
Број- 16                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 31.08. 2018.године 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 16/2018 

 

Кнежево, 31.08.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

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

став (1), а у складу са чланом 87. и 88. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („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 

услуга 

у поступку конкурентског захтјева за 

доставу понуда 

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке 

услуга: Санација локалних макадамских 

путева на подручју општине Кнежево у 

укупној количини од 1851 м
3
, а што 

подразумјева набавку, транспорт и уградњу 

дробљеног каменог агрегата и то по 

лотовима: 

- Лот 1: Санација локалних 

макадамских путева на подручју МЗ 

Јаворани, МЗ Рађићи 2, МЗ Имљани - 

количина дробљеног каменог 

агрегата 533 м
3
; 

- Лот 2: Санација локалних 

макадамских путева на подручју  МЗ 

Кнежево, МЗ Мокри Луг-Брегови, 

МЗ Костићи, МЗ Шолаји, МЗ 

Живинице, МЗ Рађићи 1, количина 

дробљеног каменог агрегата 534 м
3
; 

- Лот 3: МЗ Бастаји, количина 

дробљеног каменог агрегата 250 м³; 

- Лот 4: Санација локалних 

макадамских путева на подручју  МЗ 

Голо Брдо, МЗ Кобиља, МЗ Чарићи, 

МЗ Влатковићи, МЗ Корићани и МЗ 

Имљани, количина дробљеног 

каменог агрегата 534 м
3
; 

 

II 

Јавна набавка ће се спровести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

42.715,33 КМ.  

 

 



Број- 16                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 31.08. 2018.године 
 

2 

 

IV 

Средства из тачке III ове одлуке 

обезбјеђена су у буџету општине Кнежево, 

буџетска ставка са које се обезбјеђују 

финансијска средства су расходи за текуће 

одржавање објеката друмског саобраћаја, 

број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 412520. Главни код из ЈНР: 

45233142-6 – Радови на одржавању путева. 

V 

Начелник општине ће посебним 

рјешењем именовати комисију за одабир 

најповољнијег понуђача. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

Општина Кнежево у буџету за 

2018.годину има обезбјеђена средства за  

набавку услуга „Санација локалних 

макадамских путева на подручју општине 

Кнежево“, која није предвиђена Планом 

набавки за 2018.годину, те се ова набавка 

покреће Посебном одлуком о покретању 

поступка јавне набавке и биће уврштена у 

План набавки за 2018.годину.  

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за текуће 

одржавање објеката друмског саобраћаја, 

број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 412520. 

На основу 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 Босне и Херцеговине“, 

број: 39/14). 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику“ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

 

Број: 02-013-56/18 

Датум: 03.07.2018.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) 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: 

Санација локалних макадамских путева на 

подручју општине Кнежево у укупној 

количини од 1851 м
3
, а што подразумјева 

набавку, транспорт и уградњу дробљеног 

каменог агрегата и то по лотовима: 

- Лот 1: Санација локалних 

макадамских путева на подручју МЗ 

Јаворани, МЗ Рађићи 2, МЗ Имљани - 

количина дробљеног каменог 

агрегата 533 м
3
; 

- Лот 2: Санација локалних 

макадамских путева на подручју  МЗ 

Кнежево, МЗ Мокри Луг-Брегови, 

МЗ Костићи, МЗ Шолаји, МЗ 

Живинице, МЗ Рађићи 1, количина 

дробљеног каменог агрегата 534 м
3
; 
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- Лот 3: МЗ Бастаји, количина 

дробљеног каменог агрегата 250 м³; 

- Лот 4: Санација локалних 

макадамских путева на подручју  МЗ 

Голо Брдо, МЗ Кобиља, МЗ Чарићи, 

МЗ Влатковићи, МЗ Корићани и МЗ 

Имљани, количина дробљеног 

каменог агрегата 534 м
3
; 

II 

Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за текуће 

одржавање објеката друмског саобраћаја, 

број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 412520. Главни код из ЈНР: 

45233142-6 – Радови на одржавању путева. 

 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

42.715,33 КМ.  

