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SS AA DD RR ŽŽ AA JJ 66//1133

AAkkttii OOppććiinnsskkoogg vviijjeeććaa

11.. KKrriitteerriijj zzaa rraassppooddjjeelluu ssrreeddssttaavvaa BBuuddžžeettaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc zzaa 22001133.. ggooddiinnuu zzaa 22001133..
ggooddiinnuu ssaa ppoozziicciijjee 661144112222 –– ssrreessttvvaa zzaa ffiizziiččkkuu kkuullttuurruu ,, oodd ttooggaa „„SSppoorrttsskkii ssaavveezz““

22.. RRjjeeššeennjjee oo ffoorrmmiirraannjjuu ppooppiissnnee kkoommiissiijjee ooppććiinnee LLuukkaavvaacc zzaa zzaa ppooppiiss ssttaannoovviiššttvvaa,,
ddoommaaććiissttvvaa ii ssttaannoovvaa uu BBiiHH 22001133.. ggooddiinnee

33.. RRjjeeššeennjjee oo iimmeennoovvaannjjuu pprreeddssjjeeddnniikkaa ii ččllaannoovvaa UUpprraavvoogg ooddbboorraa JJUU „„CCeennttaarr zzaa
ssoocciijjaallnnii rraadd““ LLuukkaavvaacc

AAkkttii ooppććiinnsskkoogg nnaaččeellnniikkaa

11.. OOddlluukkaa oo ddaavvaannjjuu ssaaggllaassnnoossttii UUpprraavvnnoomm ooddbboorruu JJaavvnnee uussttaannoovvee „„CCeennttaarr zzaa ssoocciijjaallnnii
rraadd”” LLuukkaavvaacc,, zzaa iimmeennoovvaajjee ddiirreekkttoorraa uussttaannoovvee

22.. RRjjeeššeejjee oo uuttvvrrđđiivvaajjuu lliissttee kkaannddiiddaattaa zzaa ččllaannoovvee kkoommiissiijjee zzaa ddaavvaajjee ssttrruuččnnee ooccjjeennee uu
ppoossttuuppkkuu iizzddaavvaannjjaa uurrbbaanniissttiiččkkee ssaaggllaassnnoossttii

33.. RRjjeeššeejjee oo ffoorrmmiirraannjjuu KKoommiissiijjee zzaa rraazzmmaattrraannjjee pprriijjaavvaa ppoo rraassppiissaannoomm JJaavvnnoomm ooggllaassuu zzaa
iimmeennoovvaannjjee pprreeddssjjeeddnniikkaa ii ččeettiirrii ččllaannaa PPooppiissnnee kkoommiissiijjee ooppććiinnee LLuukkaavvaacc



BBoossnnaa ii HHeerrcceeggoovviinnaa
FFeeddeerraacciijjaa BBoossnnee ii HHeerrcceeggoovviinnee

TTuuzzllaannsskkii kkaannttoonn
OOppććiinnaa LLuukkaavvaacc
OOppććiinnsskkoo vviijjeeććee

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BBrroojj:: 0011--1144--995555//1133
LLuukkaavvaacc,, 2277..0066..22001133..ggooddiinnee

NNaa oossnnoovvuu ččllaannaa 4411.. SSttaattuuttaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc –– pprreeččiiššććeennii tteekksstt ((„„SSll.. ggllaassnniikk ooppććiinnee
LLuukkaavvaacc““ bbrroojj 55//0088)),, aa uu vveezzii ssaa ččllaannoomm 2299.. ssttaavv 22.. OOddlluukkee oo iizzvvrrššeennjjuu BBuuddžžeettaa ooppććiinnee
LLuukkaavvaacc zzaa 22001133..ggooddiinnuu ((„„SSll.. ggllaassnniikk ooppććiinnee LLuukkaavvaacc““,, bbrroojj:: 1111//1122)),, OOppććiinnsskkoo vviijjeeććee
LLuukkaavvaacc nnaa 88.. rreeddoovvnnoojj ssjjeeddnniiccii ooddrržžaannoojj ddaannaa 2277..0066..22001133..ggooddiinnee,, ddoonniijjeelloo jjee

KK RR II TT EE RR II JJ EE
zzaa rraassppooddjjeelluu ssrreeddssttaavvaa BBuuddžžeettaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc zzaa 22001133..ggooddiinnuu ssaa ppoozziicciijjee 661144112222 ––

ssrreeddssttvvaa zzaa ffiizziiččkkuu kkuullttuurruu,, oodd ttooggaa:: „„SSppoorrttsskkii SSaavveezz““

ČČllaann 11..
UU cciilljjuu ffiinnaannssiirraannjjaa rreeddoovvnniihh aakkttiivvnnoossttii SSppoorrttsskkoogg SSaavveezzaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc ii

ooddrreeđđeenniihh aakkttiivvnnoossttii kkoojjiimmaa ssee ppooddssttiiččee oobbaavvlljjaannjjee ssppoorrttsskkiihh ddjjeellaattnnoossttii nnaa nniivvoouu ooppććiinnee
LLuukkaavvaacc,, oovviimm KKrriitteerriijjiimmaa uuttvvrrđđuujjee ssee nnaaččiinn uuttrroošškkaa ii rraassppooddjjeellee ssrreeddssttaavvaa iizz BBuuddžžeettaa
ooppććiinnee LLuukkaavvaacc zzaa 22001133..ggooddiinnuu,, rraazzddiioo 1111,, kkoodd ppoottrrooššaaččkkee jjeeddiinniiccee 111144,, ffuunnkkcciioonnaallnnii kkoodd
00881100,, eekkoonnoommsskkii kkoodd 661144112222 –– ssrreeddssttvvaa zzaa ffiizziiččkkuu kkuullttuurruu,, oodd ttooggaa:: SSppoorrttsskkii SSaavveezz --
111144..000000,,0000 KKMM..

