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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 5 

 
Сриједа, 10.05.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Извјештаја о раду Комисије 

за одабир корисника помоћи 

реконструкције, Скупштина општине 

Рогатица на XVIII редовној сједници 

одржаној 27.04.2006. године, донијела је 

сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Извјештај о раду 

Комисије за одабир корисника помоћи 

реконструкције, у достављеном тексту.  

2.Извјештај из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

3.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
 

Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о 

функционисању мјесних заједница у 

2005. години, Скупштина општине 

Рогатица на XVIII редовној сједници 

одржаној 27.04.2006. године, донијела је 

сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Информација о 

функционисању мјесних заједница у 

2005. години у достављеном тексту. 

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

3. Задужује се Начелник општине 

Рогатица да организује радне посјете 

Савјетима Мјесних заједница с циљем 

унапређења функционисања мјесних 

заједница на подручју општине 

Рогатица. 

4. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 
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“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о пословању 

привреде на подручју општине Рогатица 

за 2005. годину, Скупштина општине 

Рогатица на XVIII редовној сједници 

одржаној 27.04.2006. године, донијела је 

сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Информација о 

пословању привреде на подручју 

општине Рогатица за 2005. годину у 

достављеном тексту. 

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

3.Задужују се Начелник општине 

Рогатица и начелник Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности да у 

оквиру својих надлежности предузму 

све активности око успостављања 

сарадње између привредних субјеката 

путем сајмова и додатног подстицаја 

развоја привреде кроз успостављање 

кредитно-гаранцијског фонда, те да се 

након тога сазове посебна тематска 

сједница Скупштине општине Рогатица 

на којој би се разматрало стање 

привреде на подручју општине Рогатица 

са посебним освртом на последице 

стечајних поступака који су у току. 

4. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о реализацији 

израде просторно-планске докуме-

нтације, Скупштина општине Рогатица 

на XVIII редовној сједници одржаној 

27.04.2006. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Информација о 

реализацији израде просторно-планске 

документације, у достављеном тексту. 

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

3.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

  

 На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о 

организовању и проблематици младих 

на подручју општине Рогатица, 

Скупштина општине Рогатица на XVIII 

редовној сједници одржаној 27.04.2006. 

године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Информација о 

организовању и проблематици младих 

на подручју општине Рогатица у 

достављеном тексту. 

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 
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“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о раду 

Средње школе у Рогатици за 2005. 

годину, Скупштина општине Рогатица 

на XVIII редовној сједници одржаној 

27.04.2006. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Информација о 

раду Средње школе у Рогатици за 2005. 

годину.  

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

3. Задужује се директор Средње 

школе у Рогатици да у сарадњи са 

директором Основне школе “Свети 

Сава” у Рогатици и директором Јавне 

предшколске васпитно-образовне 

установе “Дјечије обданиште” у 

Рогатици, организује заједнички 

састанак са представницима општине 

Рогатица на којем би се разматрала 

заједничка проблематика у образовању 

на подручју општине Рогатица. 

4. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о раду 

Основне школе “Свети Сава” Рогатица 

за 2005. годину, Скупштина општине 

Рогатица на XVIII редовној сједници 

одржаној 27.04.2006. године, донијела је 

сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Информација о 

раду Основне школе “Свети Сава” 

Рогатица за 2005. годину .  

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05), након 

разматрања Информације о раду 

Ветеринарске станице Рогатица за 2005. 

годину, Скупштина општине Рогатица 

на XVIII редовној сједници одржаној 

дана 27.04.2006. године, донијела је 

сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1.Прима се к знању Информација 

о раду Ветеринарске станице Рогатица у 

2005. годину. 

2.Информација из предходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
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На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05), након 

разматрања Информације о раду Ауто-

мото друштва “Рогатица” Рогатица у 

2005. години, Скупштина општине 

Рогатица на XVIII редовној сједници 

одржаној дана 27.04.2006. године, 

донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1.Прима се к знању Информација 

о раду Ауто-мото друштва “Рогатица” 

Рогатица у 2005. години. 