 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће 

се поступак јавне набавке путем 

конкурентског захтјева  за достављање 

понуда. Предвиђено је закључење уговора 

за сваки лот посебно. 

 

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: 02-013-56-1/18 

Датум: 03.07.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         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: 

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 број: 02-013-56/18 

 

I 

1) Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку радова број: 02-013-56-12/18 

од 19.07.2018. године о додјели уговора за 

радове „Санација локалних макадамских 

путева на подручју општине Кнежево у 

укупној количини од 1851 м
3
, а што 

подразумјева набавку, транспорт и уградњу 

дробљеног каменог агрегата и то по 

лотовима: 
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- Лот 1: Санација локалних 

макадамских путева на подручју МЗ 

Јаворани, МЗ Рађићи 2, МЗ Имљани - 

количина дробљеног каменог 

агрегата 533 м
3
; 

- Лот 2: Санација локалних 

макадамских путева на подручју  МЗ 

Кнежево, МЗ Мокри Луг-Брегови, 

МЗ Костићи, МЗ Шолаји, МЗ 

Живинице, МЗ Рађићи 1, количина 

дробљеног каменог агрегата 534 м
3
; 

- Лот 3: МЗ Бастаји, количина 

дробљеног каменог агрегата 250 м³; 

- Лот 4: Санација локалних 

макадамских путева на подручју  МЗ 

Голо Брдо, МЗ Кобиља, МЗ Чарићи, 

МЗ Влатковићи, МЗ Корићани и МЗ 

Имљани, количина дробљеног 

каменог агрегата 534 м
3
; 

2) Уговор се додјељује сљедећем 

понуђачу:  

- ЗА ЛОТ 1: „Петровић“ д.о.о. Краља 

А. Карађорђевића бб, Котор Варош 

са свеукупно понуђеном цијеном у 

износу од  11.726,00 КМ без ПДВ-а, 

ПДВ 17%: 1.993,42 КМ, 

СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом: 

13.719,42 КМ 

- ЗА ЛОТ 2: „Петровић“ д.о.о. Краља 

А. Карађорђевића бб, Котор Варош 

са свеукупно понуђеном цијеном у 

износу од  11.748,00 КМ без ПДВ-а, 

ПДВ 17%: 1.997,16 КМ, 

СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом: 

13.745,16 КМ 

- ЗА ЛОТ 3: „Петровић“ д.о.о. Краља 

А. Карађорђевића бб, Котор Варош 

са свеукупно понуђеном цијеном у 

износу од : 5.500,00 КМ без ПДВ-а, 

ПДВ 17%: 935,00 КМ, СВЕУКУПНА 

ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом: 6.435,00 КМ. 

- ЗА ЛОТ 4: „Петровић“ д.о.о. Краља 

А. Карађорђевића бб, Котор Варош 

са свеукупно понуђеном цијеном у 

износу од: 11.748,00 КМ без ПДВ-а, 

ПДВ 17%: 1.997,16 КМ, 

СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом: 

13.745,16 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 доставе обавјештења о одабиру 

понуђача. 

 

III 

„Петровић“ д.о.о. Котор Варош је у 

обавези да у року од 5 дана од дана пријема 

ове Одлуке  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. 

 

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. 
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Образложење  

Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку радова именована рјешењем 

начелника општине број: 02-013-56-2/18 од 

03.07.2018. године, о додјели уговора 

најбоље оцијењеном понуђачу у поступку 

јавне набавке по конкурентском захтјеву 

број: 02-013-56/18 од 04.07.2018. године, 

обавјештење о набавци, број: 152-7-3-145-3-

21/18 заједно са Тендерском 

документацијом је објављено на Порталу 

јавних набавки дана 04.07.2018. године.  