ČČllaann 22..
RRaassppooddjjeelluu ssrreeddssttaavvaa iizz ččllaannaa 11.. vvrrššiitt ććee UUpprraavvnnii ooddbboorr SSppoorrttsskkoogg SSaavveezzaa ooppććiinnee

LLuukkaavvaacc,, jjeeddaann ddiioo ddiirreekkttnnoo nnaa rraaččuunnee kklluubboovvaa,, aa jjeeddaann ddiioo nnaakkoonn JJaavvnnoogg ooggllaaššaavvaannjjaa
ppuutteemm llookkaallnniihh mmeeddiijjaa,, oossiimm kklluubboovviimmaa kkoojjii iimmaajjuu iizzddvvoojjeennuu ppoozziicciijjuu uu BBuuddžžeettuu ooppććiinnee
LLuukkaavvaacc zzaa 22001133..ggooddiinnuu,, nnaa oossnnoovvuu sslljjeeddeeććiihh KKrriitteerriijjaa::

-- rraanngg ttaakkmmiiččeennjjaa,,
-- bbrroojj sseelleekkcciijjaa kkoojjee uuččeessttvvuujjuu uu rreeddoovvnniimm ttaakkmmiiččaarrsskkiimm ssiisstteemmiimmaa,,
-- ppoossttiiggnnuuttiihh ssppoorrttsskkiihh rreezzuullttaattaa,,
-- zznnaaččaajjaa ttaakkmmiiččeennjjaa iillii ssppoorrttsskkee mmaanniiffeessttaacciijjee zzaa ooppććiinnuu LLuukkaavvaacc..

ČČllaann 33..
SSrreeddssttvvaa ssaa ppoozziicciijjee nnaavveeddeennee uu ččllaannuu 11.. ttaakkoođđee ććee ssee kkoorriissttiittii zzaa::

-- bbrruuttoo ppllaaććee ii nnaakknnaaddee ttrroošškkoovvaa zzaappoosslleennoogg SSeekkrreettaarraa SSppoorrttsskkoogg SSaavveezzaa,, kkaaoo ii zzaa
ddrruuggee pprriinnaaddlleežžnnoossttii kkoojjee pprrooiizziillaazzee nnaa oossnnoovvuu pprraavvaa iizz rraaddnnoogg ooddnnoossaa ((ttooppllii oobbrrookk ii
ssll..)),,

-- uuppllaattuu kkoottiizzaacciijjee ttaakkmmiiččeennjjaa zzaa ssvvee kklluubboovvee ssaa ppooddrruuččjjaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc,, bbeezz oobbzziirraa
nnaa rraanngg ttaakkmmiiččeennjjaa,, oossiimm kklluubboovvaa kkoojjii iimmaajjuu iizzddvvoojjeennuu ppoozziicciijjuu uu BBuuddžžeettuu ooppććiinnee
LLuukkaavvaacc zzaa 22001133..ggooddiinnuu,,

-- ooddrržžaavvaannjjee mmaanniiffeessttaacciijjee „„IIzzbboorr ssppoorrttiissttee ggooddiinnee ooppććiinnee LLuukkaavvaacc““,,
-- mmaatteerriijjaallnnee ttrroošškkoovvee SSppoorrttsskkoogg ssaavveezzaa..

SSvvii kkoorriissnniiccii ssrreeddssttaavvaa ssaa nnaapprriijjeedd nnaavveeddeennee ppoozziicciijjee dduužžnnii ssuu ppooddnniijjeettii zzaahhttjjeevv
SSppoorrttsskkoomm SSaavveezzuu nnaa pprrooppiissaannoomm oobbrraassccuu ((OObbrraazzaacc ZZ--11)),, ttee ppooddnniijjeettii IIzzvvjjeeššttaajj oo
nnaammjjeennsskkoomm uuttrroošškkuu ssrreeddssttaavvaa ((OObbrraazzaacc IIZZVV--11))..

ČČllaann 44..
SSaassttaavvnnii ddiioo oovviihh KKrriitteerriijjaa ssuu ii OObbrraazzaacc ZZ--11 ii OObbrraazzaacc IIZZVV--11..

ČČllaann 55..
OOvvii KKrriitteerriijjii pprriimmjjeennjjiivvaatt ććee ssee ssaa ddaannoomm pprriibbaavvlljjaannjjaa ssaaggllaassnnoossttii oodd ssttrraannee

OOppććiinnsskkoogg vviijjeeććaa LLuukkaavvaacc..

