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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04 и 42/05), а у складу са чланом 11. Закона о раду
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/07
Пречишћени текст) и чланом 4. став 4. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 25/03), начелник општине Доњи Жабар,
доноси

ПРАВИЛНИК

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У Правилнику о раду Административне службе
Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар", бр. 11/06), у члану 3 . мијења се став 6. и
гласи:
" Права, обавезе и одговорности на раду и по основу
рада савјетника урегулишу се уг овором о раду који
закључује начелник општине и именовани савјетник."
Члан 2.
У Правилнику у члану 3 . додаје се нови став 8. који
гласи:
"Приликом ступања на дужност, савјетник потписује
изјаву којом у цијелости прихвата свој статус у погледу
права и обавеза, у складу са одредбама члана 3. став 4.
Правилника о раду Административне службе Општине
Доњи Жабар и да се одриче права коришћења правних
средстава у случају разрјешења и престанка радног
односа, прије истека мандата начелника општине".
Члан 3.
У Правилнику, у члану 29. додаје се нови став 3. који
гласи:
"Плата савјетника утврђује се уговором о раду, и то у
фиксном износу или множењем просјечне плате свих
запослених у Административној служби на неодређено
вријеме са коефицијентом од 2 до 3. Накнаде и друга
лична примања савјетник остварује у складу са
одредбама овог Правилника и колективног уговора у
висини утврђеној за секретара Скупштине општине."

Жиро рачун Општинских прихода:
Развојна банка Југоисточне Европе
АД Бања Лука 562-011-00000765-86
Филијала Модрича

Члан 4 .
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласни ку Општине Доњи
Жабар“.
Број: 02-022-34/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
17. 12. 2007. године
Саво Јовичић, с. р.
Доњи Жабар
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На основу члана 43. алинеја осма и члана 44. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са
чланом 4. став 1. Одлуке о оснивању Административне
службе („Службени гласник Општине Доњи Жабар“,
бр. 10/05), начелник Општине Доњи Жабар, доноси

ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о унутра шњој
организацији послова и систематизацији
радних мјеста Административне службе
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији послова и
систематизацији радних мјеста Административне
службе Општине Доњи Жабар („Службени гласник
Општине Доњи Жабар“, бр. 8/ 06, 1/07 и 8/07), у Глави
IV - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ, додаје се поднаслов
"Савјетници" и нови чланови 14а., 14б. и 14в. који
гласе:
"Члан 14а.
У Административној служби могу се именовати,
односно поставити главни стручњаци са статусом
савјетника начелника општ ине, и то за области и
послове у оквиру дјелокруга надлежности
начелника
општине
прописане
законом
(омладину, спорт, физичку културу и удружења
грађана; за пољопривреду; за просторно уређење;
за информисање и др.).
Савјетник се може поставити и за друге области
од значаја за извршавање функције начелника
општине.
Члан 14б.
Савјетник координира одређене послове и активности
из надлежности начелника општине, врши анализе,
процјене и предлаже могућа рјешења у одређеној
области или сектору, у границама дјелокруга послова
одобрених од стране начелника.

Страна 2
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Члан 14в.
За савјетника може бити именовано - постављено
лице које има најмање високу стручну спрему, а
изузетно вишу, и ако испуњава опште услове
предвиђене за запошљава ње, у складу са Законом о
локалној самоуправи.
Савјетнике именује - поставља начелник
општине својим рјешењем, којим одређује садржај
послова, у складу са ст. 1. овог члана.
Начелник општине и именовани савјетник
закључују уговор о раду, којим се детаљније
утврђују права, обавезе и од говорности на раду и
по основу рада савјетника".
Члан 2.
У Правилнику испред члана 15. додаје се поднаслов:
"Сарадња са сусједним општинама у вршењу послова
административне службе".
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 02-12-35/07
17. децембра 2007.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић, с. р.
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На основу чл. 1. и 4. Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник БиХ», број 49/04, 19/05, 52/005,
92/05, 8/06 и 24/06), Упутства о примјени Закона о
јавним набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број
03/05), а у складу са чланом 43. и 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чланом 44.
Статута Општине Доњи Жабар («Службени гласник
Општине Доњи Жабар », број 6/05), Начелник
Општине Доњи Жабар, доноси

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА
1.