Крајњи рок за пријем понуда је 

19.07.2018. у 10:00. Комисија је 

констатовала да je правовремено приспјело 

пет понуда и то како слиједи: 

1. „Мон-ами“ д.о.о. Кнежево, 

17.07.2018. године у 08:41 часова, 

Лот 2. Евиденцијски број: 02-013-56-

7/18, 

2. „Самарџић“ с.п. Костићи бб, 

Кнежево, 17.07.2018. године у 11:31 

часова, Лот 1: евиденцијски број: 02-

013-56-8/18, 

3. „Краљево врело “ д.о.о. Рајка Дукића 

бб., Кнежево, 19.07.2018. године у 

08: 12 часова, Лот 4: евиденцијски 

број: 02-013-56-9/18, 

4. „L&M “co  д.о.о. Видовданска 53., 

Бања Лука, 19.07.2018. године у 09: 

00 часова, Лот 3: евиденцијски број: 

02-013-56-10/18, 

5. „Петровић “ д.о.о. Краља А. 

Карађорђевића бб Котор Варош, 

19.07.2018. године у 09: 46 часова, 

Лот 1,2,3,4. : евиденцијски број: 02-

013-56-11/18. 

На основу критеријума најниже цијене 

технички задовољавајуће понуде комисија 

је утврдила сљедећи редослијед:  

РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА 

ЗА ЛОТ 1:  

1. „ПОНУЂАЧ „Петровић“ д.о.о.. 

Краља А. Карађорђевића бб: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

11.726,00 КМ, 

- ПДВ 17%: 1.993,42 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 13.719,42 КМ. 

2. ПОНУЂАЧ „Самарџић“ с.п. 

Костићи бб, Кнежево : 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

12.296,31 КМ, 

- ПДВ 17%: 2.090,37 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-

ом: 14.386,67 КМ. 

РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА 

ЗА ЛОТ 2:  

1. ПОНУЂАЧ „Петровић“ д.о.о.. 

Краља А. Карађорђевића бб, Котор 

Варош: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

11.748,00 КМ, 

- ПДВ 17%: 1.997,16 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 13.745,16 КМ. 

2.ПОНУЂАЧ „Мон-Ами“ д.о.о. Ж. 

Мишића 1., Кнежево: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

12.319,38 КМ, 

- ПДВ 17%: 2.094,29 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 14.413,67 КМ. 

РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА 

ЗА ЛОТ 3: 

 

1. ПОНУЂАЧ „Петровић“ д.о.о.. 

Краља А. Карађорђевића бб, Котор 

Варош: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

5.500,00 КМ, 
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- ПДВ 17%: 935,00 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 6.435,00 КМ. 

2.ПОНУЂАЧ „L&M “co  д.о.о. 

Видовданска 53., Бања Лука: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

5.767,50 КМ, 

- ПДВ 17%: 980,47 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 6.747,50 КМ. 

РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА 

ЗА ЛОТ 4: 

1.ПОНУЂАЧ „Петровић“ д.о.о.. 

Краља А. Карађорђевића бб, Котор 

Варош и: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

11.748,00 КМ, 

- ПДВ 17%: 1.997,16 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 13.745,16 КМ. 

2. ПОНУЂАЧ „Краљево врело“  д.о.о. 

Рајка Дукића бб., Кнежево: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

12.324,72 КМ, 

- ПДВ 17%: 2.095,10 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 14.419,92 КМ. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

износи 42.715,330 КМ без припадајућих 

индиректних пореза. Најнижа понуђена 

цијена за сва четири  лота износи 40.722,00 

КМ без ПДВ-а  С тим у вези понуђена 

вриједност набавке није прекорачила 

процијењену вриједност, те комисија 

предлаже да се уговор о набавци додијели 

понуђачу „Петровић“ д.о.о. Краља А. 

Карађорђевића бб, Котор Варош за ЛОТ 1, 

2, 3 и 4. 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: 02-013-56-13/18 

Датум: 23.07.2018.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) 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: 

Извођење радова на спомен обиљежју и 

изградња спомен чесме погинулим борцима 

отаџбинског рата у Кнежеву.  
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II 

1) Буџетске ставке са које се обезбјеђују 

финансијска средства су издаци за изградњу 

и прибављање осталих објеката, број 

потрошачке јединице 00930160, економски 

код 511190.  

2) Главни код из ЈНР: 45212314-0– 

Грађевински радови на историјском 

споменику или спомен-дому.  

 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

42.730,00 КМ.  