2.Информација из предходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Извјештаја о пословању за 

2005. годину Јавне предшколске 

васпитно-образовне установе “Дјечије 

обданиште” Рогатица, Скупштина 

општине Рогатица на XVIII редовној 

сједници одржаној 27.04.2006. године, 

донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Извјештај о 

пословању за 2005. годину Јавне 

предшколске васпитно-образовне 

установе “Дјечије обданиште” Рогатица, 

у достављеном тексту. 

2.Извјештај из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

3.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 

 

Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Извјештаја о раду Центра за 

социјални рад Рогатица за 2005. годину, 

Скупштина општине Рогатица на XVIII 

редовној сједници одржаној 27.04.2006. 

године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Извјештај о раду 

Центра за социјални рад Рогатица за 

2005. годину, у достављеном тексту. 

2.Извјештај из предходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

3.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

         На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Извјештаја о пословању 

Јавног Комуналног Предузећа 

“Комуналије” Рогатица за 2005. годину, 

Скупштина општине Рогатица на XVIII 

редовној сједници одржаној 27.04.2006. 

године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Извјештај о 

пословању Јавног Комуналног 

Предузећа “Комуналије” Рогатица за 

2005. годину, у достављеном тексту. 
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2.Извјештај из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

3. Тражи се од водопривредне и 

санитарне инспекције, као и комуналне 

полиције извјештај о предузетим 

активностима око заштите изворишта 

Зиличина, као и присуство на наредној 

сједници Скупштине општине Рогатица 

када ће се разматрати достављени 

извјештаји. 

4. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 4. став.1. и 2. 

Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

( “Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03 ), и члана 29. 

Статута општине Рогатица ( “Службени 

гласник општине Рогатица” број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица на XVIII 

редовној сједници одржаној 27. 04. 

2006. године, д о н и ј е л а ј е  

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног и 

Надзорног одбораТуристичке 

организације Рогатица 

I 

Именују се чланови Управног и 

Надзорног одбора Туристичке 

организације Рогатица, на период од два 

мјесеца и то: 

А) за чланове Управног одбора 

именују се: 

1. Ђоко Раздољац, 

2. Бранко Лелек и 

3. Радомир Станишић,  

Б) за чланове Надзорног одбора 

именују се: 

1. Лука Глибо, 

2. Јелена Фргања 

3. Мирка Глуховић 

II 

Именовање чланова Управног и 

Надзорног одбора, врши се на период од 

два мјесеца до окончања поступка 

именовања путем конкурса. 

III 

На првој конститутивној 

сједници извршиће се именовање 

предсједника Управног и Надзорног 

одбора. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица” 
Број:01/2-013-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.04.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

   

         На основу Меморандума о 

разумијевању између општине Рогатица 

и ГАП-а, потписаног дана 27.12.2004. 

године и члана 43. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05),  Начелник 

општине Рогатица,   д   о   н   о   с   и 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о оснивању Савјетодавног одбора 

Центра за пружање услуга грађанима 
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Члан 1. 

 

 Овом одлуком оснива се 

Савјетодавни одбор Центра за пружање 

услуга грађанима ( у даљем тексту: 

Одбор) од представника цивилног 

друштва, медија, пословне заједнице и 

јавних институција, и то: 

 

1.Аница Планојевић, предсједник, 

2.Оливера Секуловић, члан, 

3.Зоран Јанковић, члан, 

4.Мухамед Мешић, члан, 

5.Добрисав Ујић, члан, 

6.Драгиша Марковић, члан, 

7.Милован Обреновић, члан, 

8.Радмила Секуловић, члан, 

9.Милован Јанковић, члан, 

10.Хашим Шабанић, члан. 

 

Члан 2. 

 

 Задатак  Одбора је да прати рад 

Центра за пружање услуга грађанима ( у 

даљем тексту: Центар ), тј. послове 

везане за матичну службу; овјере 

преписа, потписа и рукописа; пријем 

поднесака; софтверску подршку; 

предузетништво, а посебно пружање 

општих информација од значаја за 

општину. 

