
               Bosna i Hercegovina  
  Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanska županija  
           OPĆINA ČAPLJINA  
         NAČELNIK OPĆINE 
Broj ON: 213/16-26 
Čapljina,03.veljače 2017. godine 
 
 
          Temeljem članka 68. stavak 4. točka i), Zakona o javnim nabavama Bosne i 
Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), te preporuke Povjerenstva za 
javnu nabavu,broj ON:213/16-25  od  05.siječnja  2017.godine, po otvorenom 
postupku za nabavu radova-Dogradnja i nadogradnja Dječjeg vrtića u Čapljini za  
LOT I - Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, 
elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini, postupajući u  
ponovnom postupku po rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-
1-529-7/16  od 02.11.2016. godine, Načelnik općine Čapljina – Ugovorno tijelo, d o 
n i j e l o  je  
 

O  D  L  U  K  U 
 
          Ponuda ponuđača-„Nekretnine“d.o.o. Međugorje broj 07/16 od 03. lipnja 
2016. godine, za  javnu nabavu radova za LOT I- Građevinski, građevinsko-
zanatski, vodovodni, kanalizacijski, elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  
vrtiću  u  Čapljini, proglašava  se neprihvatljivom. 
 

O b r a z l o ž e n j e  
 

           Postupak javne nabave radova  je pokrenut  Odlukom o pokretanju 
postupka javne nabavke broj:213/16-1 od 28.travnja  2016.godine.    
           
         Obavijest o javnoj nabavi radova (otvoreni postupak-radovi) – objavljen je 
na portalu javnih nabavki (br.obavijesti: 1163-1-3-10-3-9/16) i sažetak obavijesti o  
javnoj nabavi u Službenom glasniku BiH, broj 35., od 13.svibnja   2016.godine. 
         Kriterij za dodjelu ugovora bila je isključivo „najniža cijena“ zadovoljavajuće 
ponude.  
      
              Povjerenstvo za javnu nabavu radova, imenovano  rješenjem, broj ON: 
213/16-2 od 29.travnja 2016.godine za projekt: Dogradnja i nadogradnja Dječjeg 
vrtića u Čapljini, podijeljeno na : LOT I - Građevinski, građevinsko-zanatski, 
vodovodni, kanalizacijski, elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  
Čapljini i LOT II - Strojarski radovi na Dječjem vrtiću Čapljina, dostavilo je u 
skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima  Zapisnik o ponovnom 
pregledu i ocijeni ponuda,broj ON:213/16-24 i Preporuku, broj:213/16-25  od 
05.siječnja 2017. godine,u kojem je utvrdilo da su na javni poziv za gore navedenu 
nabavu za LOT I- Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, 
elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini prijavili sljedeći 
ponuđači:  
 
 

 



2.- 
 

“KONSTRUKCIJE”  d.o.o.  Mostar, “NEKRETNINE” d.o.o. Međugorje, “KONS” 
d.o.o. Ljubuški, Konzorcij : “GTR”d.o.o. Mostar  i “Gradnja” d.o.o. Mostar, 
“BUMAT”d.o.o.Trebižat – Čapljina i Konzorcij : “ DOMING ”d.o.o. Čitluk  i 
D.O.O. “KRISTAL-KOMERC” Export-Import  Konjic,. 
            
             Daljnjim  uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom 
sadržaja i pravovaljanosti dokumentacije, Povjerenstvo je ostalo pri svojim 
navodima iznesenim u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda  broj:213/16-4 od 
17.06.2016.godine za sljedeće ponuđače: “KONS” d.o.o. Ljubuški, u ukupnom 
iznosu od  1.297.161,80 KM sa PDV-om (nema popusta), “KONSTRUKCIJE”  
d.o.o.  Mostar u ukupnom iznosu od 1.308.739,61 KM sa PDV-om (popust od 5 ℅ 
ili 58.872,68 KM uračunat u ukupnu cijenu ponude sa PDV-om), “BUMAT”d.o.o. 
Trebižat-Čapljina, u ukupnom iznosu od  1.148.463,52 KM sa PDV-om (nema 
popusta)  i  Konzorcij :          ,,DOMING”  d.o .o. Čitluk   i  D.O.O. “KRISTAL-
KOMERC” Export-Import Konjic, u ukupnom iznosu od 1.264.743,92 KM sa 
PDV-om  (nema popusta), da ne ispunjavaju formalno pravne i tehničke uvjete za 
LOT I - Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, 
elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini. 
              Ponovnom analizom, a prema navodima predmetnog rješenja Ureda za 
razmatranje žalbi BiH, Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda ponuđača  -
„Nekretnine“d.o.o. Međugorje broj 07/16 od 03. lipnja 2016. godine, za LOT I -
Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, 
elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini, ne ispunjava 
formalno pravne i tehničke uvjete za LOT I- Građevinski, građevinsko-zanatski, 
vodovodni, kanalizacijski, elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  
Čapljini kako je navedeno u točki  10.a Zapisnika o ponovnom pregledu i ocjeni 
ponuda , broj ON: 213/16-24 od 05.siječnja   2017.godine, koji je sastavni dio ove 
odluke. 
 