 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће 

се поступак јавне набавке путем 

конкурентског захтјева  за достављање 

понуда уз објаву тендерске документације 

на Порталу јавних  набавки и предвиђеном 

е-аукцијом. 

 

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: 02-013-66/18 

Датум: 30.07.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 69. став (3) 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: 02-013-55/18 

 

I 

Поништава се поступак јавне набавке 

радова Реконструкција зграде Центра за 

социјални рад у Кнежеву, примјеном 

одредби члана 69. став (3) Закона о јавним 

набавкама БиХ. Поступак се проводи у 

складу са чланом 25. Закона о јавним 

набавкама БиХ, а по Oдлуци за предметну 

набавку број: 02-013-55/18 од 26.06.2018. 

године, обавјештење са Портала јавних 

набавки број: 152-1-3-129-3-20/18 дана 

27.06.2018. године („Службени лист БиХ“, 

број: 3/18). 

II 

Ставља се ван снаге Одлука о избору 

најповољнијег понуђача у отвореном 

поступку за јавну набавку радова 

Реконструкција зграде Центра за социјални 

рад, број: 02-013-55-7/18 од 18.07.2018. 

године.  
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III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику опшине Кнежево“. 

 

Образложење 

Поступак јавне набавке Реконструкција 

зграде Центра за социјални рад покренут је 

доношењем Посебне одлуке о покретању 

поступка набавке, број: 02-013-55/18 од 

26.06.2018. и Одлуком о покретању 

поступка набавке, број: 02-013-55-1/18 од 

26.06.2018.године. Процијењена вриједност 

набавке износи 125.300,00 КМ без ПДВ-а. 

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 . 

У складу са тачком 13.1. Тендерске 

документације, а у сврху доказивања личне 

способности (члан 45. Закона), тачком 13.7. 

Тендерске документације (члан 47. Закона), 

у сврху доказивања економске и 

финансијске способности, понуђач је био 

дужан доставити доказе о испуњавање 

услова у року од пет дана од дана 

запримања обавјештења о резултатима овог 

поступка јавне набавке. 

Обзиром да понуђач није доставио 

тражене доказе поништава се Одлука о 

избору најповољнијег понуђача у поступку 

набавке Реконструкција зграде Центра за 

социјални рад,  број: 02-013-55-7/18 од 

18.07.2018.године,.  Како је у поступку јавне 

набавке запримљена само једна понуда, 

понуђача „Новоградња“ д.о.о., поступак 

јавне набавке се поништава примјеном 

одредби члана 69.став (3) Закона о јавним 

набавкама. 

На основу наведеног, примјеном члана 

69.став (3) Закона о јавним набавкама 

одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.  

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: 02-013-55-9/18 

Датум: 31.07.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         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) 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 
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О Д Л У К У 

о избору другорангираних понуђача у 

поступку јавне набавке број: 02-013-56/18, 

ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 

 

I 

Поништава се Одлука о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-013-56-

13/18 од 23.07.2018.године којом се уговор 

за јавну набавку радова „Санација локалних 

макадамски путева на подручју општине 

Кнежево у укупној количини од 1851 м³“  за 

ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4, додјељује 

„Петровић“ д.о.о. Котор Варош. 

 

II 

Уговор се додјељује сљедећим, 

другорангираним понуђачима:  

ЛОТ 1:  „Самарџић“ с.п. Костићи бб, 

Кнежево:  

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

12.296,31 КМ, 

- ПДВ 17%: 2.090,37 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 14.386,68 КМ. 

ЛОТ 2: ПОНУЂАЧ „Мон-Ами“ д.о.о. 

Ж. Мишића 1. Кнежево: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

12.319,38 КМ, 

- ПДВ 17%: 2.094,29 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 14.413,67 КМ. 

ЛОТ 3: ПОНУЂАЧ „L&M “co  д.о.о. 

Видовданска 53., Бања Лука : 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

5.767,50 КМ, 

- ПДВ 17%: 980,47 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 6.747,97 КМ. 

