
78 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу чл.
43.Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05
и 118/05), чл. 46 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ „ бр. 49/04, 19/05,
52/05,92/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 60/10) и
чл. 44.Статута Општине Доњи Жабар
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар,
бр. 6/05), доноси следећу:

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РАДОВА-ИЗГРАДЊА
ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ У ЛОНЧАРИМА

(II ФАЗА)

I
Приступа се поступку јавне набавке радова-

изградњаподручнешколеуЛончарима(IIфаза).

II
Предвиђени максимални износ бруто

средстава за реализацију  јавне набавке  је
92.000,00 КМ.

III
Средства за извршење ове одлуке у износу

од 20.000,00 КМ обезбедиће се из буџета
општине Доњи Жабар за  2011.годину  и
72.000,00КМ  из буџета за 2012.годину.
   Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства је „издаци за изградњу
и прибављање пословних објеката и простора-
наставак изградње подручне основне школе у
Лончарима“,економски код 511123,
потрошачка јединица 0072130.

IV
   За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтев за доставу понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци.

V
   Предвиђени почетак реализације уговора је
дан потписивања уговора,а крајњи рок
завршетка је 01.10.2011.године.

VI
   Критеријум који ће се примењивати при
избору најповољнијег понуђача је најнижа
цена технички задовољавајуће понуде.

VII
   Комисија за отварање и вредновање понуда
формираће се накнадно, посебним  решењем.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,

а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:02-404-9/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
10.03.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар

    79
НачелникОпштине ДоњиЖабар на основу чл.
43.Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05
и 118/05), чл. 46 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ„бр.49/04,19/05,
52/05,92/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10),
чл.8.Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник општине
Доњи Жабар“,број:2/11)и чл. 44.Статута
Општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар“,бр.6/05),доноси
следећу:

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РАДОВА-НАСТАВАК
ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ЧОВИЋ

ПОЉУ

I
Приступа се поступку јавне набавке радова-

наставакизградњеДомакултуреуЧовић Пољу.
II

Предвиђени максимални  износ бруто
средстава за реализацију  јавне набавке  је
70.200,00 КМ.

III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће

се из буџета општине Доњи Жабар за  2011.
годину.

Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства је „издаци за изградњу
и прибављање пословних објеката и простора-
наставак изградње Дома културе у Човић
Пољу“,економски код 511123, потрошачка
јединица 0072130.

Година
XVIII

Број
8

Сриједа,25. мај
2011.године
Доњи Жабар

Бесплатан
примјерак

Рачун јавних прихода општине Доњи
Жабар: 562-011-00000765-86 код НЛБ
Банке Бања Лука-Филијала Модрича

www.opstinadonjizabar.com

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
   ОПШТИНЕДОЊИЖАБАР

www.opstinadonjizabar.com
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IV

За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтев за доставу понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци.

V
Предвиђени почетак реализације уговора је

одмах, по потписивању уговора,  а крајњи рок
завршетка је 01.10.2011.године.

VI
Критеријум који ће се примењивати при
избору најповољнијег понуђача је најнижа
цена технички задовољавајуће понуде.

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда

формираће се накнадно, посебним решењем.
VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Број:02-404-13 /11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
26.04.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар

80
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу

чл. 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), чл.46 Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ„бр.49/04,
19/05, 52/05,92/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и
60/10), чл.8 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:2/11) и чл. 44
Статута Општине Доњи Жабар(„Службени
гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05),
доноси следећу:

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РАДОВА-ИЗГРАДЊА
ПУТНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ОКО ДОМА

КУЛТУРЕ У ЧОВИЋ ПОЉУ

I
Приступа се поступку јавне набавке радова-

изградња путне комуникације око Дома
културе у Човић Пољу, која обухвата и
изградњу путне комуникације око трибина у
Човић Пољу.

II
Предвиђени максимални  износ бруто

средстава за реализацију  јавне набавке  је
46.800,00 КМ.

III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће

се из буџета општине Доњи Жабар за  2011.
годину.

Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства је „издаци за изградњу
и прибављање саобраћајних објеката-путна
комуникација око Дома културе у Човић
Пољу“, економски код 511131, потрошачка
јединица 0072130.

IV
За предметну јавну набавку спровешће се

конкурентски захтев за доставу понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци.

V
Предвиђени почетак реализације уговора јун

месец 2011.године, а крајњи рок завршетка је
октобар 2011.године.

VI
Критеријум који ће се примењивати при

избору најповољнијег понуђача је најнижа
цена технички задовољавајуће понуде.

