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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 25/2018 

 

Кнежево, 14.12.2018. 

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) 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 

 

I 

Доноси се одлука о покретању поступка 

јавне набавке – Прикупљање и одвоз отпада са 

подручја општине Кнежево. 

II 

Набавка робе из тачке I ове одлуке 

извршиће се путем преговарачког поступка без 

објаве обавјештења.  

 

III 

1) Предвиђени износ средстава за 

реализацију јавне набавке из тачке I ове одлуке 

је 16.150,00 КМ без ПДВ-а. 

2) Буџетске ставке са које се обезбјеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

одржавања чистоће, број потрошачке јединице 

00930130, конто 412220. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику“ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

Образложење 

У складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ уговорни орган општина Кнежево је 

провео поступак јавне набавке услуга за 

прикупљање и одвоз отпада са подручја 

општине Кнежево путем отвореног поступка. 

У складу са расположивим буџетским 

средствима за прикупљање и одвоз отпада, као 

и на основу анализе вагарсих листова из 

претходних година предвиђен је износ од 640 

тона отпада 

Након проведеног отвореног поступка 

јавне набавке услуга уговор је закључен са 

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

Кнежево. 

Отварањем нове производне линије 

фабрике обуће „Дермал“ д.о.о. Котор Варош у 

општини Кнежево, дошло је до непредвиђеног 

пораста количине отпада на подручју општине, 

што представља непредвиђену околност за 
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уговорни орган, због чега се указала потреба за 

додатном набавком услуга прикупљања и 

одвоз отпада. 

Како би се обезбједило редовно 

прикупљање и одвоз отпада са подручја 

општине Кнежево због околности које 

уговорни орган није могаo предвидјети 

преговараће се са понуђачем са којим је 

склопљен уговор након отвореног поступка 

јавне набавке. 

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 страници општине Кнежево. 

 

 
Број: 02-013-84/18 

Датум: 19.11.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 17. став 1., члана 18. и члана 21. 

став (1) тачка д), члана 23. став (1) тачка б) 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), начелник Општине  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о покретању преговарачког поступка без 

објаве обавјештења о набавци услуга 

 

I 

Уговорни орган општина Кнежево у 

складу са чланом 21. став (1) тачка д) и чланом 

23. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, 

покреће преговарачки поступак без објаве 

обавјештења о набавци за ванредну набавку 

услуга и то: „Прикупљање и одвоз отпада са 

подручја општине Кнежево“, а који ће се 

уговорити у преговарачком поступку без 

објаве обавјештења о набавци. 

 

II 

Законски основ за провођење поступка 

јавне набавке представља члан 21. став (1) 

тачка д) и члан 23. став (1) тачка б) Закона о 

јавним набавкама БиХ, на начин да 

потврђујемо да су испуњени услови за 

провођење преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци и то: 

1. Отварањем нове производне линије 

фабрике обуће „Дермал“ д.о.о. Котор 

Варош у општини Кнежево, дошло је до 

непредвиђеног пораста количине отпада 

на подручју општине, те се указала 

потреба за додатном набавком услуга 

прикупљања и одвоза отпада; 

2. Додатна набавка је посљедица 

непредвиђених околности; 

3. Услијед крајње хитности успостављања 

редовног прикупљања и одвоза отпада 

не могу се испоштовати законом 

предвиђени рокови за отворени, 

ограничени или преговарачки поступак 

са објавом обавјештења о набавци; 

4. Додатна набавка се не може одвојити од 

основног уговора без већих 

непогодности за уговорни орган услијед 

крајње хитности, како би се обезбједило 

редовно прикупљање и одвоз отпада; 

5. Процијењена вриједност набавке 

износи: 16.150,00 КМ без ПДВ-а, а 

извршена је на основу тржишних цијена 

за предметну услугу у 2018.години. 

III 

Позив за преговарање ће се упутити 

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

Кнежево, са којим је закључен уговор након 

проведеног отвореног поступка за набавку 

услуга прикупљања и превоза отпада са 
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подручја општине Кнежево, број поступка: 02-

013-15/18. 

 

IV 

1) Буџетске ставке са које се обезбјеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

одржавања чистоће, број потрошачке јединице 

00930130, конто 412220. 

2) Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

16.150,00 КМ. 

V 

1) Преговараће се о набавци додатних 

услуга прикупљања и одвоза отпада са 

подручја општине Кнежево, укупно понуђеној 

цијени за предметну набавку, роковима и 

начину плаћања. 

2) Предвиђени почетак реализације 

уговора је одмах по потписивању. 

VI 

Комисија за јавне набавке је именована 

Рјешењем начелника Општине, број: 02-013-

15-1/18 од 09.02.2018.године и припремиће сву 

потребну документацију за провођење 

поступка додјеле уговора путем преговарачког 

поступка набавке без објаве обавјештења о 

набавци утврђеног у Закону о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14). 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Образложење 

У складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ уговорни орган општина Кнежево је 

провео поступак јавне набавке услуга за 

прикупљање и одвоз отпада са подручја 

општине Кнежево путем отвореног поступка. 

У складу са расположивим буџетским 

средствима за прикупљање и одвоз отпада, као 

и на основу анализе вагарсих листова из 

претходних година предвиђен је износ од 640 

тона отпада. 

Након проведеног отвореног поступка 

јавне набавке услуга уговор је закључен са 

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

Кнежево. 

Отварањем нове производне линије 

фабрике обуће „Дермал“ д.о.о. Котор Варош у 

општини Кнежево, дошло је до непредвиђеног 

пораста количине отпада на подручју општине, 

што представља непредвиђену околност за 

уговорни орган, због чега се указала потреба за 

додатном набавком услуга прикупљања и 

одвоз отпада. 

Како би се обезбједило редовно 

прикупљање и одвоз отпада са подручја 

општине Кнежво због околности које уговорни 

орган није могао предвидјети преговараће се са 

понуђачем са којим је склопљен угвор након 

отвореног поступка јавне набавке. 

У складу са горе наведеним Комисија ће 

сачинити Позив за преговарање са кандидатом 

из тачке III ове Одлуке. 

На основу изнесеног одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 

 

 
Број: 02-013-84-1/18 

Датум: 19.11.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 21. став 1. тачка д), члана 23. став 

1. тачка б), члана 64. став 1. тачка б) и члана 

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

БиХ („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 
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О Д Л У К У 

о додјели уговора путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења 

 

I 

У преговарачком поступку без објаве 

обавјештења о набавци услуга: Прикупљање и 

одвоз отпада са подручја општине Кнежево 

прихватају се резултати преговора са 

сљедећим понуђачем: 

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

II 

Уговор ће се закључити у складу са чланом 

72. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

 III 

Ова Одлука ће се доставити изабраном 

понуђачу заједно са обавјештењем о додјели 

уговора. 

 

IV 

O 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 складу са чланом 21. став 1. тачка д) и 

чланом 23. став 1. тачка б) Закона о јавним 

набавкама БиХ уговорни орган општина 

Кнежево проводи поступак јавне набавке 

услуга за прикупљање и одвоз отпада са 

подручја општине Кнежево путем 

преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци. 

Позив за преговарање је упућен на адресу 

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

Рјешењем начелника општине Кнежево, 

број: 02-013-15-1/18 од 09.02.2018.године 

именована је Комисија са задатком да отвори 

приспјелу понуду, изврши анализу понуде и 

изврши преговарање са кандидатима који су 

доставили уредне понуде, а након оцјене 

понуда достави начелнику извјештај о 

резултатима преговора. 

Понуда кандидата „Чистоћа и зеленило“ 

д.о.о. је стигла благовремено. 

Прегледом докуменатицје установљено је 

да је понуђач уредно доставио понуду са свом 

траженом документацијом и констатовано је да 

је понуда технички задовољавајућа. 

Преговори су вођени 22.11.2018.године са 

почетком у 07:30 часова. Резултати преговора 

су сљедећи: 

- Понуђач: „Чистоћа и зеленило“ д.о.о. 

Кнежево; 

- Укупно без ПДВ-а: 16.157,57 КМ; 

- Попуст: / КМ 

- Износ са попустом и без ПДВ-а: / КМ; 

- ПДВ 17%: 2.746,79 КМ; 

- СВЕУКУПНО: 18.904,36 КМ. 

Словима: осамнаест хиљада девет стотина 

четири и 36/100 КМ. 