ЛОТ 4: ПОНУЂАЧ „Краљево врело“  

д.о.о. Рајка Дукића бб., Кнежево: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

12.324,72 КМ, 

- ПДВ 17%: 2.095,10 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 14.419,92 КМ. 

 

III 

У складу са чланом 89. став (3) Закона о 

јавним набавкама уговор о набавци 

доставиће се прихватљивим понуђачима из 

тачке I ове одлуке најкасније  у року од 10 

дана од дана окончања поступка јане 

набавке. 

 

IV 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије и 

Одјељење за просторно уређење и стамбено 

– комуналне послове. 

 

V 

Понуђачи из тачке I ове одлуке 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 општине Кнежево“ и на интернет 

страници општине Кнежево. 

 

Образложење  

Поступак јавне набавке по 

конкурентском захтјеву број: 02-013-56/18 

од 03.07.2018. године, обавјештење о 

набавци, број: 152-7-3-145-3-21/18 покренут 
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је доношењем Одлуке о приступању 

поступку јавне набавке радова: «Санација 

локалних макадамских путева на подручју 

општине Кнежево». Тендерска 

документација је објављена на Порталу 

јавних набавки дана 04.07.2018. године.  

Крајњи рок за пријем понуда је 

19.07.2018. у 10:00. Комисија је 

констатовала да je правовремено приспјело 

пет понуда и то како слиједи: 

1. „Мон-ами“ д.о.о. Кнежево, 

17.07.2018. године у 08:41 часова, 

Лот 2. Евиденцијски број: 02-013-

56-7/18, 

2. „Самарџић“ с.п. Костићи бб, 

Кнежево, 17.07.2018. године у 11:31 

часова. Лот 1: евиденцијски број: 

02-013-56-8/18, 

3. „Краљево врело “ д.о.о. Рајка 

Дукића бб., Кнежево, 19.07.2018. 

године у 08:12 часова, Лот 4: 

евиденцијски број: 02-013-56-9/18, 

4. „L&M “co  д.о.о. Видовданска 53., 

Бања Лука, 19.07.2018. године у 09: 

00 часова, Лот 3: евиденцијски број: 

02-013-56-10/18, 

5. „Петровић “ д.о.о. Краља А. 

Карађорђевића бб Котор Варош, 

19.07.2018. године у 09: 46 часова, 

Лот 1,2,3,4. : евиденцијски број: 02-

013-56-11/18 

На основу критеријума најниже цијене 

технички задовољавајуће понуде комисија 

је утврдила сљедећи редослијед:  

РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА 

ЗА ЛОТ 1:  

1. „ПОНУЂАЧ „Петровић“ д.о.о.. 

Краља А. Карађорђевића бб: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

11.726,00 КМ, 

- ПДВ 17%: 1.993,42 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 13.719,42 КМ. 

2.ПОНУЂАЧ „Самарџић“ с.п. Костићи 

бб, Кнежево: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

12.296,31 КМ, 

- ПДВ 17%: 2.090,37 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 14.386,68 КМ. 

РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА 

ЗА ЛОТ 2:  

1.ПОНУЂАЧ „Петровић“ д.о.о.. 

Краља А. Карађорђевића бб, Котор 

Варош: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

11.748,00 КМ, 

- ПДВ 17%: 1.997,16 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 13.745,16 КМ. 

2.ПОНУЂАЧ „Мон-Ами“ д.о.о. Ж. 

Мишића 1., Кнежево: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

12.319,38 КМ, 

- ПДВ 17%: 2.094,29 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 14.413,67 КМ. 

РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА 

ЗА ЛОТ 3: 

1. ПОНУЂАЧ „Петровић“ д.о.о. Краља 

А. Карађорђевића бб, Котор Варош: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 5.500,00 

КМ, 

- ПДВ 17%: 935,00 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-

ом: 6.435,00 КМ. 

2.ПОНУЂАЧ „L&M “co  д.о.о. 

Видовданска 53., Бања Лука: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

5.767,50 КМ, 

- ПДВ 17%: 980,47 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 6.747,97 КМ. 
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РЕДОСЛИЈЕД ОЦЈЕНЕ ПОНУДА 

ЗА ЛОТ 4: 

1. ПОНУЂАЧ „Петровић“ д.о.о.. Краља 

А. Карађорђевића бб, Котор Варош и: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

11.748,00 КМ, 

- ПДВ 17%: 1.997,16 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 13.745,16 КМ. 