           Sukladno gore navedenom, riješeno je kao u izreci odluke.   
           
          Na ovu Odluku može izjaviti žalba u  roku od 10 (deset) dana, od dana 
prijema ove odluke. 
          Žalba se upućuje Ugovornom tijelu, Načelniku općine Čapljina, kao 
naručitelju nabave, sukladno odredbama članka 99. Zakona o javnim nabavama 
BiH.    
 
Dostavljeno:                                                               NAČELNIK OPĆINE 
 

1. „Nekretnine“d.o.o. Međugorje                                 dr. Smiljan Vidić 
        

2. U dokumentaciju Ureda Načelnika                         
         općine Čapljina.- 
 
 
 
 
 
 



 
 
           Bosna i Hercegovina  
  Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanska županija  
           OPĆINA ČAPLJINA  
         NAČELNIK OPĆINE 
Broj ON: 213/16-27 
Čapljina, 03.veljače 2017. godine 
 
 
          Temeljem članka 68. stavak 4. točka i), Zakona o javnim nabavama Bosne i 
Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), te preporuke Povjerenstva za 
javnu nabavu,broj ON:213/16-25  od  05.siječnja  2017.godine, po otvorenom 
postupku za nabavu radova-Dogradnja i nadogradnja Dječjeg vrtića u Čapljini za  
LOT I - Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, 
elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini, postupajući u  
ponovnom postupku po rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-
1-529-7/16  od 02.11.2016. godine, Načelnik općine Čapljina – Ugovorno tijelo, d o 
n i j e l o  je  
 

O  D  L  U  K  U 
 
          Ponuda ponuđača- Konzorcij: “GTR”d.o.o. Mostar  i “Gradnja” d.o.o. Mostar, 
broj:01-67/2016 od 03.06.2016.godine, za  javnu nabavu radova za LOT I- 
Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, 
elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini, proglašava  se 
neprihvatljivom. 
 

O b r a z l o ž e n j e  
           Postupak javne nabave radova  je pokrenut  Odlukom o pokretanju 
postupka javne nabavke broj:213/16-1 od 28.travnja  2016.godine.    
           
         Obavijest o javnoj nabavi radova (otvoreni postupak-radovi) – objavljen je 
na portalu javnih nabavki (br.obavijesti: 1163-1-3-10-3-9/16) i sažetak obavijesti o  
javnoj nabavi u Službenom glasniku BiH, broj 35., od 13.svibnja   2016.godine. 
         Kriterij za dodjelu ugovora bila je isključivo „najniža cijena“ zadovoljavajuće 
ponude.  
      
              Povjerenstvo za javnu nabavu radova, imenovano  rješenjem, broj ON: 
213/16-2 od 29.travnja 2016.godine za projekt: Dogradnja i nadogradnja Dječjeg 
vrtića u Čapljini, podijeljeno na : LOT I - Građevinski, građevinsko-zanatski, 
vodovodni, kanalizacijski, elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  
Čapljini i LOT II - Strojarski radovi na Dječjem vrtiću Čapljina, dostavilo je u 
skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima  dostavilo Zapisnik o 
ponovnom pregledu i ocijeni ponuda,broj ON:213/16-24 i Preporuku, broj:213/16-
25  od 05.siječnja 2017. godine,u kojem je utvrdilo da su na javni poziv za gore 
navedenu nabavu za LOT I- Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, 
kanalizacijski, elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini 
prijavili sljedeći ponuđači:  
 



 
 

2.- 
 

“KONSTRUKCIJE”  d.o.o.  Mostar, “NEKRETNINE” d.o.o. Međugorje, “KONS” 
d.o.o. Ljubuški, Konzorcij : “GTR”d.o.o. Mostar  i “Gradnja” d.o.o. Mostar, 
“BUMAT”d.o.o.Trebižat – Čapljina i Konzorcij : “ DOMING ”d.o.o. Čitluk  i 
D.O.O. “KRISTAL-KOMERC” Export-Import  Konjic,. 
            