PPRREEDDSSJJEEDDAAVVAAJJUUĆĆII
OOPPĆĆIINNSSKKOOGG VVIIJJEEĆĆAA

DDrr.. DDžžeevvddeett OOssmmaannbbeeggoovviićć ss..rr..



OObbrraazzaacc ZZ--11

NNaazziivv ppooddnnoossiiooccaa zzaahhttjjeevvaa

BBrroojj pprroottookkoollaa::

ZZAAHHTTJJEEVV

ZZAA DDOODDJJEELLUU SSRREEDDSSTTAAVVAA

UU

DDaattuumm ::

PPOOTTPPIISS OOVVLLAAŠŠTTEENNOOGG LLIICCAA::

MMPP..

UPRAVNI ODBOR SPORTSKOG 
SAVEZA OPĆINE LUKAVAC



II OOPPĆĆII PPOODDAACCII

11.. NNaazziivv

22.. AAddrreessaa

33.. TTeelleeffoonn ii ffaakkss

44.. EE--mmaaiill

55.. WWeebb--ssiittee

66.. KKoonnttaakktt oossoobbaa ii tteelleeffoonn

77..
IImmee,, pprreezziimmee ii ffuunnkkcciijjaa oossoobbee
oovvllaašštteennee zzaa zzaassttuuppaannjjee ii
pprreeddssttaavvlljjaannjjee

88.. IIDD bbrroojj

99.. ŽŽiirroo--rraaččuunn

1100.. NNaazziivv bbaannkkee

1111.. DDaattuumm oossnniivvaannjjaa

1122..

BBrroojj rrjjeeššeennjjaa oo rreeggiissttrraacciijjii uu
ssmmiisslluu ZZaakkoonnaa oo
uuddrruužžeennjjiimmaa ii ffoonnddaacciijjaammaa
FFBBiiHH

1133..
VViissiinnaa ssrreeddssttaavvaa kkoojjaa ssee
ttrraažžee oodd SSppoorrttsskkoogg SSaavveezzaa

1144.. NNaammjjeennaa ssrreeddssttaavvaa

1155..
VViissiinnaa ssrreeddssttaavvaa ddoobbiijjeennaa oodd
KKaannttoonnaallnnoogg mmiinniissttaarrssttvvaa

NNaappoommeennaa::UU pprriilloogguu zzaahhttjjeevvaa,, ddoossttaavvlljjaammoo ssvvee oossttaallee mmaatteerriijjaallee kkoojjii ssuu bbiittnnii zzaa rreeaalliizzaacciijjuu



..

OObbrraazzaacc IIZZVV--11

NNaazziivv ppooddnnoossiiooccaa iizzvvjjeeššttaajjaa ssppoorrttsskkee mmaanniiffeessttaacciijjee//ttaakkmmiiččeennjjaa

IIZZVVJJEEŠŠTTAAJJ

OO UUTTRROOŠŠKKUU SSRREEDDSSTTAAVVAA

DDaattuumm::
PPOOTTPPIISS OOVVLLAAŠŠTTEENNOOGG LLIICCAA

________________________________________________________

MMjjeessttoo::
MM..PP..

NNAAPPOOMMEENNAA:: UU pprriilloogguu oovvoogg iizzvvjjeeššttaajjaa oobbaavveezznnoo ssee ddoossttaavvlljjaa ssvvaa ffiinnaannssiijjsskkaa
ddookkuummeennttaacciijjaa kkoojjoomm ssee ddookkaazzuujjee nnaammjjeennsskkoo ttrrooššeennjjee ssrreeddssttaavvaa ddoobbiijjeenniihh oodd SSppoorrttsskkoogg
SSaavveezzaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc ((kkooppiijjee rraaččuunnaa--ffaakkttuurraa ii iizzvvooddaa iizz bbaannkkee)).. KKooppiijjee rraaččuunnaa mmoorraajjuu bbiittii
oovvjjeerreennee ppeeččaattoomm kkoorriissnniikkaa ssrreeddssttaavvaa ii ppoottppiissaannee oodd ssttrraannee ooddggoovvoorrnnoogg lliiccaa..

UPRAVNI ODBOR SPORTSKOG 
SAVEZA OPĆINE LUKAVAC



11.. PPooddaaccii oo ssrreeddssttvviimmaa kkoojjaa ssee pprraavvddaajjuu iizzvvjjeeššttaajjeemm::

BBrroojj OOddlluukkee UUpprraavvnnoogg ooddbboorraa SSppoorrttsskkoogg
SSaavveezzaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc kkoojjoomm ssuu ddooddiijjeelljjeennaa
ssrreeddssttvvaa

IIzznnooss ddoobbiijjeenniihh ssrreeddssttaavvaa oodd SSppoorrttsskkoogg
SSaavveezzaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc

22.. IIzzvvjjeeššttaajj oo rreeaalliizzaacciijjii ppoo ooddoobbrreenniimm ssrreeddssttvviimmaa::