2.ПОНУЂАЧ „Краљево врело“  д.о.о. 

Рајка Дукића бб., Кнежево: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

12.324,72 КМ, 

- ПДВ 17%: 2.095,10 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 14.419,92 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: 02-013-56-

13/18 од 23.07.2018.године, којом је као 

најповољнији понуђач за ЛОТ 1, ЛОТ 2, 

ЛОТ 3 и ЛОТ 4 изабран  „Петровић“ д.о.о. 

Котор Варош. 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 31.07.2018. године, изабрани 

понуђач „Петровић“ д.о.о. Котор Варош је 

упутио допис  број: 02-013-56-15/18 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 

другорангираним понуђачима у предметном 

поступку јавне набавке. 

 

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: 02-013-56-17/18 

Датум: 01.08.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 68. став (1) тачка 25) Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

тачке IV Одлуке о организовању 

манифестације „Котлићијада“ („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 15/18), 

начелник општине Кнежево, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за организовање 

манифестације „Котлићијада“ 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

манифестације „Котлићијада“ у износу од 

2.979,25 КМ. 

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке теретиће 

ставку Остала краткорочна разграничења, 
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до усвајања ребаланса буџета за 

2018.годину. 

 

III 

Задужује се Одјељење за привреду и 

финансије да приликом израде ребаланса 

буџета за 2018.годину, наведени износ 

средстава у тачки I ове одлуке уврсти у 

исти. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 02-013-57-2/18 

Датум: 10.08.2018.године НАЧЕЛНИК 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 Асфалтирање 

локалних путева на подручју општине 

Кнежево,  број: 02-013-61-7/18 од 

20.08.2018. године, о додјели уговора. 

Уговор се додјељује слиједећем понуђачу:  

- „Нискоградња “ д.о.о. Лакташи, са 

понуђеном цијеном од 183.113,81 

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 15 

дана од дана доставе обавјештења о одабиру 

понуђача. 

 

III 

„Нискоградња “ д.о.о. Лакташи је у 

обавези да у року од 10 дана 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. 

 

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: 02-013-61/18 покренуо 

јавну набавку путем отвореног поступка за 

достављање понуда.  

Крајњи рок за пријем понуда је био 

20.08.2018. године до 10:00 часова. 

Комисија именована рјешењем Начелника, 
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број: 02-013-61-2/18 од 26.07.2018. године је 

утврдила да је један понуђач доставио 

понуду:  

„Нискоградња “ д.о.о Лакташи, 

20.08.2018. године у 08:20 часова, 

eвиденцијски број: 02-013-61-5/18. 

Комисија је извршила отварање понуде 

те констатовала сљедеће:   

1. ПОНУЂАЧ „Нискоградња “ д.о.о. 

Лакташи је доставио понуду са 

слиједећом цијеном, попуста није 

било у понуди: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

183.113,81 КМ 

- ПДВ 17%: 31.129,35 КМ 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПДВ-ом: 214.243,16 КМ 

У наставку рада комисја 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 183.150,00 КМ без ПДВ-а, 

понуђач је понудио цијену у износу од 

183.113,81 КМ без ПДВ-а.  

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 10 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: 02-013-61-7/18 

Датум: 20.08.2018.године НАЧЕЛНИК 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 Oпштине,       

д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о избору понуђача у поступку јавне 

набавке број: 02-013-66/18 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку радова на спомен обиљежју и 

изградња спомен чесме погинулим борцима 

Отаџбинског рата у Кнежеву број: 02-013-

66-5/18 од 22.08.2018. године, о додјели 

уговора. Уговор се додјељује сљедећем 

понуђачу:  
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- „ГП Акрополис“ д.оо., Котор Варош., 

са понуђеном цијеном како сљеди: 

42.576,06 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 

„ГП Акрополис“ д.о.о., Котор Варош.  

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. 

