке путем отвореног 

поступка јавне конкуренције. 

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: 02-013-55-1/18 

Датум: 26.06.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

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

члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“, број: 

90/14) и члана 4. Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16), 

начелник општине, д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

путем директног споразума 

  

I 

1) Приступа се јавној набавци услуга: 

“Изнајмљивање услуга рада машине“.  

2) Услуге рада машине ће се 

искористити за санацију пута Маслинова 

Липа, МЗ Рађићи. 

II 

1) Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су остали капитални 

грантови непрофитним субјектима, број 

потрошачке јединице 00930130, економски 

код 415239.  

2) Главни код из ЈРЈН: 45520000-8 

Услуге изнајмљивања опреме за земљане 

радове са оператером. 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

4.505,00 КМ. 

 

IV 

За спровођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

V 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне 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.  

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

Број: 02-013-58/18 

Датум: 02.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

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

члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“, број: 

90/14) и члана 4. Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16),  

начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

путем директног споразума 

  

 

I 

Приступа се јавној набавци услуга и то: 

„Израда главног пројекта пјешачке стазе-

тротоара уз Басташки пут у Кнежеву“. 

 

II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за улагање 
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у развој-пројекти, број потрошачке јединице 

00930160, економски код 511714. Главни 

код из ЈРЈН: 71320000-7 – Услуге техничког 

пројектовања. 

 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

3.150,00 КМ. 

 

IV 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

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. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Број: 02-013-64/18 

Датум: 02.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК 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 6., тачка б), став 2. 

Интерног правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/16) и 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 прихватању понуде понуђача „ЗМ 

ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Бања Лука 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача  „ЗМ 

ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Младена Стојановића 4., 

Бања Лука, за јавну набавку услуга „Израда 

главног пројекта пјешачке стазе-тротоара уз 

Басташки пут у Кнежеву, Општина 

Кнежево“ са понуђеном цијеном од 3.150,00 

КМ без ПДВ-а. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из 

тачке 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 Општине Кнежево. 
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Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 02-013-64-1/18 

Датум: 03.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу чланова 70. став 1., 71. и 89. 

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“, 

број: 08/17 и 19/17), начелник општине,       

д о н о с и  

О Д Л У К У 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку радова Изградња пјешачке 

стазе-тротоара у улици Драге Врањеша,  

број: 02-013-49-8/18 од 03.07.2018. године, о 

додјели уговора. Уговор се додјељује 

сљедећем понуђачу:  

„Нискоградња “ д.о.о. Лакташи, са 

понуђеном цијеном од 69.998,89 КМ без 

ПДВ-а. 

 

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 доставе обавјештења о одабиру 

понуђача. 

 

III 

„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 12. 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 

Начелник општине Кнежево је на 

основу Одлуке број: 02-013-49/18 покренуо 

јавну набавку путем конкурентског захтјева 

за достављање понуда.  

Уговорни орган је позив за преузимање 

тендерске документације упутио на три 

адресе и то: 

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

Лука, 

2. „Градис инвест“ д.о.о. Србац, 

3. „Нискоградња“ д.о.о. Лакташи. 

Крајњи рок за пријем понуда је био 

02.07.2018. године до 12:00 часова. 

Комисија именована рјешењем начелника, 

број: 02-013-49-2/18 од 13.06.2018. године је 

утврдила да је један понуђач доставио 

понуду:  

4. „Нискоградња “ д.о.о Лакташи, 

02.07.2018. године у 09:30 часова, 

eвиденцијски број: 02-013-49-7/18. 
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Комисија је извршила отварање понуде 

те констатовала сљедеће:   

1. ПОНУЂАЧ „Нискоградња “ д.о.о. 

Лакташи је доставио понуду са 

сљедећом цијеном, попуста није 

било у понуди: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

69.998,89 КМ 

- ПДВ 17%: 11.899,81 КМ 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 81.898,70 КМ 

У наставку рада комисија је на 

затвореном састанку размотрила 

документацију достављену уз уредно 

приспјелу понуду, контролисала валидност 

документације у складу са условима 

прописаним ТД, те је констатовано да је 

понуђач доставио све тражено тендерском 

документацијом и да задовољава задане 

критеријуме. 