             Daljnjim  uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom 
sadržaja i pravovaljanosti dokumentacije, Povjerenstvo je ostalo pri svojim 
navodima iznesenim u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda  broj:213/16-4 od 
17.06.2016.godine za sljedeće ponuđače: “KONS” d.o.o. Ljubuški, u ukupnom 
iznosu od  1.297.161,80 KM sa PDV-om (nema popusta), “KONSTRUKCIJE”  
d.o.o.  Mostar u ukupnom iznosu od 1.308.739,61 KM sa PDV-om (popust od 5 ℅ 
ili 58.872,68 KM uračunat u ukupnu cijenu ponude sa PDV-om), “BUMAT”d.o.o. 
Trebižat-Čapljina, u ukupnom iznosu od  1.148.463,52 KM sa PDV-om (nema 
popusta)  i  Konzorcij :          ,,DOMING”  d.o .o. Čitluk   i  D.O.O. “KRISTAL-
KOMERC” Export-Import Konjic, u ukupnom iznosu od 1.264.743,92 KM sa 
PDV-om  (nema popusta), da ne ispunjavaju formalno pravne i tehničke uvjete za 
LOT I - Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, 
elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini. 
              Ponovnom analizom, a prema navodima predmetnog rješenja Ureda za 
razmatranje žalbi BiH, Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda ponuđača  Konzorcij: 
“GTR”d.o.o. Mostar  i “Gradnja” d.o.o. Mostar , za LOT I -Građevinski, 
građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, elektroinstalaterski  radovi  na  
Dječjem  vrtiću  u  Čapljini (“GTR”d.o.o. Mostar-nositelj konzorcija), ne ispunjava 
formalno pravne i tehničke uvjete za LOT I- Građevinski, građevinsko-zanatski, 
vodovodni, kanalizacijski, elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  
Čapljini kako je navedeno u točki  10.b Zapisnika o ponovnom pregledu i ocjeni 
ponuda , broj ON: 213/16-24 od 05.siječnja  2017.godine,koji je sastavni dio ove 
odluke. 
 
           Sukladno gore navedenom, riješeno je kao u izreci odluke.   
           
          Na ovu Odluku može izjaviti žalba u  roku od 10 (deset) dana, od dana 
prijema ove odluke. 
          Žalba se upućuje Ugovornom tijelu, Načelniku općine Čapljina, kao 
naručitelju nabave, sukladno odredbama članka 99. Zakona o javnim nabavama 
BiH.    
 
 

 
Dostavljeno:                                                               NAČELNIK OPĆINE 
 

1.Konzorcij: “GTR”d.o.o. Mostar                           dr. Smiljan Vidić 
 i “Gradnja” d.o.o. Mostar,                        
  

2.U dokumentaciju Ureda Načelnika                         
         općine Čapljina.- 
 



 
             Bosna i Hercegovina  
  Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanska županija  
           OPĆINA ČAPLJINA  
         NAČELNIK OPĆINE 
 
Broj ON: 213/16-28 
Čapljina,03.veljače 2017. godine 
 
 
 
          Temeljem članka 68.stavak 4.točke j)  Zakona o javnim nabavama Bosne i 
Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), te preporuke Povjerenstva za 
javnu nabavu, broj ON:213/16-25  od  05.siječnja  2017.godine, po otvorenom 
postupku za nabavu radova-Dogradnja i nadogradnja Dječjeg vrtića u Čapljini za 
LOT II - Strojarski radovi na Dječjem vrtiću Čapljina,a postupajući u  ponovnom 
postupku po rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-529-7/16  
od 02.11.2016. godine, Načelnik općine Čapljina – Ugovorno tijelo, d o n i j e l o  je  
  

O  D  L  U  K  U 
  

 
  I 

 
          Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, broj ON:213/16-11 
od 27.lipnja 2016. godine za  LOT II- Strojarski radovi na Dječjem vrtiću 
Čapljina, ponuđača/ tvrtke -“ZT TEHNOZAŠTITA”d.o.o. Mostar, broj 03-01/06-16 
od 03.lipnja 2016.godine. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