 

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  

У поступку јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за достављање 

понуда, број: 02-013-66/18, понуду су 

благовремено доставила два понуђача: 

- ГП“Акрополис“ д.о.о., Котор 

Варош, 21.08.2018. године у 09:05 

часова, евиденцијски број 02-013-

66-3/18. 

- „ГС Изградња“ д.о.о. Бања Лука, 

21.08.2018.године у 09:27 часова, 

евиденцијски број 02-013-66-4/18 

Рјешењем начелника општине број: 02-

013-66-1/18 од 30.07.2018. године, 

именована је комисија за провођење 

поступка јавне набавке. Комисија је дана 

21.08.2018. године извршила отварање, 

преглед и оцјену понуда. 

Комисија је извршила отварање понудa, 

те констатовала сљедеће:   

1. ПОНУЂАЧ ГП“Акрополис“ д.о.о., 

Котор Варош је доставио понуду са 

сљедећом цијеном: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

42.576,06 КМ, 

- Попуст: /// КМ 

- Цијена без ПДВ-а: 42.576,06 КМ 

- ПДВ на цијену понуде са 

урачунатим попустом: 7.237,93 

КМ. 

- УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом: 

49.813,99 КМ 

2. ПОНУЂАЧ “ ГС Изградња“ д.о.о.., 

Бања Лука је доставио понуду са 

сљедећом цијеном: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

42.709,95 КМ, 

- Попуст: /// КМ 

- Цијена без ПДВ-а: 42.709,95 КМ 

- ПДВ на цијену понуде са 

урачунатим попустом: 7.260,69 

КМ. 

- УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом: 

49.970,64 КМ. 

Комисија је констатовала да понуда 

понуђача „ГС Изградња“ д.о.о. Бања Лука 

није потпуна јер понуђач није доставио 

билан успјеха који се захтјева тачком 13.7. 

Тендерске документације.  
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У складу са чланом 68. став (4) тачка и) 

Закона о јавним набавкама наведено 

пропуштање је разлог за одбацивање понуде 

због неиспуњавања захтјева из тендерске 

документације, те се понуда одбацује као 

неприхватљива.  

Понуда  ГП “Акрополис“ д.о.о., Котор 

Варош испуњава све услове тражене 

тендерском документацијом. 

С обзиром да је само једна понуда 

прихватљива  оджавање е-аукције није 

могуће, те се поступак окончава у складу са 

чланом 69. Закона о јавним набавкама.  

Процијењена вриједност набавке  

износи 42.730,00 КМ без ПДВ-а. 

С обзиром да је понуђена цијена 

технички задовољавајуће понуде 42.576,06 

КМ без ПДВ-а, Комисија је дала приједлог 

да се уговор о набавци додијели понуђачу „ 

ГП “Акрополис“ д.о.о. 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: 02-013-66-6/18 

Датум: 22.08.2018.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) 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 пoнављању поступка јавне набавке 

радова 

 

I  

Понавља се поступак јавне набавке 

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. 
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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. 

 

Образложење 

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 

средстава 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 спрецијалних 

паралелних односа између Републике 

Српске и Републике Србије. 

Овим споразумом Министарство 

одобрава општини Кнежево најмјенска 

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. 

Набавка је покренута Посебном 

одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-013-55/18 од 26.06.2018. 

године и уврштена у План набавки за 2018. 

годину. 

Тендерска документација је објављена 

на Порталу јавних набавки 27.06.2018. 

године. 

Дана 18.07.2018 начелник општине 

доноси  Одлуку о избору понуђача у 

поступку јавне набавке број 02-013-55-7/18. 

Уговорни орган је 31.07.2018. Одлуком 

о поништењу поступка јавне набавке број: 

02-013-55-9/18 поништио Одлуку о избору у 

складу са чланом 69.став (3) Закона о 

јавним набавкама. 

У складу са наведеним, овом Одлуком 

се одобрава покретање поновљеног 

поступка јавне набавке радова: 

Реконструкција зграде Центра за социјални 

рад.  