Процијењена вриједност предметне 

набавке је 65.000,00 КМ без ПДВ-а, понуђач 

је понудио цијену у износу од 69.998,89 КМ 

без ПДВ-а. С обзиром на отежано кретање 

пјешака на регионалном путу 414, улица 

Драге Врањеша, реализацијом предментне 

набавке ће се безбиједност кретања пјешака 

подићи на виши ниво.  

Због свега наведеног комисија је дала 

приједлог да се уговор о набавци додијели 

понуђачу „Нискоградња “ д.о.о. Лакташи.  

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. 

На основу изнесеног одлучено је као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против ове 

одлуке дозвољена је жалба која се може 

изјавити најкасније у року од 5 дана од дана 

пријема 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. 

 

Број: 02-013-49-9/18 

Датум: 03.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

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

члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“, број: 

90/14) и члана 4. Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16), 

начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

путем директног споразума 

  

I 

Приступа се јавној набавци услуга: 

“Изнајмљивање услуга рада машине на 

пробијању и проширивању пута у МЗ 

Бастаји“.  

 

II 

1) Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су остали капитални 

грантови непрофитним субјектима, број 

потрошачке јединице 00930130, економски 

код 415239.  
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2) Главни код из ЈРЈН: 45520000-8 

Услуге изнајмљивања опреме за земљане 

радове са оператером.  

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

3.111,00 КМ. 

 

IV 

За спровођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

V 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне 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.  

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

Број: 02-013-59/18 

Датум: 03.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу чланова 70. став 1., 71. и 89. 

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“, 

број: 08/17 и 19/17), начелник општине,       

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору понуђача у поступку јавне 

набавке број: 02-013-54/18 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку радова санација просторија 

омладинског центра у Кнежеву број: 02-013-

54-7/18 од 03.07.2018. године, о додјели 

уговора. Уговор се додјељује сљедећем 

понуђачу:  

- „Куки“ с.п., Живинице бб., 

Кнежево, са понуђеном цијеном 

од 19.601,00 КМ без ПДВ-а. 

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 доставе обавјештења о одабиру 

понуђача. 

 

III 

„Куки“ с.п.  је у обавези да достави 

документацију за коју је предвиђено да 

доставља само понуђач који је понудио 

најповољнију понуду, а која је тражена 

тачком 12. тендерске документације. 



Број- 15                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 30.07. 2018.године 
 

12 

 

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 општине Кнежево“ и на интернет 

страници Општине Кнежево. 

 

 

Образложење  

У поступку јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за достављање 

понуда, број: 02-013-54/18, понуду је 

благовремено доставио један понуђач и то 

„Куки“ с.п. Кнежево.  

Рјешењем начелника општине број: 02-

013-54-2/18 од 15.06.2018. године, 

именована је комисија за провођење 

поступка јавне набавке. Комисија је дана 

03.07.2018. године извршила отварање, 

преглед и оцјену понуде те констатовала да 

је понуђач доставио све елементе тражене 

тендерском документацијом.  

Процијењена вриједност набавке  

износи 19.600,00 КМ без ПДВ-а. С обзиром 

да је понуђена цијена технички 

задовољавајуће понуде 19.601,00 КМ без 

ПДВ-а, Комисија је дала приједлог да се 

уговор о набавци додијели понуђачу „Куки 

“ с.п.. Живинице 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. 

 

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: 02-013-54-8/18 

Датум: 04.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК 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 („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 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „Краљево 

врело“ д.о.о. Кнежево 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Краљево 

врело“ д.о.о. Кнежево,  број: 03-7/18 од 

03.07.2018. године, за јавну набавку услуга 

“Рад машине на санацији пута Маслинова 
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Липа, МЗ Рађићи.“, са понуђеном цијеном 

од 4.505,00 КМ без ПДВ-а, ПДВ 17% 765,85 

КМ, свеукупно са ПДВ-ом 5.270,85 КМ. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из 

тачке 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 општине Кнежево“. 