 

Свеукупна вриједност уговора износи 

16.157,57 КМ без ПДВ-а што је у оквиру 

предвиђене цијене из Одлуке о набавци, број: 

02-013-84-1/18 од 19.11.2018.године. 

На основу наведеног начелник је одлучио 

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 

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, како би могла бити 

уручена квалификованом кандидату или 

изабраном понуђачу и другим странкама у 

поступку. 

 

 
Број: 02-013-84-6/18 

Датум: 23.11.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 
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_______________________________________________ 

 

 

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: 07/17 и 

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

ОДЛУКУ 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку радова Асфалтирање локалних путева 

на подручју општине Кнежево и изградња 

тротара уз Басташки пут,  број: 02-013-82-6/18 

од 26.11.2018. године, о додјели уговора. 

Уговор се додјељује сљедећем понуђачу:  

- „Нискоградња “ д.о.о. Лакташи, са 

понуђеном цијеном од 129.997,09 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: 02-013-82/18 покренуо јавну 

набавку путем отвореног поступка за 

достављање понуда.  

Крајњи рок за пријем понуда је био 

26.11.2018. године до 10:00 часова. Комисија 

именована рјешењем начелника, број: 02-013-

82-2/18 од 02.11.2018. године је утврдила да је 

један понуђач доставио понуду:  

1. „Нискоградња “ д.о.о Лакташи, 

26.11.2018. године у 09:30 часова, 

eвиденцијски број: 02-013-82-5/18. 

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: 

129.997,09 КМ 

- ПДВ 17%: 22.099,51 КМ 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-

ом: 152.096,60 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 
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тражено тендерском документацијом и да 

задовољава задане критеријуме. 

Процијењена вриједност предметне 

набавке је 128.205,00 КМ без ПДВ-а, понуђач 

је понудио цијену у износу од 129.997,09 КМ 

без ПДВ-а, те је понуђена цијена незнатно 

виша од процијењене вриједности набавке.  

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: 02-013-82-7/18 

Датум: 27.11.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

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 отвореном поступку јавне набавке 

 

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке услуга: 

Санација локалних макадамских путева на 

подручју општине Кнежево у укупној количини од 

1852 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 750 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 

750 м
3
; 

- Лот 3: МЗ Бастаји, количина дробљеног 

каменог агрегата 90 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 262 м
3
. 

 

II 

Јавна набавка ће се спровести путем 

отвореног поступка јавне набавке.  

 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

42.725,64 КМ.  

 

IV 

Средства из тачке III ове одлуке 

обезбијеђена су у буџету општине Кнежево, 

буџетска ставка са које се обезбеђују 



Број- 25                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 14.12. 2018.године 
 

7 

 

финансијска средства су остали капитални 

грантови непрофитним субјектима у земљи, 

број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 415239. 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 је ребалансом буџета за 

2018.годину обезбиједила 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 остали капитални 

грантови непрофитним субјектима у земљи, 

број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 415239.  

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: 02-013-87/18 

Датум: 28.11.2018.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  

 

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке 

радова 

  

I 

Приступа се јавној набавци радова: 

Санација локалних макадамских путева на 

подручју општине Кнежево у укупној 

количини од 1852 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 750 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 

750 м
3
; 

- Лот 3: МЗ Бастаји, количина дробљеног 

каменог агрегата 90 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 262  м
3
. 
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II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су остали капитални 

грантови непрофитним субјектима у земљи, 

број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 415239. Главни код из ЈНР: 

45233142-6 – Радови на одржавању путева. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

42.725,64КМ.  

 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем отвореног 

поступка јавне набавке. 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: 02-013-87-1/18 

Датум: 28.11.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

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

(1) 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 А    О Д Л У К А    

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

I 

Доноси се одлука о покретању поступка 

јавне набавке радова -  Асфалтирање локалног 

пута у Јаворанима, засеок Гугуновићи.   

 

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 1. ове 

Одлуке је 37.606,00 КМ без обрачунатог ПДВ-

а. 