          Postupak javne nabave radova  je pokrenut  Odlukom o pokretanju 
postupka javne nabavke broj:213/16-1 od 28.travnja  2016.godine.           
          Obavijest o javnoj nabavi radova (otvoreni postupak-radovi) – objavljen je 
na portalu javnih nabavki (br.obavijesti: 1163-1-3-10-3-9/16) i sažetak obavijesti o  
javnoj nabavi u Službenom glasniku BiH, broj 35., od 13.svibnja   2016.godine. 
          Kriterij za dodjelu ugovora bila je isključivo „najniža cijena“ 
zadovoljavajuće ponude.       
         Povjerenstvo za javnu nabavu radova, imenovano  rješenjem, broj ON: 
213/16-2 od 29.travnja 2016.godine za projekt: Dogradnja i nadogradnja Dječjeg 
vrtića u Čapljini, za LOT II- Strojarski radovi na Dječjem vrtiću Čapljina, 
dostavilo je u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima  Zapisnik o 
ponovnom pregledu i ocijeni ponuda, broj ON:213/16-24 i Preporuku, broj:213/16-
25 od 05.siječnja 2017. godine da se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, 
broj ON:213/16-11 od 27.lipnja 2016. godine za  LOT II- Strojarski radovi na 
Dječjem vrtiću Čapljina, ponuđača/ tvrtke -“ZT TEHNOZAŠTITA”d.o.o. Mostar, 
broj 03-01/06-16 od 03.lipnja 2016.godine,poništi što je i prihvaćeno  iz  razloga 
utvrđenih u točki 11. Zapisnika o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda , broj ON: 
213/16-24 od 05.siječnja   2017.godine,koji je sastavni dio ove odluke. 
 



            2. 
 

U skladu sa gore utvrđenim, riješeno je kao u izreci odluke. 
 
          Pouka o pravnom lijeku: 
 
          Na ovu Odluku može izjaviti žalba u  roku od 10 (deset) dana, od dana 
prijema ove odluke. 
          Žalba se upućuje Ugovornom tijelu, Načelniku općine Čapljina, kao 
naručitelju nabave, sukladno odredbama članka 99. Zakona o javnim nabavama 
BiH.    
 
        
 
   Dostavljeno:                                                           NAČELNIK OPĆINE 
                                                                                   dr. Smiljan Vidić                                                                           

1. Sudionicima postupka,  
2. U dokumentaciju Ureda Načelnika 

         općine Čapljina.- 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           Bosna i Hercegovina  
  Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanska županija  
           OPĆINA ČAPLJINA  
         NAČELNIK OPĆINE 
Broj ON: 213/16-29 
Čapljina,03.veljače 2017. godine  
 
 

            Temeljem članka 69.stavak 3.  i članka 70. stavak 4. i 6., 
Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine(Službeni glasnik BiH, broj: 
39/14, te preporuke Povjerenstva za javnu nabavu, broj ON:213/16-25  od 
05.siječnja  2017.godine, po otvorenom postupku za nabavu radova- 
Dogradnja i nadogradnja Dječjeg vrtića u Čapljini, podijeljeno na : LOT I – 
Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni,kanalizacijski 
,elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u Čapljini i LOT II- Strojarski  
radovi na Dječjem vrtiću Čapljina,objavljenog na portalu javnih nabavki,  
1163-1-3-10-3-9/16) i sažetak obavijesti o  javnoj nabavi u Službenom  
glasniku BiH, broj 35., od 13.svibnja   2016.godine., Načelnik općine Čapljina  
– Ugovorno tijelo,d o n i j e l o  je 

  
O  D  L  U  K  U 

o otkazivanju postupka nabave   
 

 
I 

            Otkazuje  se otvoreni postupak javne nabavke za radove: Dogradnja i  
nadogradnja Dječjeg vrtića u Čapljini podijeljeno na : LOT I – 
Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni,kanalizacijski 
,elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u Čapljini i LOT II- Strojarski  
radovi na Dječjem vrtiću Čapljina,objavljenog na portalu javnih  
nabavki(br.obavijesti: 1163-1-3-10-3-9/16) i sažetak obavijesti o  javnoj  
nabavi u Službenom glasniku BiH, broj 35., od 13.svibnja   2016.godine. 

 
II 
 

                Ova odluka će se objaviti na web-stranici Općine Čapljina, istovremeno s 
upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, 
sukladno članku 70. stavak  6. Zakona o javnim nabavama. 
           