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 02-013-58-2/18 

Датум: 05.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 59.став 1. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

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

члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево ("Службени гласник општине 

Кнежево", број: 8/17 и 19/17), начелник 

општине Кнежево, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о организовању манифестације 

"Котлићијада" 

 

 

I 

Организује се манифестација 

Котлићијада на простору општине Кнежево, 

мјесто одржавања Риболовачки камп Угар. 

 

II 

Манифестација Котлићијада одржаваће 

се сваке године, друге суботе у мјесецу 

августу.  

 

III 

За организовање исте задужује се 

организациони одбор који ће бити именован 

рјешењем начелника. 

 

IV 

Финансијска средства за одржавање 

манифестације биће обезбјеђена у буџету 

Општине и путем спонзорства. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у "Службеном 

гласнику општине Кнежево". 

 

 

Број: 02-013-57/18 

Датум: 06.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК 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. („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 
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општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „L&M 

CO“ д.о.о. Видовданска 53, Бања Лука 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „L&M 

CO“ д.о.о. Видовданска 53, Бања Лука, број: 

15-5/18 од 15.05.2018. године, за јавну 

набавку услуга “Изнајмљивање услуга рада 

машине на пробијању и проширивању пута 

у МЗ Бастаји“ са понуђеном цијеном од 

3.111,10 КМ без ПДВ-а, ПДВ 17% 528,90 

КМ, свеукупно са ПДВ-ом 3.640,00 КМ. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из 

тачке I 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 општине Кнежево“. 

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 02-013-59-3/18 

Датум: 06.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       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: 08/17 и 

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

 

О Д Л У К У 

о избору понуђача у поступку јавне 

набавке број: 02-013-55/18 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку радова реконструкција зграде 

Центра за социјални рад број: 02-013-55-

6/18 од 17.07.2018. године, о додјели 

уговора. Уговор се додјељује сљедећем 

понуђачу:  

- ГД „Новоградња“д.о.о.. Церска 14., 

Бања Лука, са понуђеном цијеном 

понуде без ПДВ-а: 131.489,73 КМ, 

попуст: 9.204,28 КМ, цијена понуде 

са урачунатим попустом без ПДВ-а: 

122.285,44 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 15 

дана од дана доставе обавјештења о одабиру 

понуђача. 

 

III 

ГД „Новоградња“ д.о.о 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 
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достављена, Уговор из тачке I 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 општине Кнежево“ и на интернет 

страници Општине Кнежево. 

 

Образложење  

У поступку јавне набавке путем 

отвореног поступка, број: 02-013-55/18, 

понуду је благовремено доставио један 

понуђач и то ГД „Новоградња“ д.о.о.  

Рјешењем начелника општине број: 02-

013-55-2/18 од 26.06.2018. године, 

именована је комисија за провођење 

поступка јавне набавке. Комисија је дана 

17.07.2018. године извршила отварање, 

преглед и оцјену понуде те констатовала да 

је понуђач доставио све елементе тражене 

тендерском документацијом.  

Процијењена вриједност набавке  

износи 125.300,00 КМ без ПДВ-а. С 

обзиром да је понуђена цијена технички 

задовољавајуће понуде  са попустом 

122.285,44 КМ без ПДВ-а, Комисија је дала 

приједлог да се уговор о набавци додијели 

понуђачу ГД „Новоградња“ д.о.о.. Церска 

14., 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 

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: 02-013-55-7/18 

Датум: 18.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

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

члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“, број: 

90/14) и члана 4. Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16), 

начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

путем директног споразума 

  

I 

Приступа се јавној набавци услуга: 

“Изнајмљивање услуга рада машине на 

пробијању и проширивању пута за Јежицу“.  
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II 

1) Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су остали капитални 

грантови непрофитним субјектима, број 

потрошачке јединице 00930130, економски 

код 415239.  

2) Главни код из ЈРЈН: 45520000-8 

Услуге изнајмљивања опреме за земљане 

радове са оператером. 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

1.500,00 КМ. 

 

IV 

За спровођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

V 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне 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.  