((IIzzvvjjeeššttaajj pprreeddssttaavvlljjaa kkrraattaakk ooppiiss rreeaalliizzaacciijjee pprroojjeekkttaa zzaa kkoojjii ssuu ooddoobbrreennaa ssrreeddssttvvaa,, aa
nnaarrooččiittoo ttrreebbaa ddaa ssaaddrržžii:: ppeerriioodd rreeaalliizzaacciijjee,, ddaa llii ssuu oossttvvaarreennii cciilljjeevvii iizz zzaahhttjjeevvaa,, ppoossttiiggnnuuttii
rreezzuullttaattee aakkoo ssee rraaddii oo ssppoorrttsskkoomm ttaakkmmiiččeennjjuu,, iillii ooppiiss eeffeekkaattaa,, aakkoo ssuu ssrreeddssttvvaa ddooddiijjeelljjeennaa
ppoo nneekkoomm ddrruuggoomm oossnnoovvuu,, bbrroojj uuččeessnniikkaa uu rreeaalliizzaacciijjii,, kkaakkoo ttaakkmmiiččaarraa ttaakkoo ii lliiccaa zzaadduužžeenniihh
zzaa oorrggaanniizzaacciijjuu,, eevveennttuuaallnnee pprroobblleemmee ttookkoomm rreeaalliizzaacciijjee pprrooggrraammaa iittdd))



BBoossnnaa ii HHeerrcceeggoovviinnaa
FFeeddeerraacciijjaa BBoossnnee ii HHeerrcceeggoovviinnee

TTuuzzllaannsskkii kkaannttoonn
OOppććiinnaa LLuukkaavvaacc
OOppććiinnsskkoo vviijjeeććee

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BBrroojj::0011--0055--999944//1133
LLuukkaavvaacc,, 2277..0066..22001133..ggooddiinnee

NNaa oossnnoovvuu ččllaannaa 3322.. SSttaattuuttaa OOppććiinnee –– pprreeččiiššććeennii tteekksstt ((„„SSlluužžbbeennii llggaassnniikk ooppććiinnee
LLuukkaavvaacc““,, bbrroojj::55//0088)),, aa uu sskkllaadduu ssaa ččllaannoomm 2266.. ZZaakkoonnaa oo ppooppiissuu ssttaannoovvnniiššttvvaa,,
ddoommaaććiinnssttaavvaa ii ssttaannoovvaa uu BBoossnnii ii HHeerrcceeggoovviinnii 22001133.. ggooddiinnee ((„„SSlluužžbbeennii ggllaassnniikk BBiiHH””,, bbrroojj
1100//1122 ii 1188//1133)),, OOppććiinnsskkoo vviijjeeććee LLuukkaavvaacc nnaa 88.. rreeddoovvnnoojj ssjjeeddnniiccii ooddrržžaannoojj ddaannaa
2277..0066..22001133..ggooddiinnee,, ddoonniijjeelloo jjee

RRJJEEŠŠEENNJJEE
oo ffoorrmmiirraannjjuu PPooppiissnnee kkoommiissiijjee ooppććiinnee LLuukkaavvaacc zzaa

ppooppiiss ssttaannoovvnniiššttvvaa,,ddoommaaććiinnssttaavvaa ii ssttaannoovvaa uu BBiiHH 22001133.. ggooddiiiinnee

II
OOvviimm RRjjeeššeennjjeemm ffoorrmmiirraa ssee PPooppiissnnaa kkoommiissiijjaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc zzaa PPooppiiss ssttaannoovvnniiššttvvaa,,

ddoommaaććiinnssttaavvaa ii ssttaannoovvaa

UU ssaassttaavv kkoommiissiijjee iimmeennuujjuu ssee::
11.. AAmmiirr HHooddžžiićć............................................................................ pprreeddssjjeeddnniikk ((iizz rreeddaa BBooššnnjjaakkaa))
22.. ZZiijjaadd PPuurraačč.............................................................................. ččllaann ((zzaappoosslleenniikk SSlluužžbbee zzaa ggeeooddeettsskkee,,
33.. MMaarriinnaa TTuunnjjiićć...................................................................... ččllaann ((iizz rreeddaa HHrrvvaattaa))
44.. AAlleennaa MMiiććaannoovviićć.............................................................. ččllaann ((iizz rreeddaa SSrrbbaa))
55.. MMiinnaa FFrrlljjaannoovviićć.................................................................. ččllaann ((iizz rreeddaa oossttaalliihh))

IIII
PPooppiissnnaa kkoommiissiijjaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc oobbaavvlljjaa sslljjeeddeeććee ppoosslloovvee::

-- rruukkoovvooddii pprriipprreemmaammaa,, oorrggaanniizzoovvaannjjeemm ii pprroovvoođđeennjjeemm ppooppiissaa nnaa tteerriittoorriijjii ooppććiinnee;;
-- vvrrššii iizzbboorr ii iimmeennoovvaannjjee iinnssttrruukkttoorraa ii ppooppiissiivvaaččaa zzaa ppooddrruuččjjee ooppććiinnee;;
-- oobbaavvjjeeššttaavvaa ssttaannoovvnniiššttvvoo oo zznnaaččaajjuu ppooppiissaa,, nnaaččiinnuu ii vvrreemmeennuu nnjjeeggoovvoogg pprroovvoođđeennjjaa,,
oo pprraavviimmaa ii dduužžnnoossttiimmaa ggrraađđaannaa ii nnaaččiinnuu iizzvvrrššaavvaannjjaa oobbaavveezzaa uu ppooppiissuu;;