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда

формираће се накнадно, посебним решењем.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном

доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Број:02-404- 14/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
26.04.2011.године Стево Стевић, с.р.
:Доњи Жабар

    81
На основу чл. 34 ст.1. Закона о јавним

набавкама („Службени гласник БиХ, бр.
49/04, 19/05,52/05,92/05,8/06,24/06,70/06,12/09
и 60/10), чл. 72 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 44 Статута
Општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар, бр. 6/05),Начелник
општине Доњи Жабар, доноси следећу:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

ПОСТУПКА  И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛУГА-ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2011. И
2012.ГОДИНИ

I
У поступку јавне набавке  услуга-одвоз и

депоновање комуналног отпада са територије
општине  Доњи Жабар у 2011. и 2012. години,
путем конкурентског захтева за достављање
понуда без објављивања обавештења о јавној
набавци, понуде су доставили следећи
понуђачи:
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   1. Д.О.О. „Cosmos“ Обудовац по цени од
195,03 КМ (166,70+17%ПДВ-е),
   2. Д.О.О. „Venera-prom“ Шамац по цени од
217,04 КМ (185,50+17% ПДВ-е),
   3. Д.О.О.“Omega-S čistoća“ Шамац  по цени
од 229,03 КМ (195,75 +17%ПДВ-е).

II
Комисија за јавне набавке је на основу

критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање
понудаи утврдилада је најповољнији понуђач:

д.о.о. "Cosmos" из Обудовца, у свему
према понуди број 1 од 10.03.2011.год. и
са следећим појединачним ценама услуга:
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1. одвоз смећа по једном
домаћинству са једном
особом 3,42 0,58 4,00

2.
одвоз смећа по једном
домаћинству са више
од једне особе 5,13 0,87 6,00

3.

одвоз смећа за правна
лица и предузетнике по
једној канти за смеће
(од 80-140 литара)-цена
по једној канти

12,82 2,18 15,00

4.

одвоз смећа за правна
лица и предузетнике по
контејнеру-цена по
једном контејнеру
(контејнер од 1,1 m³) на
месечном нивоу

42,74 7,26 50,00

5.

одвоз крупног отпада -
цена по једном одвозу
транспортне јединице
(транспортна јединица
од 5,5 m³)

68,38 11,62 80,00

6.
чишћење септика и
септичких јама , цена
по једној цистерни 34,19 5,81 40,00

7.

чишћење јавних
површина које
обухвата: прикупљање,
одвожење и
уништавање отпадака
са јавних површина (
паркови, улице, путни
и земљишни појас,
локални путеви,
раскрснице,тргови...),
цена  је исказана по m²

0,026 0,004 0,03

III
Са најповољнијим понуђачем, Д.О.О.

"Cosmos"изОбудовца,ћесезакључитиуговор у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ,
Законом о облигационим односима, Законом о
регулисању цена и Уредбом о давању
сагласности на цене одређених производа и
услуга.

IV
Против ове одлуке може се поднети

писмени приговор, у року од 5(пет) дана од
дана достављања исте.

Приговор се подноси Начелнику општине,
писмено а може се изјавити и на записник код
овог органа.

V
Ова одлука ступа на снагу  даном доношења

а биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:02-404-4/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
11.03.2011.године Стево Стевић,с.р.
Доњи Жабар
     82
На основу чл.34. ст.1.Закона о јавним

набавкама(„Службени гласник БиХ,бр. 49/04,
19/05,52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10), чл. 72.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04,42/05 и 118/05)и чл.44.Статута Општине
Доњи Жабар(„Службени гласник Општине
Доњи Жабар,бр.6/05),Начелник општине Доњи
Жабар,доноси следећу

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

ПОСТУПКА  И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛУГА-КЊИГОВОДСТВЕНЕ И
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА

ПОТРЕБЕ РАЧУНОВОДСТВА ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР У 2011., 2012. И

2013.ГОДИНИ
I

У поступку јавне набавке  услуга-
књиговодствене и рачуноводствене услуге за
потребе рачуноводства општине  Доњи Жабар
у 2011.,2012. и 2013.год.,путем конкурентског
захтева за достављање понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци,
понуде су доставили следећи понуђачи:

1. С.П. Књиговодствени биро “Профит”
Брчко по цени од 29.580,00 КМ (бруто износ),

2. С.П. Агенција за вођење пословних књига
“Конто” Брчко по цени од 31.280,00 КМ(бруто
износ),
   3. Д.О.О. „Biro-com” Брчко по цени од
35.006,04 КМ са ПДВ-ом(29.920,00 КМ+17%
ПДВ-е).
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II

Комисија за јавне набавке је на основу
критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање
понуда и утврдила да је најповољнији
понуђач:

С.П. Књиговодствени биро “Профит”
Брчко по цени од 29.580,00 КМ(бруто
износ).