 

IV 

Средства из тачке III ове одлуке 

обезбијеђена су Ребалансом буџета општине 

Кнежево, буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију саобраћајних објеката, број 

потрошачке јединице 00930160, економски код 

511230. Главни код из ЈНР: 45233140-2 – 

Цестовни радови. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 
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гласнику“ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Кнежево је ребалансом буџета за 

2018.годину обезбиједила средства за  набавку 

радова Асфалтирање локалног пута у 

Јаворанима, засеок Гугуновићи, 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 издаци за 

инвестиционо одржавање реконструкцију и 

адаптацију саобраћајних објеката, број 

потрошачке јединице 00930160, економски код 

511230.  

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 скалду 

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: 02-013-89/18 

Датум: 06.12.2018.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“, 08/17 

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

  

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке 

радова 

 

I 

Приступа се јавној набавци радова: 

Асфалтирање локалног пута у Јаворанима, 

засеок Гугуновићи. 

 

II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију саобраћајних објеката, број 

потрошачке јединице 00930160, економски код 

511230.  

 

III 

1) Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

37.606,00. 

2) 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 примjењивати при 

избору је најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде.  
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VII 

Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 

рјешења. 

 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику “ и на веб страници општине 

Кнежево. 

 

 
Број: 02-013-89-1/18 

Датум: 06.12.2018.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) и 

члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о организовању манифестације „Дани 

зимске чаролије 

 

I 

Организује се манифестација „Дани зимске 

чаролије“, у периоду од 13.12. до 23.12.2018. 

године. 

 

II 

У склопу манифестације „Дани зимске 

чаролије“, одржаваће се: 

- 13.12.2018.године креативна 

радионица „У сусрет празницима“; 

- 18.12.2018.године представа 

„Лажуцка Измишљотинић и приче 

из вреће“; 

21.12.2018.године мађионичар 

„Зоро“; 

- 23.12.2018.године дружење уз Дједа 

Мраза и подјела пакетића. 

III 

Активности предвиђене за дана 

манифестације одржаваће се у кино сали и у 

центру града. 

 

IV 

За организовање исте задужује се 

организациони одбор који ће бити именован 

рјешењем начелника. 

 

V 

Финансијска средства за одржавање 

манифестације биће обезбијеђена у буџету 

општине и путем спонзорства. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-91/18 

Датум: 10.12.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________ 

 

На основу тачке IV Одлуке о организовању 

манифестације „Дани зимске чаролије“, 

начелник општине Кнежево,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Организационог одбора за 

организовање манифестације „Дани зимске 

чаролије“ 

 

1. Именује се Организациони одбор за 

организовање манифестације „Дани зимске 

чаролије“, у следећем саставу: 

- Сузана Гојковић; 

- Небојша Вуковић; 

- Сандра Малић. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 
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„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 02-013-91-1/18 

Датум: 10.12.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), 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 новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на обвезнице у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

од 5.000,00 КМ; 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930130 у износу од 5.000,00 КМ. 

 са ставке 511200 – Изадци за 

инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката, организациони код 00930160 у 

износу од 300,00 КМ; 

 на ставку 511100 – Изадци за изградњу 

и прибављање стамбених објеката и 

јединица, организациони код 00930160, 

у износу од 300,00 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: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 

 

 
Број: 02-401-45/18 

Датум: 26.11.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), 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 новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08180008 у износу од 50,00 КМ; 

 на ставку 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 08180008 

у износу од 50,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 

 
 

Број: 02-401-47/18 

Датум: 06.12.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), 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 новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930300 у 

износу од 335,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930300 у износу 

од 335,00 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: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 
 

 
Број: 02-401-48/18 

Датум: 06.12.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), начелник 

Општине, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 
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1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на обвезнице у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

од 1.000,00 КМ; 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930130 у износу од 1.000,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 

 

 
Број: 02-401-49/18 

Датум: 06.12.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), 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 новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930400 у 

износу од 688,00 КМ; 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930400 у износу од 688,00 КМ. 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930400 у 

износу од 41,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали непоменути 

расходи, организациони код 00930400 у 

износу од 41,00 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. 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 
 

 

Број: 02-401-50/18 

Датум: 07.12.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 
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_______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), 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 новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930400 у 

износу од 40,00 КМ; 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930400 у износу од 40,00 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. 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 

 

Број: 02-401-51/18 

Датум: 10.12.2018.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 
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