-- bbrriinnee oo pprraavviillnnoojj pprriimmjjeennii mmeettooddoolloošškkiihh ii oorrggaanniizzaacciioonniihh uuppuuttssttaavvaa;;
-- pprreeuuzziimmaa ššttaammppaannii ppooppiissnnii mmaatteerriijjaall ii ddiijjeellii ggaa iinnssttrruukkttoorriimmaa,, kkoojjii ggaa ddaalljjee

ddiissttrriibbuuiiššuu ppooppiissiivvaaččiimmaa;;
-- oossiigguurraavvaajjuu pprroossttoorriijjee ii uuvvjjeettee zzaa pprroovvoođđeennjjee oobbuukkee ooppććiinnsskkiihh iinnssttrruukkttoorraa ii

ppooppiissiivvaaččaa;;
-- pprroovvooddii nnaaddzzoorr nnaadd rraaddoomm iinnssttrruukkttoorraa ii oossttaalliihh uuččeessnniikkaa uu ppooppiissuu;;
-- iizzddaajjee pprrooppiissaannaa oovvllaaššeennjjaa zzaa rraadd uuččeessnniicciimmaa uu PPooppiissuu;;
-- pprreedduuzziimmaa mmjjeerree kkoojjee ggaarraannttiirraajjuu kkoommpplleettaann oobbuuhhvvaatt jjeeddiinniiccaa ppooppiissaa;;
-- pprreeuuzziimmaa ppooppiissnnii mmaatteerriijjaall oodd iinnssttrruukkttoorraa,, oorrggaanniizzuujjuu ii kkoonnttrroolliiššuu oobbuuhhvvaatt ii kkvvaalliitteett
ppooppiissnnoogg mmaatteerriijjaallaa;;

-- oossiigguurraavvaa sskkllaaddiišštteennjjee ppooppiissnnoogg mmaatteerriijjaallaa uuzz iissppuunnjjeennjjee pprrooppiissaanniihh ssiigguurrnnoossnniihh
mmjjeerraa ii uuvvjjeettaa ooddrreeđđeenniihh ZZaakkoonnoomm oo zzaaššttiittii lliiččnniihh ppooddaattaakkaa;;

-- oorrggaanniizzuujjee pprriijjeevvoozz ii pprraavvoovvrreemmeennoo ddoossttaavvlljjaannjjee ppooppiissnnoogg mmaatteerriijjaallaa nnaa mmjjeessttoo
uunnoossaa;;

-- pprriipprreemmaa oobbrraaččuunn ttrroošškkoovvaa nnaassttaalliihh zzaa pprriipprreemmuu ii pprroovvoođđeennjjee PPooppiissaa uu sskkllaadduu ssaa
iinnssttrruukkcciijjaammaa..

IIIIII
ZZaa ssvvoojj rraadd PPooppiissnnaa kkoommiissiijjaa ooddggoovvaarraa KKaannttoonnaallnnoojj ppooppiissnnoojj kkoommiissiijjii ii FFeeddeerraallnnoomm

zzaavvoodduu zzaa ssttaattiissttiikkuu..



PPooppiissnnaa kkoommiissiijjaa ppoo zzaavvrrššeettkkuu ppoosslloovvaa iizz ččllaannaa IIII oovvoogg RRjjeeššeennjjaa ppooddnnoossii IIzzvvjjeeššttaajj oo rraadduu
ooddggoovvoorrnniimm iinnssttiittuucciijjaammaa iizz pprreetthhooddnnoogg ssttaavvaa,, nnaajjkkaassnniijjee ddoo 3311.. 1100.. 22001133.. ggooddiinnee..

IIVV
SSrreeddssttvvaa zzaa ffiinnaannssiirraannjjee rraaddaa PPooppiissnnee kkoommiissiijjee oobbaazzbbjjeeđđuujjuu ssee uu sskkllaadduu ssaa ččllaannoomm 3388..

ZZaakkoonnaa oo ppooppiissuu ssttaannoovvnniiššttvvaa,, ddoommaaććiinnssttaavvaa ii ssttaannoovvaa uu BBiiHH 22001133..ggooddiinnee ((„„SSlluužžbbeennii
ggllaassnniikk BBiiHH““,, bbrroojj::1100//1122 ii 1188//1133))..

VV
MMaannddaatt ččllaannoovvaa PPooppiissnnee kkoommiissiijjee ttrraajjee ddoo zzaavvrrššeettkkaa ssvviihh ppoosslloovvaa ppooppiissaa ssttaannoovvnniiššttvvaa,,

ddoommaaććiinnssttaavvaa ii ssttaannoovvaa kkoojjii ssee ooddnnoossee nnaa tteerreennsskkii rraadd..

VVII
RRjjeeššeennjjee ssttuuppaa nnaa ssnnaagguu ddaannoomm ddoonnooššeennjjaa ii oobbjjaavviiććee ssee uu „„SSlluužžbbeennoomm ggllaassnniikkuu OOppććiinnee

LLuukkaavvaacc ""..

PPRREEDDSSJJEEDDAAVVAAJJUUĆĆII
OOPPĆĆIINNSSKKOOGG VVIIJJEEĆĆAA

DDrr.. DDžžeevvddeett OOssmmaannbbeeggoovviićć ss..rr..