III
Са најповољнијим понуђачем, С.П.

Књиговодствени биро “Профит” Брчко,ће
се закључити уговор  у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ и Законом о
облигационим односима.

IV
Против ове одлуке може се поднети

писмени приговор, у року од 5(пет) дана од
дана достављања исте.

Приговор се подноси Начелнику општине,
писмено а може се изјавити и на записник код
овог органа.

V
Ова одлука ступа на снагу  даном доношења

а биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број:02-404-5/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
10.03.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
   83

На основу чл. 72 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) чл. 34 ст.1
Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ, бр. 49/04, 19/05,52/05, 92/05,
8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10) и чл. 35
Правилника о јавним набавкама роба, радова
и услуга (“Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број:2/11),доноси следећу:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

ПОСТУПКА  И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВА-НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У ЧОВИЋ ПОЉЕ

I
У поступку јавне набавке  радова-наставак

изградње Дома културе у Човић Пољу
(грађевински радови),путем конкурентског
захтева за достављање понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци,
понуде су доставили следећи понуђачи:

1. Д.О.О. „PE-Comerc“  Горња Слатина  по
цени од 69.737,74КМ са ПДВ-ом(59.604,91
КМ+17%),
   2. Д.О.О. “Ракић-Грозданић” Вукосавље по
цени од 76.064,33 КМ са ПДВ-ом ( 65.012,25
КМ+17% ПДВ-е),
   3. Д.О.О.“Реновир” Брчко по цени од
82.132,33 КМ  са ПДВ-ом (70.198,57КМ+17%)

II
Комисија за јавне набавке је на основу

критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање
понуда и утврдила да је најповољнији
понуђач:

Д.О.О.„PE-Comerc“Горња Слатина  по цени
од 69.737,74КМ (59.604,91 КМ+17%ПДВ-е) у
свему према понуди  број:11-05/11 од 10. 05.
2011.год.

III
Са најповољнијим понуђачем, Д.О.О. " PE-

COMERC“ Горња Слатина, закључиће се
уговор  у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ и Законом о облигационим
односима.

IV
Против ове одлуке може се поднети

писмени приговор, у року од 5(пет) дана од
дана достављања исте.

Приговор се подноси Начелнику општине,
писмено а може се изјавити и на записник код
овог органа.

V
Ова одлука ступа на снагу  даном

доношења а биће објављена и у "Службеном
гласнику  општине Доњи Жабар".

Број:02-404-13/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
18.05.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
    84

На основу чл. 72. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) чл. 34 ст.1
Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ,бр. 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10) и чл. 35
Правилника о јавним набавкама роба, радова
и услуга (“Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број:2/11),доноси следећу

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

ПОСТУПКА  И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВА-ИЗГРАДЊА ПУТНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ ОКО ДОМА КУЛТУРЕ У

ЧОВИЋ ПОЉУ
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I

У поступку јавне набавке  радова-изградња
путне комуникације око Дома културе у
Човић Пољу, која обухвата и изградњу
трибина у Човић Пољу,путем конкурентског
захтева за достављање понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци,
понуде су доставили следећи понуђачи:

1. Д.О.О. „Галакс-нискоградња” Брчко по
цени од 44.986,47КМ са ПДВ-   ом(38.449,97
КМ+17%ПДВ-е),
   2. Д.О.О. “Астра План” Брчко по цени од
48.035,43 КМ са ПДВ-ом (41.055,92
КМ+17%ПДВ),
   3. Д.О.О. „Интеграл МЦГ” Лопаре по цени
од 49.469,69КМ са ПДВ-ом (42.281,79
КМ+17% ПДВ-е).

II
Комисија за јавне набавке је на основу

критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање
понуда и утврдила да је најповољнији
понуђач:

Д.Д.“Галакс-нискоградња“Брчко по понуди
број:72//11 од 12.05.2011.год. са укупно
понуђеном ценом од  44.986,47КМса ПДВ-ом
(38.449,97 КМ+17% ПДВ-е).

III
Са најповољнијим понуђачем, Д.Д. "Галакс-

нискоградња” Брчко, закључиће се уговор  у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ и
Законом о облигационим односима.

IV
Против ове одлуке може се поднети

писмени приговор, у року од 5(пет) дана од
дана достављања исте.

Приговор се подноси Начелнику општине,
писмено а може се изјавити и на записник код
овог органа.