 Одбор ће на редовним 

састанцима анализирати рад Центра,  

давати препоруке по информацијама о 

услугама које пружа Центар у складу са 

његовом улогом, прикупљати мјесечне 

извјештаје из Центра и припремати 

сугестије и приједлоге, на основу 

потреба грађана, за Начелника општине 

и Скупштину општине Рогатица и 

ажурирати информације које ће бити на 

располагању на инфо пулту. 

 

Члан 3. 

 

 Сједнице Одбора организује и 

сазива предсједник Одбора, који уједно 

координира укупне активности Одбора. 

 

 

Члан 4. 

 

 Одбор се оснива на период 

трајања мандата Скупштине општине 

Рогатица. 

Члан 5. 

 

 Одбор је за свој рад одговоран 

Начелнику општине, коме ће квартално 

подносити извјештај о свом раду. 

 

Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику Општине 

Рогатица». 

 
Број: 01-022-19/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,04.05.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 

На основу члана 43.  став 1. 

алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 101/04 и 42/05 

) и  члана 43. Статута општине 

Рогатица, ("Службени гласник општине 

Рогатица", број: 1/05), Начелник 

општине Рогатица,  д о  н  и  о    ј  е 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о давању сагласности  на Правилник 

о раду Територијалне ватрогасне 

јединице Рогатица 

 

I 

Даје се   сагласност на 

Правилник о раду Територијалне 

ватрогасне јединице Рогатица, број: 

03/06  из априла 2006. године. 

 

II 

 

 Одлука ступа на снагу  даном 

доношења, а објавиће се у »Службеном 

гласнику Општине Рогатица«. 
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Број: 01-023-3/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,13.04.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 5. став 4. 

Правилника о интерним конролама и 

интерним поступцима (“Службени 

гласник општине Рогатица”, број: 4/06    

) и члана 43. Статута општине Рогатица 

(“Службени гласник општине 

Рогатица”, број: 1/05), Начелник 

општине Рогатица, д  о  н  о  с  и  

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о условима и начину коришћења 

службених возила 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником  утврђују се 

услови и начин коришћења, техничко 

одржавање и употреба службених 

возила у Општини Рогатица ( у даљем 

тексту: Општина). 

 

Члан 2. 

 

 Службеним возилима Општине, 

у смислу овог правилника, сматрају се 

возила у власништву Општине 

Рогатица. 

 Преглед са подацима о типу, 

ознаком марке возила, регистарском 

ознаком, годином производње, 

назнаком погонског горива које возило 

користи, налази се у прилогу овог 

правилника. 

 

Члан 3. 

 

 Под службеним пословима, 

поред  послова који спадају у описани 

дјелокруг рада Општине, 

подразумијевају се послови и задаци из 

дјелатности Општине, а односе се на: 

         -учешће на сједницама и 

састанцима; 

         -службени одлазак у друге 

институције  и организације и повратак 

из истих; 

         -послови протоколарне природе; 

         -превоз до мјеста поласка другог 

превозног средства ( аеродром, 

жељезничка и аутобуска станиоца и 

сл.),  за што је неопходна употреба 

службеног возила. 

 

Члан 4. 

 

  Задужења за службена возила 

Општине садрже: име и презиме 

задуженог лица, јединствени матични 

број, податке из саобраћајне и возачке 

дозволе, те полису осигурања за возило. 

 

 II НАЧИН КОРИШЋЕЊА 

 

Члан 5. 

 

 Употребу службених возила за 

обављање службених потреба одобрава 

начелник општине или лице које он 

овласти. Изузетно, Начелник може 

одобрити употребу службеног возила и 

за друге потребе запослених. 

 

Члан 6. 

 

 Употребу властитог возила у 

службене сврхе одобрава Начелник 

општине. 

 Накнада трошкова за коришћење 

властитог возила у службене сврхе 

износи 20% цијене једног литра горива 

за сваки пређени километар. 

 

Члан 7. 