BBoossnnaa ii HHeerrcceeggoovviinnaa
FFeeddeerraacciijjaa BBoossnnee ii HHeerrcceeggoovviinnee

TTuuzzllaannsskkii kkaannttoonn
OOppććiinnaa LLuukkaavvaacc
OOppććiinnsskkoo vviijjeeććee

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BBrroojj:: 0011--0022--999988//1133
LLuukkaavvaacc,, 2288..0066..22001133..ggooddiinnee

NNaa oossnnoovvuu ččllaannaa 1122.. ZZaakkoonnaa oo mmiinniissttaarrsskkiimm,, vvllaaddiinniimm ii ddrruuggiimm iimmeennoovvaannjjiimmaa ((““SSlluužžbbeennee
nnoovviinnee FF BBiiHH””,, bbrroojj::1122//0033)),, ččllaannaa 110055.. SSttaattuuttaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc –– pprreeččiiššććeennii tteekksstt
((„„SSlluužžbbeennii ggllaassnniikk ooppććiinnee LLuukkaavvaacc““ bbrroojj 55//0088)),, OOppććiinnsskkoo vviijjeeććee LLuukkaavvaacc nnaa 88.. rreeddoovvnnoojj
ssjjeeddnniiccii ooddrržžaannoojj ddaannaa 2277..0066..22001133..ggooddiinnee ddoonniijjeelloo jjee

RRJJEEŠŠEENNJJEE
oo iimmeennoovvaannjjuu pprreeddssjjeeddnniikkaa ii ččllaannoovvaa

UUpprraavvnnoogg ooddbboorraa JJUU ““CCeennttaarr zzaa ssoocciijjaallnnii rraadd”” LLuukkaavvaacc

II
ZZaa pprreeddssjjeeddnniikkaa ii ččllaannoovvee UUpprraavvnnoogg ooddbboorraa JJUU ““CCeennttaarr zzaa ssoocciijjaallnnii rraadd”” LLuukkaavvaacc,,

iimmeennuujjuu sseedd sslliijjeeddeeććaa lliiccaa::

11..KKoovvaaččeevviićć AAmmiirr,, ddiippll eecccc –– pprreeddssjjeeddnniikk ((iizz rreeddaa uuppoosslleenniihh))
22..AAllaaggaa SSuulljjiićć,, ddiippll.. iinngg mmaaššiinnssttvvaa –– ččllaann ((iizz rreeddaa oossnniivvaaččaa))
33..SSeejjddiinnoovviićć SSeeaadd,, iinngg.. mmaaššiinnssttvvaa –– ččllaann ((iizz rreeddaa oossnniivvaaččaa))

IIII
MMaannddaatt pprreeddssjjeeddnniikkaa ii ččllaannoovvaa UUpprraavvnnoogg ooddbboorraa ttrraajjee 44 ((ččeettiirrii)) ggooddiinnee..

IIIIII
RRjjeeššeennjjee pprrooiizzvvooddii pprraavvnnoo ddeejjssttvvoo ddaannoomm ddoonnooššeennjjaa,, aa oobbjjaavviitt ććee ssee uu ““SSlluužžbbeennoomm

ggllaassnniikkuu OOppććiinnee LLuukkaavvaacc””..

PPRREEDDSSJJEEDDAAVVAAJJUUĆĆII
OOPPĆĆIINNSSKKOOGG VVIIJJEEĆĆAA

DDrr.. DDžžeevvddeett OOssmmaannbbeeggoovviićć ss..rr....



BBoossnnaa ii HHeerrcceeggoovviinnaa
FFeeddeerraacciijjaa BBoossnnee ii HHeerrcceeggoovviinnee

TTuuzzllaannsskkii KKaannttoonn
OOppććiinnaa LLuukkaavvaacc
OOppććiinnsskkoo VViijjeeććee

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BBrroojj:: 0022--0022--999977//1133
LLuukkaavvaacc,, 0011..0077..22001133..ggooddiinnee

NNaa oossnnoovvuu ččllaannaa 2299.. ZZaakkoonnaa oo uussttaannoovvaammaa ((„„SSlluužžbbeennii lliisstt RR BBiiHH““,, bbrroojj 66//9922,, 88//9933 ii
1133//9944)),, ččllaannaa 55.. OOddlluukkee oo uusskkllaađđiivvaannjjuu OOddlluukkee oo oossnniivvaannjjuu JJUU CCeennttaarr zzaa ssoocciijjaallnnii rraadd
LLuukkaavvaacc ((„„SSlluužžbbeennii ggllaassnniikk OOppććiinnee LLuukkaavvaacc““,, bbrroojj 33//1133)) ii ččllaannaa 4411.. SSttaattuuttaa OOppććiinnee
LLuukkaavvaacc-- pprreeččiiššććeennii tteekksstt ((„„SSlluužžbbeennii ggllaassnniikk ooppććiinnee LLuukkaavvaacc““,, bbrroojj 55//0088)),, OOppććiinnsskkii
nnaaččeellnniikk,, ddoonnoossii

OO DD LL UU KK UU
oo ddaavvaannjjuu ssaaggllaassnnoossttii UUpprraavvnnoomm ooddbboorruu JJaavvnnee

uussttaannoovvee CCeennttaarr zzaa ssoocciijjaallnnii rraadd LLuukkaavvaacc zzaa iimmeennoovvaannjjee
ddiirreekkttoorraa UUssttaannoovvee

ČČllaann 11..