V
Ова одлука ступа на снагу  даном доношења

а биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број:02-404-14/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
19.05.2011.године Стево Стевић,с.р.
Доњи Жабар
    85
На основу чл.72 и чл. 122. ст.2 Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и
118/05),те чл. 44 Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број:6/05), Начелник општине Доњи
Жабар, доноси следећу:

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА

БИРА СЕ кандидат,Ружица Поповић из
Човић Поља,за службеника административне
службе општине Доњи Жабар на радно место
стручни сарадник матичар, на неодређено
време.

Образложење

Дана 15.03.2011.год. у дневном листу
„Фокус“  објављен је јавни конкурс за попуну
упражњеног радног места у административној
служби општине Доњи Жабар: стручни
сарадник-матичар, на неодређено време.

Поступајући по расписаном јавном
конкурсу Комисија за спровођење поступка за
избор службеника у Административној
служби општине Доњи Жабар, формирана
решењем Скупштине општине Доњи Жабар
бр.01-022-13/11 од 25.02.2011.год. (
„Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број:2/11), спровела је законом прописан
поступак, одржала састанак дана
18.04.2011.год., затим дана 19.04.2011.год. на
којем је спровела интервју са кандидатима и
сачинила извештај са преопруком за избор
кандидата.

Увидом у записнике Комисије,
утврђено је да се на јавни конкурс  пријавило
два кандидата: Ружица Поповић из Човић
Поља и Мирослав Божић из Лончара, да оба
кандидата  испуњавају опште и посебне
услове прописане јавним конкурсом, те да је
са истима обављен интервју и извршено
бодовање кандидата по основу њихове
стручне способности. Као доказ о испуњавању
услова из чл. 118 ст.1 тачка 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и
118/05) Комисја је прихватила изјаву оба
кандидата, али је затражила,службеним
путем, од Полиције Брчко Дистрикта БиХ
проверу истих кроз казнену евиденцију.

Увидом у извештај Комисије од
19.04.2011.год. утврђено је да је Комисија
предложила Начелнику општине да за радно
место стручни сарадник – матичар изабере
кандидата, Ружицу Поповић, а из разлога што
је именована освојила 25 бодова, док је
кандидат Мирослав Божић  освојио 20 бодова.

Увидом у допис Полиције Брчко
Дистрикта БиХ број:14.02.-04.5/1-387/11 од
21.04.2011.год., утврђено је да кандидати нису
осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кривично дело које их чини неподобним за
обављање послова у административној
служби јединице локалне самоуправе.
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Обзиром на утврђено чињенично стање, а

поступајући по одредби члана 122. ст.1 Закона
о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и
118/05) којом је  прописано да у спровођењу
поступка за избор службеника комисија
проверава и утврђује редослед кандидата на
основу стручних способности , док је ставом
2. истог члана прописано  да одлуку о избору
кандидата доноси Начелник општине  на
основу утврђеног редоследа из става 1.
наведеног члана, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке може се
поднети тужба  Основном суду у Модричи у
року од 1 (једне) године од дана достављања
ове одлуке.
Број:02-120-4/11     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
28.4.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
    86

На основу члана 43.а у вези са чланом 72.став
3.Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“,број 101/04,42/05
и 118/05),члана 44.и 61.Статута општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 6/05),члана 17.и 23.Правилника о
садржају и начину вођења евиденција
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“,бр.
35/09)и члана 13.став 1.тачка л. и става 3.
Правилника о начину приступа евиденцијама и
размјени података(„Службени гласник БиХ“,
бр.35/09),Начелник општине Доњи Жабар,
доноси

ПРАВИЛНИК
о мјерама заштите и приступу

подацима Агенције за
идентификациона документа,

евиденцију и размјену података БиХ и
заштити информационог система

Административне службе општине
Доњи Жабар

Члан 1.
Овим Правилником прописују се мјере

заштите и приступ запослених службеника
Административне службе општине Доњи
Жабар(у даљем тексту:Административна
служба),подацима које води Агенција за
идентификациона документа, еведенцију и
размјену података Босне и Херцеговине(у
даљем тексту:Агенција)у име изворних органа,
а у складу са важећим прописима.
Мјере заштите из претходног става сходно се

примјењују и на заштиту података
Административне службе који се електронски
обрађују.