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

Број: 02-013-65/18 

Датум: 23.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК 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. („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 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „L&M 

CO“ д.о.о. Видовданска 53, Бања Лука 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „L&M 

CO“ д.о.о. Видовданска 53, Бања Лука, за 

јавну набавку услуга “Изнајмљивање услуга 

рада машине на пробијању и проширивању 

пута за  Јежицу“ са понуђеном цијеном од 

1.435,90 КМ без ПДВ-а, ПДВ 17% 244,00 

КМ, свеукупно са ПДВ-ом 1.680,00 КМ. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из 

тачке I ове одлуке у складу са чланом 8. 

став 2. тачка б) Интерног правилника о 

поступку директног споразума, („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16).  
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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 општине Кнежево“. 

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 

Број: 02-013-65-2/18 

Датум: 24.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       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 -  Асфалтирање 

локалих путева на подручју општине 

Кнежево.  

 

II 

Набавка роба из тачке I ове Одлуке 

извршиће се путем отвореног поступка 

јавне набавке. 

 

III 

Предвиђени износ средстава за 

реализацију јавне набавке из тачке I ове 

Одлуке је 183.150,00 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 Асфалтирање локалних путева на 

подручју општине Кнежево у износу од  

183.150,00 КМ без ПДВ-а, а на основу 

Пројектног приједлога Општине. 

Усаглашено је да је носилац активности 

на реализацији пројекта асфалтирање 

локалних путева општина Кнежево, а да ће  

финансијску 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“ и на веб страници општине 

Кнежево. 
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Број: 02-013-61/18 

Датум: 26.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 14. став 1), члана 17. став 1. и 

18. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14) и члана 68. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/17 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: 

Асфалтирање локалних путева на подручју 

општине Кнежево. 

 

II 

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. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

183.150,00. 

Ознака и назив из ЈРЈН: ЦПВ код: 

45233140-2-Цестовни радови. 

 

IV 

За предметну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем отвореног 

поступка. 

V 

Предвиђени почетак реализације 

уговора је одмах по потписивању. 

 

VI 

Критеријум који ће се примјењивати 

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: 02-013-61-1/18 

Датум: 26.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу тачке III Одлуке о 

организовањуманифестације „Котлићијада“,  

начелник општине Кнежево, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Организационог одбора за 

организовање манифестације 

„Котлићијада“ 

 

1. Именује се Организациони одбор за 

организовање манифестације  

„Котлићијада“, у следећем саставу: 

- Поповић Драго; 



Број- 15                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 30.07. 2018.године 
 

19 

 

- Раљић Радивоје; 

- Хрваћанин Милутин. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 02-013-57-1/18 

Датум: 06.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Кнежево“, („Службени гласник 

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

начелник општине, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању надзорног органа 

 

1. Милана Калабић, дипломирани 

просторни планер, именује се за 

послове надзора приликом извођења 

радова на регулисању водотока 

Торлакова вода –Шерваловац - 

Буковица на подручју општине 

Кнежево. 

2. Именована се обавезује да пружи 

услуге надзора приликом извођења 

радова на регулисању водотока 

Торлакова вода – Шерваловац - 

Буковица, у складу са важећим 

прописима, нормативима и 

стандардима који важе за извршење 

услуга ове врсте. 

3. Именована је обавезна пратити ток 

извођења радова, до њиховог 

завршетка, и о свему сачинити 

писмени извјештај који је дужна 

доставити овом органу. 

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 02-013-62/18 

Датум: 19.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       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 јул 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од 2.000,00 КМ 

 на ставку 411300 – Расходи за 

накнаду плата запослених за вријеме 

боловања, организациони код 

00930140 у износу од 2.000,00 КМ. 

 са ставке 372200 – Буџетска резерва, 

организациони код 99999999 у 

износу од 1.500,00 КМ. 

 на ставку 412800 – Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и 

заштите животне средине, 

организациони код 00930160 у 

износу од 1.500,00 КМ. 

 са ставке 511200 – Издаци за 

инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 
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објеката, организациони код 

00930160 у износу од 780,00 КМ. 

 на ставку 511300 – Издаци за 

набавку постројења и опреме, 

организациони код 00930160 у 

износу од 780,00 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: 02-401-30/18 

Датум: 19.07.2018. годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                       Горан Боројевић,с.р. 

_____________________________________________ 
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