За потребе обезбјеђења функционисања
система противпожарне заштите на п одручју
О п ш т и н е Д о њ и Ж а б а р , вршиће се
набавка следећих роба:
1.1. Намјенско возило марке «ЛАДА», Тип 21214
NIVA 1,7i 4x4, запремина 1690 ccm, снага 59
kW, сигнализација и обиљежје: стандард,
погонско гориво BMB 95, број врата 3, волан
servo,
1.2.
Опрема, по спецификацији:
- ватрогасно интервенцијско одијело ком 5
- ватрогасни шљем .................................... ком 5
- ватрогасне чизме .................................... ком 5
- ватрогасно радно одијело .................... ком 5
- противпожарни апарат s – 9 ............ ком 10
- метланице за гашење пожара ........... ком 15.
2. Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке – 35. 000, 00 КМ.
3. За предметну јавну набавку роба спровешће се
ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА
ДОСТАВУ ПОНУДА
без објављивања
обавјештења у "Службеном гласнику БиХ", у
складу са Законом о јавним набавкама.
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4.

Обавјештења у вези јавне набавке прибављају
се код Стручног сарадника за цивилну заштиту,
мјесне заједнице, повратак и обн ову.
5. Одговорно лице: Јово Жигић.
6. Критеријум
који ће се примјењивати
приликом избора најповољнијег понуђача роба
је најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде.
7. Именује се Комисија за провођење поступка
јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке, у саставу :
1) Јово Жигић, службеник Административне
службе, предсједник;
2) Миле
Максимовић,
службеник
Административне службе , члан;
3) Зденко
Јовановић,
службеник
Административне службе, члан и
записничар.
8. Комисија је дужна извршити послове јавне
набавке роба из тачке 1. овог рјешења у складу
са законом и другим прописима из области
јавних набавки у циљу додјеле уговора
најповољнијем понуђачу, према критеријуму
најниже цијене технички задовољавајуће
понуде, о истом сачини записник и достави
приједлог начелнику Општине.
9. Предсједник и чланови Комисије, као и
записничар, дужни су чувати као пословну
тајну, све податке и сазнања која се стекну у
раду Комисије, о чему потписују изјаву о чувању
службене тајне (повјерљивост) у поступку
набавке.Поред изјаве о повјерљивости ,лица из
става 1.ове тачке, дужни су потписати изјаву о
непристрасности, односно да ће поступати
искључиво по правилима службе и да неће
фаворизовати ниједног од учесника у поступку
јавне набавке.
10. Предсједник, чланови Комисије и записничар
имају право на накнаду за свој рад у укупном
износу од 260, 00 КМ, у појединачним нето
износима, како слиједи:
- предсједник Комисије ..... .............. 100,00 КМ
- чланови Комисије,по ......................... 80,00 КМ
Накнада се исплаћује из средстава Буџета, по
окончању поступка јавне набавке .
11. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар" .
Број: 02-052-81/07
30. 11. 2007. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић, с. р.
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На основу чл.1. и 4. Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник БиХ»,број 49/04, 19/05, 52/005,
92/05, 8/06 и 24/06),Упутства о примјени Закона о
јавним набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број
03/05), а у складу са чланом 43. и 72.став 3. Закона о
локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр. 101/04,42/05 и 118/05) и чланом 44. Статута
Општине Доњи Жабар («Службени гласник Општине
Доњи Жабар»,број 6/05), Начелник Општине Доњи
Жабар, доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА

Страна 3
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1. За потребе О п ш т и н е Д о њ и Ж а б а р , вршиће
се набавка следећих радова:
Изградња артерског -субартерског бунара за јавну
употребу воде за пиће у насељу "Баре" Доњи Жабар .
2. Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке износи 35.000, 00 КМ, од
чега је обезбиједило Министарство за избјеглице и
расељена лица Владе Републике Српске у висини од
20.000 ,00 КМ, а преостали износ од 15.000, 00 КМ
обезбјеђује се у Буџетској 2008. години.
3. За предметну јавну набавку радова спровешће се
ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ПУТЕМ
КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВУ
ПОНУДА без објављивања обавјештења у
"Службеном гласнику БиХ", у складу са Законом о
јавним набавкама.
4. Технички дио тендерске документације на основу
које ће се спровести поступак сачињава службеник
Административне службе надлежан за послове
урбанизма и грађења.Тендерска документација ће се
преузимати код наведеног службеника који се
задужује за давање свих обавјештења о техничким и
другим карактеристикама планираних радова.
5. Одговорно лице: Слободан Вуковић дипл. инж.
грађевине.
6. Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег извођача радова је најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде.
7. Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног
рјешења.
8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће
се
у
“Службеном
гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 02-360-10/07
5. 12. 2007. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић, с. р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр. 49/04, 19/05, 52/005,
92/05,8/06 и 24/06), а у складу са чланом 44. тач. 23.
Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр.6/05) , доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне
набавке
I
Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи
Жабар (у даљем тексту:Комисија) у саставу:
1. Слободан Вуковић, службеник Административне
службе, предсједник;
2. Душанка Стевић, службеник Административне
службе, члан;
3. Слободанка Јовичић, службеник Административне
службе, члан.
II
Комисија има право и обавезу да проводи поступак
јавне набавке путем КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА
ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА без објављивања обавјештења
у "Службеном гласнику БиХ" за изградњу артерског -
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субартерског бунара за јавну употребу воде за
пиће у насељу "Баре" у насељеном мјесту Доњи
Жабар.
III
За записничара именује се Ружица Јовичић , без права
гласа у комисији.
IV
Комисија врши послове јавне набавке услуга из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу, према критеријуму
најниже цијене технички задовољавајуће понуде, о
истом сачини записник и достави приједлог начелнику
Општине. Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.
V
На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача, Комисија ће сачинити приједлог уговора који
ће начелник Општине понудити најповољнијем
понуђачу.
VI
Предсједник и чланови Комисије,као и записничар,
дужни су чувати као пословну тајну, све податке и
сазнања која се стекну у раду Комисије, о чему потписују
изјаву о чувању службене тајне (повјерљивост) у
поступку набавке.
Поред изјаве о повјерљивости , лица из става 1. ове
тачке, дужни су потписати изјаву о непристрасности,
односно да ће поступати искључиво по правилима
службе и да неће фаворизовати ниједног од учесника у
поступку јавне набавке.
VII
Предсједник,чланови Комисије и записничар имају
право на накнаду за свој рад,и то:
- предсједник Комисије ........................ 100,00 КМ
- чланови Комисије, по
.................... 70,00 КМ
- записничар
....................... 50,00 КМ.
Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.
VIII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службе ном гласнику Општине Доњи
Жабар.
Број: 02-360-10/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
5. децембра 2007.године Саво Јовичић, с. р.
Доњи Жабар
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/07,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 4. став 4. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 25/03) и чланом 3. став 5. Правилника о
раду Административне службе Општине Доњи Жабар
("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр.
11/06), начелник општине Доњи Жабар, донио је

ОДЛУКУ
о именовању савјетника за омладину, спорт,
физичку културу и удружења грађана
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Понедјељак, 17. децемб ар 2007.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ Ж АБАР

Број 11

Члан 1.
Јово Пантелић из Човић Поља, по занимању
дипломирани економиста - смјер менаџмент и
маркетинг за мала и средња предузећа, ЈМБГ
0201958127267, именује - поставља се за савјетника
начелника општине за омладину, спорт, физичку
културу и удружења грађана.