DDaajjee ssee ssaaggllaassnnoosstt UUpprraavvnnoomm ooddbboorruu JJaavvnnee uussttaannoovvee CCeennttaarr zzaa ssoocciijjaallnnii rraadd LLuukkaavvaacc,,
ddaa ssee mmrr.. sscc.. AAmmiirraa HHooddžžiićć,, ssoocciijjaallnnaa rraaddnniiccaa,, iimmeennuujjee zzaa ddiirreekkttoorraa UUssttaannoovvee..

ČČllaann 22..

OOddlluukkuu ssttuuppaa nnaa ssnnaagguu ddaannoomm ddoonnooššeennjjaa ii oobbjjaavviitt ććee ssee uu „„SSlluužžbbeennoomm ggllaassnniikkuu OOppććiinnee
LLuukkaavvaacc““..

OOPPĆĆIINNSSKKII NNAAČČEELLNNIIKK
DDžžeevvaadd MMuujjkkiićć,, ddiippll.. pprraavvnniikk ss..rr..



BBrroojj:: 0022--0055--774411//1133
LLuukkaavvaacc,, 1177..0066..22001133..ggooddiinnee

NNaa oossnnoovvuu ččllaannaa 118800.. ZZaakkoonnaa oo pprroossttoorrnnoomm uurreeđđeennjjuu ii ggrraađđeennjjuu ((„„SSll.. nnoovviinnee TTKK--aa““,,
bbrroojj 66//1111 ii 44//1133)) ii ččllaannaa 4411.. SSttaattuuttaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc –– pprreeččiiššććeennii tteekksstt ((„„SSll.. ggllaassnniikk ooppććiinnee
LLuukkaavvaacc““,, bbrroojj 55//0088)),, OOppććiinnsskkii nnaaččeellnniikk ddoonnoossii

RR JJ EE ŠŠ EE NNJJ EE
oo uuttvvrrđđiivvaannjjuu LLiissttee kkaannddiiddaattaa zzaa ččllaannoovvee KKoommiissiijjee zzaa ddaavvaannjjee ssttrruuččnnee ooccjjeennee uu ppoossttuuppkkuu

iizzddaavvaannjjaa uubbaanniissttiiččkkee ssaaggllaassnnoossttii

ČČllaann 11..
UUttvvrrđđuujjee ssee,, ppoo aabbeecceeddnnoomm rreedduu,, LLiissttaa kkaannddiiddaattaa zzaa ččllaannoovvee KKoommiissiijjee zzaa ddaavvaannjjee

ssttrruuččnnee ooccjjeennee uu ppoossttuuppkkuu iizzddaavvaannjjaa uurrbbaanniissttiiččkkee ssaaggllaassnnoossttii,, kkaakkoo sslliijjeeddii::

II AARRHHIITTEEKKTTOONNSSKKAA SSTTRRUUKKAA
11.. NNuuhhaannoovviićć EEddiinnaa,, ddiippll..iinngg..aarrhh..

IIII GGRRAAĐĐEEVVIINNSSKKAA SSTTRRUUKKAA
11.. AAllaaggiićć AAllmmiirr,, ddiippll..iinngg..ggrraađđ..
22.. MMeemmiićć MMiirrzzaa,, ddiippll..iinngg..ggrraađđ..
33.. MMeemmiićć NNeerrmmiinnkkaa,, ddiippll..iinngg..ggrraađđ..

IIIIII EELLEEKKTTRROOTTEEHHNNIIČČKKAA SSTTRRUUKKAA
11.. MMeehhiinnbbaaššiićć SSeellmmiirr,, ddiippll..eell..iinngg..
22.. OOssmmaannoovviićć EEddiinn,, ddiippll..eell..iinngg..
33.. SSlloommiićć AAddnnaann,, ddiippll..eell..iinngg..
44.. SSooffttiićć RRaammiizz,, ddiippll..eell..iinngg..
55.. SSuulljjkkiićć EEllddiinn,, ddiippll..eell..iinngg..
66.. UUmmiihhaanniićć MMiiddhhaatt,, ddiippll..eell..iinngg..

VVII PPRRAAVVNNAA SSTTRRUUKKAA
11.. KKaassuummoovviićć EEmmiirr,, ddiippll.. pprraavvnniikk
22.. OOmmeerroovviićć JJaassnnaa,, ddiippll.. pprraavvnniikk
33.. OOrriićć NNeejjrraa,, ddiippll.. pprraavvnniikk
44.. SSooffttiićć SSaannddrraa,, ddiippll.. pprraavvnniikk

ČČllaann 22..
NNaaddlleežžnnaa ooppććiinnsskkaa SSlluužžbbaa ććee uu ssvvaakkoomm kkoonnkkrreettnnoomm sslluuččaajjuu,, ppoosseebbnniimm RRjjeeššeennjjeemm,,

ssaa uuttvvrrđđeennee LLiissttee kkaannddiiddaattaa iizz ččllaannaa 11.. oovvoogg RRjjeeššeennjjaa,, iimmeennoovvaattii ppooddkkoommiissiijjuu zzaa ddaavvaannjjee
ssttrruuččnnee ooccjjeennee uu ppoossttuuppkkuu iizzddaavvaannjjaa uurrbbaanniissttiiččkkee ssaaggllaassnnoossttii..