Члан 2.
Поједини појмови кориштени у овом

правилнику имају следеће значење:
1) „администратор“ је лице именовано испред
органа, задужено за администрацију система
путем кога се достављају подаци у регистре
које Агенција технички одржава, гдје се врши
приступ подацима и спровођење правила
безбједности дефинисаних од стране Агенције
и другим прописима,
2) „корисник“ је физичко лице, запослено у
Административној служби, које извршава
послове у вези са радом Агенције,
3) „база података Агенције“ је централна
евиденција коју води Агенција,
4) „размјена података“ је процес приликом
којег се подаци прикупљени у централне
евиденције електронским или физичким
путем достављају пријемном органу,
5) „пријемни орган“ је онај орган коме
Агенција омогућава приступ централним
евиденцијама које води,
6) „изворни орган“ је институција која
сарађује са Агенцијом, која обрађује податке
и која је власник података који се достављају
у централне регистре или која Агенцији
доставља захтјеве за персонализацију
докумената или која преноси своје податке
путем мреже коју води Агенција,
7) „радна станица“ је рачунар.

Члан 3.
Радне станице, мрежна опрема и сва додатна

опрема, (принтери, скенери, читачи
дигиталних картица, као и друга опрема), који
се користе у процесу прикупљања, обраде,
уноса, употребе, примопредаје и преноса
података из база података које води Агенција,
морају садржавати:
а) механизам за сигурносно пријављивање
администратора и корисника за рад,
б) механизам за онемогућавање неовлаштеног
износа података употребом преносних медија,
комуникацијских прикључака и прикључака
за испис података,
в) механизам континуираног осигурања и
заштите од дјеловања рачунарских вируса и
других штетних програма.
г) механизме осигурања тајних података на
радним дисковима јединица, на медијима за
похрану и у току размјене истих података
преносним путевима употребом прописаних и
провјерених криптолошких метода, како би се
онемогућили разни облици злоупотребе,
д) опрему која омогућава употребу медија за
дигитално потписивање, ако су створени
технички услови,
ђ)другеелементедефинисаневажећим прописима.
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Члан 4.

Начелник општине Доњи Жабар, у складу са
одредбама Правилника о начину приступа
евиденцијама и размјени података, путем СГТ
обрасца, именује надлежног администратора
и доставља СГТ образац Агенцији.

Ако су створени технички услови Начелник
општине, доставом СГТ образца,доставља
налог за израду медија за дигитално
потписивање, а у складу са правилима
Агенције.

Администратор је задужен за спровођење:
а) правила безбједности дефинисаних од
стране Агенције, другим прописима који
регулишу заштиту података на рачунарским
јединицама, другој рачунарској опреми, те на
додатној опреми, (мониторима, скенерима,
писачима) и другој опреми која се користи у
процесу прикупљања, обраде,уноса, употребе,
примопредаје и преноса података из база
података Агенције.
б) додјељивање лозинке и корисничког имена
корисницима за приступ подацима из база
података
Агенције, на основу одобрења руководиоца, а
сходно правима дефинисаним од стране
Агенције,
в) примјене система безбједности у вези са
кориштењем медија за дигитално
потписивање у складу са правилима Агенције,
г) администрирања и успоставе пуне
сигурности мрежних уређаја до приступне
тачке коју дефинише Агенција у складу са
прописима,
д) сопствене едукације и едукације корисника
везано за ИТ систем,
ђ) вођење и ажурирање еведенције корисника
за право приступа,
е) свих контакта са Агенцијом у циљу
законитог рада и благовременог извршења
послова. Администратор је дужан да се у свом
раду строго придржава свих безбједносних
мјера прописаних од Агенције, а посебно
садржаних у Правилнику о начину приступа
евиденцијама и размјени података,
(„Службени гласник БиХ“, број 35/09), те
правила и процедура утврђених Законом о
заштити личних података, („Службени
гласник БиХ“, број 49/06), Законом о заштити
тајних података, („Службени гласник БиХ“,
број: 54/05 и 12/09).

Начелник општине Доњи Жабар ће за
администратора провести безбједоносне
провјере за приступ подацима нивоа
„ПОВЈЕРЉИВО“ у складу са важећим
Законом о заштити тајних података.

Члан 5.
   У складу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске
административне службе Доњи Жабар,
службеници у писаној форми подносе захтјев
Начелнику општине за одобрење приступа
евиденцијама за конкретног корисника.
Подацима који се воде у Агенцији може се
приступити на следеће начине:
а) стални приступ подацима и
б) повремени приступ подацима
Ако је захтјев из става 1. овог члана основан,
Начелник општине издаје одобрење за
приступ подацима из евиденције Агенције.
Административна служба утврђује форму и
садржај захтјева за приступ евиденцијама и
одобрење за приступ евиденцијама, који су у
прилогу овог правилника(образац број:1 -
захтјев,образац број:2- одобрење).

Администратор, на темељу издатог
одобрења, додјељује кориснику лозинку и
корисничко име за приступ евиденцијама
Агенције.Лозинка се додјељује у затвореној
коверти, уз инструкцију како се мијења
иницијална лозинка.