 

 Коришћење службених возила 

допуштено је само на основу путног 

налога за возило у складу са 

Правилником о обрасцу, садржају и 

начину попуњавања путног налога. 

 Након употребе, обавезно је 

паркирање возила на за то одређено 

мјесто. 
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Члан 8. 

 

 Возачи службених возила, у 

путни налог са стандардним подацима, 

обавезни су унијети имена и презимена 

лица које превозе. 

 Путне налоге возачи достављају 

овлашћеном лицу једном седмично, 

ради контроле. 

 За употребу службених возила 

мимо овог правилника без наређења 

Начелника општине или овлаштеног 

лица, возачи су одговорни материјално 

и дисциплински. 

 

Члан 9. 

 

 Овлашћено лице је дужно у 

контроли путних налога извршити 

упоређивање издатих путних налога за 

употребу службених возила са 

извршеним превожењима, контролу 

пређених километара и потрошеног 

горива. 

 Раздужење путног налога врши 

се најкасније до 10-тог у мјесецу за 

претходни мјесец. 

 

 III ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ 

 

Члан 10. 

 

 Под техничким одржавањем 

склужбених возила подразумијева се  

редовно и ванредно техничко 

одржавање. 

 Редовно техничко одржавање 

подразумијева прописане сервисне 

захвате од произвођача возила. 

 Ванредно техничко одржавање 

подразумијева оправке дијелова и 

склопова возила, које изискују посебне 

трошкове општине. 

 

Члан 11. 

 

 Налог за оправку возила 

одобрава Начелник општине или лице 

које он овласти. 

 Возачи службених возила дужни 

су, без одлагања, обавјестити Начелника 

општине или овлаштено лице о уоченим 

кваровима на возилу, а обим и врсту 

радова које је потребно извршити на 

возилу, дјелове које је неопходно 

замијенити,  са орјентационо исказаним 

цијенама за сваку врсту рада, односно 

дијела, утврђује овлашћено правно лице 

– сервисер. 

 

Члан 12. 

 

 Висина утрошка средстава за 

погонско гориво, уље, мазиво и 

техничко одржавање службених возила 

утврђује се Буџетом општине. 

 

Члан 13. 

 

 Обрачун трошкова из претходног 

члана за свако возило, тромјесечно се 

доставља Начелнику општине на 

преглед. 

Члан 14. 

 

 Корисници службених возила 

дужни су надокнадити штету која је 

настала као посљедица наовлашћеног и 

несавјесног коришћења возила. 

 

Члан 15. 

 

 Потрошња горива, мазива, гума и 

других потрошних дијелова мора бити у 

складу са техничким карактеристикама 

возила и укупно пређеним 

километрима, за шта су одговорна лица 

задужена за службена возила. 

 Контролу спровођења 

претходног става врше корисници 

путног налога, овлашћена лица за 

издавање налога и интерна контрола. 

 Збирне податке из става 1. овог 

члана води и врши стручни сарадника за 

рачуноводствене  послове. 
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Члан 16. 

 

 Оцјену оправданости трошења 

средстава за коришћење службених 

возила врши Начелник општине, 

најмање једном годишње, на бази 

годишњег извјештаја и коришћења 

службених возила. 

   

Члан 17. 

 

 Овај правилник ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
 

Број: 01-022-18/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,19.04.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 

Након сравњивања са изворним 

текстом, утврђено је да су у Одлуци о 

оснивању Административне службе 

Општине Рогатица број: 01-022-10/06 од 

01.03.2006.године, објављеној у 

„Службеном гласнику општине 

Рогатица“, број: 4/06), учињене 

техничке грешке, те се даје 

        

        И  С  П  Р  А  В  К  А 

Одлуке о оснивању Административне 

         службе Општине Рогатица   
 

 

 У члановима 10., 13., 14., 15., 16. 

и 23. умјесто бројева треба да стоје 

алинеје. 

 
Број: 01-022-10/06                              СЕКРЕТАР 

Рогатица,10.05.2006.год    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                  Драгица Цвијетић, с.р. 

______________________________________________ 
 

 