ČČllaann 33..

OOvvoo RRjjeeššeennjjee ssttuuppaa nnaa ssnnaagguu ddaannoomm oobbjjaavvlljjiivvaannjjaa uu „„SSll.. ggllaassnniikkuu ooppććiinnee LLuukkaavvaacc““..

OOPPĆĆIINNSSKKII NNAAČČEELLNNIIKK
DDžžeevvaadd MMuujjkkiićć,, ddiippll.. pprraavvnniikk ss..rr..

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegivine

Tuzlanski kanton
Općina Lukavac

OPĆINSKI NAČELNIK



BBoossnnaa ii HHeerrcceeggoovviinnaa
FFeeddeerraacciijjaa BBoossnnee ii HHeerrcceeggoovviinnee

TTuuzzllaannsskkii KKaannttoonn
OOppććiinnaa LLuukkaavvaacc
OOppććiinnsskkoo VViijjeeććee

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BBrroojj:: 0022--0055--995544//1133
LLuukkaavvaacc,, 1188..0066..22001133..ggooddiinnee

NNaa oossnnoovvuu ččllaannaa ččllaannaa 4411.. SSttaattuuttaa ooppććiinnee LLuukkaavvaacc –– pprreeččiiššććeennii tteekksstt ((„„SSll.. ggllaassnniikk
ooppććiinnee LLuukkaavvaacc““,, bbrroojj 55//0088)),, NNaaččeellnniikk ooppććiinnee LLuukkaavvaacc ddoonnoossii

RR JJ EE ŠŠ EE NNJJ EE
oo ffoorrmmiirraannjjuu KKoommiissiijjee zzaa rraazzmmaattrraannjjee pprriijjaavvaa ppoo rraassppiissaannoomm JJaavvnnoomm ooggllaassuu zzaa

iimmeennoovvaannjjee pprreeddssjjeeddnniikkaa ii 44 ((ččeettiirrii)) ččllaannaa PPooppiissnnee kkoommiissiijjee ooppććiinnee LLuukkaavvaacc

ČČllaann 11..
FFoorrmmiirraa ssee KKoommiissiijjaa zzaa rraazzmmaattrraannjjee pprriijjaavvaa ppoo rraassppiissaannoomm JJaavvnnoomm ooggllaassuu zzaa

iimmeennoovvaannjjee pprreeddssjjeeddnniikkaa ii 44 ((ččeettiirrii)) ččllaannaa PPooppiissnnee kkoommiissiijjee ooppććiinnee LLuukkaavvaacc,, uu ssaassttaavvuu::

HHaammzziićć EEddiinn,, pprreeddssjjeeddnniikk
SSeejjddiinnoovviićć AAmmiirr,, ččllaann
SSttjjeeppiićć MMllaaddeennkkaa,, ččllaann

ČČllaann 22..
ZZaaddaattaakk KKoommiissiijjee jjee ddaa,, rruukkoovvooddeeććii ssee PPrroocceedduurraammaa zzaa iizzbboorr ppooppiissnniihh oorrggaannaa ii oossoobblljjaa

kkoojjee ććee bbiittii aannggaažžoovvaannoo uu ppooppiissuu ssttaannoovvnniiššttvvaa,, ddoommaaććiinnssttaavvaa ii ssttaannoovvaa uu BBiiHH uu
22001133..ggooddiinnii,, pprreegglleeddaa pprriissttiiggllee pprriijjaavvee,, uussttaannoovvii iisspprraavvnnoosstt pprriilloožžeennee ddookkuummeettaacciijjee,, oobbaavvii
iinntteerrvvjjuu ssaa ooddaabbrraanniimm kkaannddiiddaattiimmaa ii ssaaččiinnii LLiissttuu ssaa rreeddoosslliijjeeddoomm kkaannddiiddaattaa uu sskkllaadduu ssaa
kkrriitteerriijjuummiimmaa zzaa bbooddoovvaannjjee,, ttee iissttuu ddoossttaavvii OOppććiinnsskkoomm nnaaččeellnniikkuu nnaa ddaalljjii ppoossttuuppaakk..

ČČllaann 33..
RRjjeeššeennjjee ssttuuppaa nnaa ssnnaagguu ddaannoomm ddoonnooššeennjjaa,, aa oobbjjaavviitt ććee ssee uu „„SSlluužžbbeennoomm ggllaassnniikkuu

ooppććiinnee LLuukkaavvaacc““..

OOPPĆĆIINNSSKKII NNAAČČEELLNNIIKK
DDžžeevvaadd MMuujjkkiićć,, ddiippll.. pprraavvnniikk ss..rr..



  

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE 
L U K A V A C 

Broj: ............................................. .............................................6/13

Izdaje :......................................................................Općina Lukavac

Uređuje...........................................Stručna Služba Općinskog vijeća

Tiraž.............................................................................55 primjeraka

Adresa.........................................Općina  Lukavac - Općinsko vijeće

Telefon - fax: ................................ .......................................553-253

Službeni glasnik izdaje se po potrebi