Ако је за приступ евиденцијама предвиђено
кориштење медија за дигитално потписивање,
онда се доставља налог за израду дигиталне
картице.

Након одобравања и додјеле лозинке и
корисничког имена, корисник је одговоран за
закониту употребу лозинке и корисничког
имена. Корисник је дужан понашати се
савјесно, чувати у тајности лозинку и
корисничко име, те спријечити да исте дођу
до других лица. Корисник је обавезан једном
мјесечно вршити замјену додијељеног
корисничког имена и лозинке.

Администратор ће укинути додијељену
лозинку и корисничко име без посебног
образложења и одмах обавијестити Начелника:
а) ако се утврди да корисник неовлашћено
употребљава додијељену лозинку и
корисничко име,
б) у случају промјене радно-правног статуса
или других околности које се односе на
корисника, при чему за корисника више не
постоји потреба за кориштење података из
базе података Агенције,
в)услучајупрестанкарадног односа корисника.

Члан 6.
Начелник општине Доњи Жабар ће за све

кориснике који приступају евиденцијама
Агенције, те достављају податке у евиденције
Агенције провести безбједоносне провјера за
приступ подацима нивоа „ПОВЈЕРЉИВО“ у
складу са Законом о заштити тајних података.
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Члан 7.

Начелник општине Доњи Жабар ће:
а) повремено контролисати да ли корисници
користе своје корисничко име и лозинку,
б) стално контролисати степен савјесности
коришћења опреме,
в) перманентно провјеравати тајност лозинки
и корисничких имена,те по потреби
предузимати и друге мјере и радње на
заштити система података Административне
службе који се електронски обрађују.

Члан 8.
Начелник општине Доњи Жабар ће изврши

провјеру да ли се овлаштени службеници који
приступају евиденцијама Агенције
придржавају правила и прописа везаних за
заштиту података.На основу ових провјера
организоваће се потребна едукација
овлаштених лица.

О извршеним провјерама и едукацијама
води се евиденција.

Надзор над примјеном прописа и распоред
контроле одређује Начелник општине Доњи
Жабар.

Члан 9.
Свако поступање,администратора и корисника
у процесу приступа подацима Агенције,које
повређује одредбе прописа којима је
регулисан приступ подацима,представља теже
повреде радних дужности за које се одговара
у складу са актом о дисциплинској
одговорности.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-022-14/11     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15.03.2011. године Стево Стевић,с.р.
Доњи Жабар

Образац бр. 1
_________________________________

(подносиоц захтјева)
_________________________________
(радно мјесто према систематизацији)

Број: ______________
Дана, _______________

ПРЕДМЕТ:  Захтјев за одобрење
приступа ЕВИДЕНЦИЈАМА
   1. Подаци којима се тражи приступ( нпр.
евиденције пребивалишта,евиденција ЈМБ)
________________________________________
________________________________________
________________________________________

   2. Сврха и разлози подношења захтјева за
приступ подацима:
________________________________________
_______________________________________.
   3. Временски период за који се тражи
приступ подацима:
________________________________________
________________________________________
   4. Прилози

Потпис подносиоца захтјева
______________________

Образац бр. 2
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: ______________
Дана, _______________

ПРЕДМЕТ: Oдобрење за приступ
ЕВИДЕНЦИЈАМА

На основу члана 5. Правилника о мјерама
заштите и приступу подацима Агенције за
идентификационе исправе, евиденцију и
размјену података општине Доњи  Жабар,
Начелник општине прихвата захтјев број
____________ од ______________ као основан
те се службенику ________________________
ОДОБРАВА ПРИСТУП евиденцијама
_______________________________ Агенције
за идентификациона документа, евиденцију и
размјену података БиХ,  којој право сталног
приступа има Општина Доњи Жабар.

Налаже се надлежном Администратору
општине  да одмах након издавања овог
одобрења горе наведеном Кориснику додијели
права у периоду _____________..

Начелник општине
________________

    87
На основу чл.43 Закона о локалној

самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број:101/04,42/05 и 118/05), чл. 44
ст.23 Статута општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
бр.6/05) и чл.3 ст.3 Одлуке о о образовању
општинског кооридинационог одбора за
социјалну политику (“Службени гласник
општине Доњи Жабар” број:3/09), Начелник
општине Доњи Жабар доноси следеће:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА

СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
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I
У Решењу о именовању чланова  општинског

координационог одбора за социјалну
политику број:02-022-17/09 од 29.04.2009.год.
и 02-022-17/09 од 15.6.2009.год. („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број:5/09) у
ставу I тачка 1. „Лазар Стојановић, из реда
одборника, заменик председника,члан “ мења
се и гласи „Јово Пантелић, заменик
председника, члан“.
   Тачка 2. брише се.
   Досадашње тачке 3. и 4. постају тачке 2. и 3.