На основу изнесеног одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 
 

Број: 02-013-67/18 

Датум: 22.08.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Кнежево („Службени гласник 

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

члана 3. Одлуке о давању на привремено 

коришћење пословне просторије – 
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канцаларије („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 14/18), начелник Општине, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова комисије за 

примопредају пословне просторије – 

канцаларије 

 

1. На основу Одлуке о давању на 

привремено коришћење пословне 

просторије – канцаларије 

(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 14/18), именује се 

комисија у саставу: 

- Милана Калабић, предсједник 

комисије; 

- Небојша Вуковић, члан комисије, 

- Милана Вуковић, члан комисије. 

2.Задатак комисије је да приликом 

предаје на привремено коришћење 

пословне просторије-канцаларије 

број 6. која се налази у Улици 

Гаврила Принципа 39 б, ликовној 

секцији која дјелује у саставу 

СПКД „Просвјета“, направи 

записник о затеченом стању. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Број: 01-022-54-1/18 

Датум: 31.07.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Кнежево („Службени гласник 

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

члана 3. Одлуке о давању на привремено 

коришћење пословне просторије – 

канцаларије („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 14/18), начелник Општине, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова комисије за 

примопредају пословне просторије – 

канцаларије 

 

2. На основу Одлуке о давању на 

привремено коришћење пословне 

просторије – канцаларије 

(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 14/18), именује се 

комисија у саставу: 

- Милана Калабић, предсједник 

комисије; 

- Владимир Поповић, члан 

комисије, 

- Петко Будић, члан комисије. 

2.Задатак комисије је да приликом 

предаје на привремено коришћење 

пословне просторије-канцаларије 

број 4. „Удружењу Шареница“ 

Кнежево, која се налази у Улици 

Гаврила Приниципа број 11., 

направи записник о затеченом 

стању. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 01-022-55-1/18 

Датум: 01.08.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 

 



Број- 16                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 31.08. 2018.године 
 

18 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Кнежево („Службени гласник 

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

члана 3. Одлуке о давању на привремено 

коришћење пословне просторије – 

канцаларије („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 14/18), начелник Општине, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова комисије за 

примопредају пословне просторије – 

канцаларије 

 

3. На основу Одлуке о давању на 

привремено коришћење пословне 

просторије – канцаларије 

(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 14/18), именује се 

комисија у саставу: 

- Милана Калабић, предсједник 

комисије; 

- Владимир Поповић, члан 

комисије, 

- Петко Будић, члан комисије. 

2.Задатак комисије је да приликом 

предаје на привремено коришћење 

пословне просторије-канцаларије 

број 3. „Удружењу слијепих и 

слабовидних лица општине 

Кнежево“, која се налази у Улици 

Гаврила Приниципа број 11., 

направи записник о затеченом 

стању. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 01-022-56-1/18 

Датум: 02.08.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Кнежево („Службени гласник 

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

члана 3. Одлуке о давању на привремено 

коришћење пословне просторије – 

канцаларије („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 14/18), начелник Општине, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова комисије за 

примопредају пословне просторије – 

канцаларије 

 

1. На основу Одлуке о давању на 

привремено коришћење пословне 

просторије – канцаларије 

(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 14/18), именује се 

комисија у саставу: 

- Милана Калабић, предсједник 

комисије; 

- Небојша Вуковић, члан комисије, 

- Петко Будић, члан комисије. 

2.Задатак комисије је да приликом 

предаје на привремено коришћење 

пет пословних просторија-

канцаларија ЈУ „Центру за 

социјални рад“ Кнежево, које се 

налазе у Улици Гаврила Принципа 

број 5., у згради Територијалне 

одбране, направи записник о 

затеченом стању. 
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3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Број: 01-022-57-1/18 

Датум: 06.08.2018.године НАЧЕЛНИК 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 август 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на обвезнице у земљи, 

организациони код 00930140 у 

износу од 16.000,00 КМ 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930130 у износу од 12.000,00 

КМ. 

 на ставку 412800 – Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и 

заштите животне средине, 

организациони код 00930160 у 

износу од 4.000,00 КМ. 

 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. 

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: 02-401-31/18 

Датум: 03.08.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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