Члан 5.
Савјетник за омладину, спорт, физичку културу и
удружења грађана послове утврђене чланом 2. ове
Одлуке обављаће почев од 17. 12. 2007. године, а права,
обавезе и одговорности на раду и по основу рада
савјетника регулишу се уговором о раду који закључује
начелник општине и именовани савјетник .

Члан 2.
Савјетник за омладину, спорт, физичку културу и
удружења грађана поставља се за обављање с љедећих
послова:
- координише одређене послове и активности
из надлежности начелника општине који се
односе на положај младих у друштву и локалној
заједници; омладинско организовање
области
заштите
права
омладине,
подстицања
омладинског ангажовања у омладинским
организацијама;
остваривање
сарадње
са
омладинским организацијама и удружењима
грађана; спровођење омладинске политике, и
врши друге послове из ових области по налогу
начелника;
- у области спорта и физичке културе врши
одређене послове по налогу начелника
општине из дјелокруга јединице локалне
самоуправе,
а
нарочито
у
погледу
обезбјеђивања услова за изградњу, одржавање и
кориштење спортских и рекреативних објеката;
организовања школских и студентских спортских
такмичења, општинског и међуопштинског нивоа ;
посебних услова за повећање квантитета и
квалитета рада са младим спортским талентима ;
обезбјеђивања услова за развој и унапређење
аматерског спорта; финансирање спортских
организација према такмичарском нивоу и успјеху
у званичним такмичењима; успостављање спортске
сарадње са другим општинама и нивоима власти,
спортским
организацијама
и
установама;
обезбјеђивања услова за организацију и одржавање
спортских такмичења и манифестација од значаја
за општину и друге послове из ових об ласти по
налогу начелника.
Савјетник за омладину, спорт, физичку културу и
удружења
грађана
непосредно
сарађује
са
Административном службом надлежном за послове из
области које се односе на његов рад.

Члан 6.
Начин обрачуна плате и других личних примања
утврдиће се посебним рјешењем.

Члан 3.
Савјетник за омладину, спорт, физичку ку лтуру и
удружења грађана поставља се на вријеме трајања
мандата начелника општине који га именује и може
бити разријешен и прије истека мандата на који је
постављен, даном подношења оставке односно даном
разрешења.
Савјетник за омладину, спорт, физичку културу и
удружења грађана разрјешава се одлуком начелника.

2. Комисија из тачке 1.овог Рјешења има задатак да, у
складу са актима Министарства за породицу, омл адину
и спорт бр. 20.01/052 - 1691/07 од 6. 11. 2007. године и
20.01/052 - 1793/07 од 26. 11. 2007. године изврши
снимање постојећег стања о броју вишечланих
породица на подручју Општине Доњи Жабар, са троје
и више дјеце узраста до 18 година, или 26 година ако
су на редовном школовању, а која немају на адекватан
начин ријешено стамбено питање, изврши потребне
анализе и утврди р а н г л и с т у п р и о р и т е т а за
стамбено збрињавање.
3. Рок за извршење послова из тачке 2. овог Рјешења:
одмах.
4. Извјештај Комисије са ра нг листом приоритета за
помоћ у стамбеном збрињавању, у складу са овим
рјешењем, Комисија ће доставити начелнику општине
у циљу координисања рада са надлежном Комисијом

Члан 4.
Савјетник за омладину, спорт, физичку културу и
удружења грађана остварује права из рада и по основу
рада, као постављено лице, у складу са Законом и за свој
рад одговара начелнику.
Сва питања, везана за права из рада и по основу рада,
рјешаваће начелник општине, у складу са законом и
Правилником о раду.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар''.
Број: 02-022-33/07
17. 12. 2007. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић, с. р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу
са
чланом
44.тач.23.Статута
општине
Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
6/05), доноси

РЈЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за утврђивање листе
приоритета за додјелу помоћи за стамбено
збрињавање