II
  Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-022- 18/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
28.03.2011.год. Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
    88

На основу чл.72.ст.3.Закона о локалној
самоуправи (“("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 12.
Правилника о дисциплинској и материјалној
одговорности службеника јединице локалне
самоуправе(“Службени гласник Републике
Српске”,број 37/05), Начелник општине Доњи
Жабар, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИСЦИПЛИНСКЕ

КОМИСИЈЕ
Члан 1.

Именује се Комисија за вођење
дисциплинског поступка против службеника
општине Доњи Жабар, у саставу:
1. Маријана Митровић, председник комисије,
2. Тодор Шалипур, члан,
3. Свјетлана Стевановић, члан.

Члан 2.
Дисциплинска комисија води дисциплински

поступак у складу са Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности
службеника јединице локалне самоуправе и
доноси предлог одлуке о дисциплинској мери,
односно о ослобађању од дисциплинске
одговорности.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном

доношења, а биће објављено и у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 02- 125 -1/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
30.03.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл.43.Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),чл.44.ст.23.Статута
општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чл.3.ст.3
Одлуке о образовању општинског
кооридинационог одбора за социјалну
политику (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,број:3/09), Начелник општине Доњи
Жабар доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА

СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ

I
У Решењу о именовању чланова  општинског

координационог одбора за социјалну
политику бројеви:02-022-17/09 од 29. 4. 2009.
године, 02-022-17/09 од 15.6. 2009. године
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 5/09) и 02-022-18/11 од 28.3.2011.год., у
ставу I. после тачке 3. додаје се нова тачка 4.
која гласи:

“4. Владимир Ресановић,службеник
административне службе, члан”.

II
Ово решење ступа на снагу даном

доношења, а биће објављено и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 02-022-19/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4.4.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл. 2 и чл. 131 Закона о основама

безбедности саобраћаја на путевима у БиХ
("Службени гласник БиХ", број:6/06,75/06,
44/07, 84/09 I 48/10), чл.20 и чл.56 ст.1 Закона
о јавним путевима ("Службени гласник
Републике Српске број:16/10-Пречишћен
текст) , чл. 43 Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број:
101/04,42/05 и 118/05), чл. 45,46,47 и чл. 48.
ст.1 тачка 6. Правилника о саобраћајним
знаковима и сигнализацији на путевима,
начину обиљежавања радова и препрека на
путу и знаковима које учесницима у
саобраћају даје овлштено лице("Службени
гласник РС" број:19/07),а у складу са Одлуком
о безбедности саобраћаја на путевима
општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", број:5/09), Начелник
општине Доњи Жабар,доноси следеће



Страна 10 Сриједа,25.мај 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Број 8

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ ДОПУНСККЕ  ТАБЛЕ
НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ "СТАРИ ПУТ ЗА

ОРАШЈЕ" (КОСАНОВИЋ-ЛЕПНИЦА, Л-7)

I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ  постављање допунске табле

са натписом "ОСИМ ВОЗИЛА ДОСТАВЕ" на
саобраћајном знаку на локалном путу "Стари
пут за Орашје" (Косановића-Лепница, Л-7) у
Лончарима  код "Ристанић засеока”, улица
Лончарска.

II
Задужује се  З.Г.Р "Графос стил" Шамац да

постави допунску таблу из става I овог
решења у складу са Законом о основама
безбедности саобраћаја на путевима у БиХ и
подзаконским актима.

III
Ово решење ступа на снагу даном

доношења, а биће објављено и у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 02-220-1/11     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
13.4.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
   91

На основу чл.43. и 72.Закон о локалној
самоуправи Службени гласник РС",број:
101/04,42/05 и 118/05), чл.19 Закона о слободи
приступа информацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број:20/01), а у складу са
чл.44.Статута општине Доњи Жабар“, број:
6/05),Начелник општине Доњи Жабар доноси
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању заменика

Службеника за информисање

I
Именује се Маријана Митровић, самостални

стручни сарадник за имовинско-правне
послове, за службеника који ће у одсуству
Свјетлане Стевановић,службеника за
информисање, исту замењивати.

II
Ово решење ступа на снагу даном

доношења, а биће објављено и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар.