 
O b r a z l o ž e n j e  

 
            
           Postupak javne nabave radova  je pokrenut  Odlukom o pokretanju 
postupka javne nabavke broj:213/16-1 od 28.travnja  2016.godine.           
 

          Obavijest o javnoj nabavi radova (otvoreni postupak-radovi) – objavljen je 
na portalu javnih nabavki (br.obavijesti: 1163-1-3-10-3-9/16) i sažetak  



 
2.- 

obavijesti o  javnoj nabavi u Službenom glasniku BiH, broj 35., od 13.svibnja   
2016.godine. 
          Kriterij za dodjelu ugovora bila je isključivo „najniža cijena“ 
zadovoljavajuće ponude.       
         Povjerenstvo za javnu nabavu radova, imenovano  rješenjem, broj ON: 
213/16-2 od 29.travnja 2016.godine za projekt: Dogradnja i nadogradnja Dječjeg 
vrtića u Čapljini, podijeljeno na : LOT I - Građevinski, građevinsko-zanatski, 
vodovodni, kanalizacijski, elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  
Čapljini i LOT II - Strojarski radovi na Dječjem vrtiću Čapljina , dostavilo je u 
skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima  Zapisnik o ponovnom 
pregledu i ocijeni ponuda, broj ON:213/16-24 i Preporuku, broj:213/16-25 od 
05.siječnja 2017. godine da se donese ODLUKA o otkazivanju  postupka javne 
nabave radova: Dogradnja i nadogradnja Dječjeg vrtića u Čapljini, podijeljeno na 
: LOT I - Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, 
elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini  i LOT II - Strojarski 
radovi na Dječjem vrtiću Čapljina, broj ON:213/16 ,što je i prihvaćeno zbog 
ispunjenja uvjeta iz članka 69. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi BIH,a kako  je 
utvrđeno i navedeno u Zapisniku o ponovnom pregledu i ocijeni ponuda, broj 
ON:213/16-24 od 05.siječnja 2017. godine,koji je sastavni dio ove odluke. 
 
        U skladu sa gore navedenim, riješeno je kao u izreci odluke. 
 
          Pouka o pravnom lijeku: 
 
          Na ovu Odluku može izjaviti žalba u  roku od 10 (deset) dana, od dana 
prijema ove odluke. 
          Žalba se upućuje Ugovornom tijelu, Načelniku općine Čapljina, kao 
naručitelju nabave, sukladno odredbama članka 99. Zakona o javnim nabavama 
BiH.    
 
 
Dostavljeno:                                                                 NAČELNIK OPĆINE 
 
1.  Sudionicima postupka, 
2.  U dokumentaciju Ureda Načelnika                          dr. Smiljan Vidić   
     Općine Čapljina.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
         Bosna i Hercegovina  
  Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanska županija  
           OPĆINA ČAPLJINA  
         NAČELNIK OPĆINE 
Broj ON: 213/16-30 
Čapljina, 03.veljače 2017. godine  
 
 
 
 
   
 
Predmet: Obavijest ponuditeljima o otkazivanju postupka javne nabave.- 
 
 
 
 
 Poštovani ! 
 
            Sukladno članku 71. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine 
(Službeni glasnik BiH, broj: 39/14,obavještavamo Vas da smo u postupku javne 
nabave radova: Dogradnja i nadogradnja Dječjeg vrtića u Čapljini, podijeljeno na 
: LOT I - Građevinski, građevinsko-zanatski, vodovodni, kanalizacijski, 
elektroinstalaterski  radovi  na  Dječjem  vrtiću  u  Čapljini i LOT II - Strojarski 
radovi na Dječjem vrtiću Čapljina, broj ON:213/16, donijeli Odluku o otkazivanju 
postupka javne nabave roba, broj ON:213/16-29. 
 
         Prilog:  
                   a) Zapisnik, broj ON:213/16-24, od  05.siječnja 2017. godine 
 
                   b) Odluka o otkazivanju postupka javne nabave  
                       roba,broj:213/16-29, od 03.veljače 2017. godine. 
                       
 
  
 
Dostavljeno:                                                                 NAČELNIK OPĆINE 
 
1.  Sudionicima postupka, 
2.  U dokumentaciju Ureda Načelnika                              dr. Smiljan Vidić   
     Općine Čapljina.-  
 
 
 
 
 