1. Образује се Комисија за утврђивање листе
приоритета за додјелу помоћи за стамбено
збрињавање вишечланих породица на подручју
Општине Доњи Жабар, у складу са програмом Владе
Републике Српске, у саставу:
1) Владимир Ресановић, Виши стручни сарадник за
социјалну и дјечију заштиту, здравство, просвјету
и културу - службеник Административне службе,
предсједник
2) Слободан Вуковић, Самостални стручни сарад ник
за просторно уређење и грађење - дипл. инж.
грађевинарства, службеник Административне
службе, члан
3) Јово Жигић, службеник Административне службе,
члан.
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Министарства за породицу, омладину и спорт Владе
Републике Српске и коначног разматрања предложене
листе приоритета и одобравања потребних средстава.
5. Предсједник и чланови Комисије имају право на
накнаду за свој рад,и то у висини од 100,00 КМ и по
70,00 КМ за чланове Комисије. Накнада се исплаћује
након извршења повјереног посла и доставе извјештаја
са предложеном ранг листом приоритета.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар".
Број: 02-022-77/07
12. децембра 2007.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић, с. р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 44. тачка 23.
Статута Општине Доњи Жабар ("Службени гласник
Општине Доњи Жабар" , бр. 5/06) и чл. 8. и 11. Одлуке
о извршењу Буџета Општине за 2007. годину
("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр.
14/06), Начелник Општине , доноси
РЈЕШЕЊЕ
о одобравању накнаде за уређивање, припрему и
издавање "Службеног гласника Општине Доњи Жабар"
у 2007. години
1.

За припрему, израду, штампање и објављивање
"Службеног гласника Општине Доњи Жабар" у
2007. години, одобрава се накнада, у паушалном
износу, и то:
- Одговорни уредник .................................... 800, 00 КМ
- чланови Редакцијског колегијаума, по .... 500, 00 КМ.
2.

АНГАЖУЈУ СЕ средства текуће ликвидности
Буџета Општине Доњи Жабар за 20 07. годину у
укупном износу од 2.3 00,00 КМ за исплату
одређену овим Рјешењем.

3.

О реализацији овог Рјешења стараће се
стручни
сарадник
за
р ачуноводство
Административне службе.

4.

Накнада се исплаћује на текући рачун одговорних
лица из тачке. 1. овог Рјешења.

5.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар".

Број: 02 - 022 - 30 /07
11. децембра 2007. године
До њ и Жаб ар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић, с. р.

Број 11
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Број 11

САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
149. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о раду Админ истративне службе Општине
Доњи Жабар
150. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о унутрашњој организацији послова и
систематизацији радних мјеста Административне службе
151. ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба - средства и опрема за
функционисање система противпожарне заштите
152. ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова - Изградња артерскогсубартерског бунара за јавну употребу воде за пиће у насељу "Баре" Доњи Жабар
153. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке - Изградња артерскогсубартерског бунара за ја вну употребу воде за пиће у насељу "Баре" Доњи Жабар
154. ОДЛУКА о именовању савјетника за омладину, спорт, физичку културу и
удружења грађана
155. РЈЕШЕЊЕ о образовању Комисије за утврђивање листе приоритета за додјелу
помоћи за стамбено збрињавање
156. РЈЕШЕЊЕ о одобравању накнаде за уређивање, припрему и издавање
"Службеног гласника Општине Доњи Жабар" у 2007. години

ОБЕЗБИЈЕДИТЕ НА ВР ИЈЕМЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Општине Доњи Жабар

Ближе информације на телефон:
054/853-031 и 875 - 100, локал 105

Ближе информације на телефон:
022 / 610 гласник
- 616 Општине Доњи Жабар - Број 11/07
Понедјељак, 17. децембра 2007. године - Службени
Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник:Митар
Митровић дипл. правник. Уређује Редакцијски колегиј: Ружица Јовичић, Миле Максимовић и
Зденко Јовановић.Тел / факс: 054 / 875 - 100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази
по потреби. Жиро рачун Општинских прихода: 562-011-00000765-86 код Развојне банке
Југоисточне Европе АД Бања Лука - Филијала Модрича.