Број:02- 12- 3/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
11.05.2011.године Стево Стевић,с.р.
Доњи Жабар
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   На основу чл. 72 ст.3. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05), чл. 54 ст.
5.Закона о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“,
број:74/08 и 71/09) и чл. 44 Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број:6/05), Начелник општине
Доноси следеће:

РЕШЕЊЕ
О КОМИСИЈИ ЗА УПИС ДЕЦЕ

У ПРВИ РАЗРЕД

I
   Именује се комисија за упис деце у први
разред основне школе „Доњи Жабар“ у
Доњем Жабару, за школску 2011/2012.годину,
у саставу:
     1. Гордана Бабић, лекар, председник
Комисије,
     2. Горана Гордић, педагог у школи , члан,
     3. Кристина Благојевић, психолог у школи,
члан,
     4. Душанка Перић, наставник разредне
наставе у школи, члан.

II
   Комисија има право и обавезу да изврши
тестирање деце за упис у први разред основне
школе  „Доњи Жабар“.

III
   Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Број:02-610-1/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
18.04.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 43. Закона о локалној

самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 6.
Одлуке о објављивању општинских прописа
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број:9/07-Пречишћен текст), Начелник
општине Доњи Жабар доноси следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Редакцијског колегија

"Службеног гласника општине Доњи
Жабар"

I
У Редакцијски колегиј "Службеног гласника

општине Доњи Жабар" именују се:
- Ружица Јовичић,
- Миле Максимовић,
- Наташа Јосиповић.
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II

Ступањем на снагу овог решења стављају се
ван снаге: Решење о именовању Редакцијског
колегија "Службеног гласника општине Доњи
Жабар",бр. 02-022-13/04 од 16.децембра 2004.
год.(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број:6/04)и Решењео измениРешења о
именовању Редакцијског колегија "Службеног
гласника општине Доњи Жабар" број:02-022-
43/10 од 27.10.2010.год. ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", број:14/10).

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,

а биће објављено и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:02-022-26/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
23.5.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
    94

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 44
Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број:6/05),
Начелник општине Доњи Жабар доноси
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I
Ставља се ван снаге решење о одобравању

накнаде за уређивање, припрему, штампање и
издавање “Службеног гласника општине
Доњи Жабар”,број: 02-022-43/10 од 27. 10.
2010.год.(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, број:14/10).

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:02-022-27/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
23.5.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
     95

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и чл.
6.Одлуке о објављивању Општинских прописа
("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.9/07- Пречишћен текст), Начелник
општине Доњи Жабар доноси следеће:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању Одговорног уредника
"Службеног гласника општине

Доњи Жабар"

I
ЗаОдговорногуредника"Службеног гласника

општине Доњи Жабар" именује се Маријана
Митровић, дипл. правник из Брчког.

II
   Ступањем на снагу овог решења ставља се
ван снаге Решење о именовању Одговорног
уредника"Службеног гласника општине Доњи
Жабар",број:02-022-14/04 од 16.децембра
2004.године(„Службени гласник општине
Доњи Жабар број:6/04).

III
Ово Решење ступа на снагу даном

доношења,а биће објављено и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Број:02-022-25/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
23.5.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
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С А Д Р Ж А Ј
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

78. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-изградња Подручне
школе у Лончарима(II фаза)усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине
Доњи Жабар за 2010. годину
79. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-наставак изградње
Дома културе у Човић Пољу
80. Одлука о приступању поступку јавне набвке радова-изградња путне
комуникације око Дома културе у Човић Пољу
81. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке услуга-одвоз и депоновање комуналног отпада са
територије општине Доњи Жабар у 2011. и 2012. години
82. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке услуг-књиговодствене и рачуноводствене услуге за
потребе рачуноводства општине Доњи Жабар у 2011., 2012. и 2013. години
83. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке радова-наставак изградње Дома културе у Човић Пољу
84. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке радова-изградња путне комуникације око Дома културе у
Човић Пољу
85. Одлука о избору кандидата
86. Правилник о мјерама заштите и приступу подацима Агенције за
идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ и заштити
информационог система Административне службе општине Доњи Жабар
87. Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Општинског
координационог одбора за социјалну политику
88. Рјешење о именовању Дисциплинске комисије
89. Рјешење о допуни Рјешења о именовању чланова Општинског
Координационог одбора за социјалну политику
90. Рјешење о постављању допунске табле на локалном путу „Стари пут за
Орашје(Косановић-Лепница)“
91. Рјешење о именовању замјеника Службеника за информисање
92. Рјешење о Комисији за упис дјеце у Први разред Основне школе
93. Рјешење о именовању Редакцијског колегија „Службеног гласника општине
Доњи Жабар“
94. Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о одобравању накнаде за
уређивање,нприпрему, штампање и издавање “Службеног гласника општине
Доњи Жабар”
95. Рјешење о именовању Одговорног уредника "Службеног гласника општине
Доњи Жабар"
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