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PPRROOPPIISSAA  OOBBJJAAVVLLJJEENNIIHH  UU  SSLLUUŽŽBBEENNOOMM  GGLLAASSNNIIKKUU  OOPPĆĆIINNEE  LLUUKKAAVVAACC  
uu  22000099..ggooddiinnii  

  
BBrroojj  11--1100                                                                                                                  3311..1122..22000099..ggooddiinnee                                                            IIzzddaannjjee  nnaa  bboossaannsskkoomm  jjeezziikkuu  

  
AAKKTTII  OOPPĆĆIINNSSKKOOGG  VVIIJJEEĆĆAA  
  
OO  dd  ll  uu  kk  ee::  

SSlluužžbbeennii  
ggllaassnniikk  

  SSlluužžbbeennii  
ggllaassnniikk  

OOddlluukkaa    oo  rraassppiissiivvaannjjuu  ooggllaassaa  zzaa  iimmeennoovvaannjjee  
ččllaannoovvaa  UUpprraavvnnoogg  OOddbboorraa  JJZZUU  ""DDoomm  
zzddrraavvlljjaa""  LLuukkaavvaacc    
  

11//0099  OOddlluukkaa  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvnniimm  ttaakkssaammaa  ii  ttaarriiffii  
ooppććiinnsskkiihh  aaddmmiinniissttrraattiivvnniihh  ttaakkssii  
  

55//0099  

OOddlluukkaa  oo  oo  rraassppiissiivvaannjjuu  ooggllaassaa  zzaa    
iimmeennoovvaannjjee  ččllaannoovvaa    UUpprraavvnnoogg  OOddbboorraa  JJUU    
CCeennttrraa  zzaa  ssoocciijjaallnnii  rraadd  LLuukkaavvaacc  

11//0099  OOddlluukkaa  oo  ddaavvaannjjuu  ssaaggllaassnnoossttii  ooppććiinnsskkoomm  
nnaaččeellnniikkuu  zzaa  rraassppiissiivvaannjjee  JJaavvnnoogg  ooggllaassaa  zzaa  
pprrooddaajjuu  oobbjjeekkttaa  ssttaarraa  šškkoollaa  uu  LLuukkaavvccuu  
MMjjeessttuu  ––DDoommaa  kkuullttuurree  ssaa  pprriippaaddaajjuuććiimm  
zzeemmlljjiišštteemm  
  

55//0099  

OOddlluukkaa  oo  ffiinnaannssiirraannjjuu  ppaarrllaammeennttaarrnniihh  ggrruuppaa  
  

11//0099  OOddlluukkaa  oo  pprriillaaggoođđaavvaannjjuu  pprroossttoorraa  ssppoorrttsskkee  
ddvvoorraannee  ssaa  pprraatteeććiimm  ssaaddrržžaajjiimmaa  uu  LLuukkaavvccuu  
zzaa  sskklloonniiššttee  ddooppuunnsskkee  zzaaššttiittee  
  

55//0099  

OOddlluukkaa  oo  vviissiinnii  nnaakknnaaddee  ččllaannoovviimmaa  OOppććiinnsskkee  
iizzbboorrnnee  kkoommiissiijjee  zzaa  22000099..  ggooddiinnuu  
  

11//0099  OOddlluukkaa  oo  rraassppiissiivvaannjjuu  jjaavvnnoogg  kkoonnkkuurrssaa  zzaa  
ddooddjjeelluu    nneeiizzggrraađđeennoogg  ggrraađđeevviinnsskkoogg  
zzeemmlljjiiššttaa  uu  ddrržžaavvnnoomm  vvllaassnniiššttvvuu  rraaddii  
ggrraađđeennjjaa  bbrr  ::0022--0022--11--11112211//0099    
  

55//0099  

OOddlluukkaa  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  kkrriitteerriijjaa  zzaa  ddooddjjeelluu  
ssttiippeennddiijjaa    
  

22//0099  OOddlluukkaa  oo  nnaakknnaaddii  zzaa  rraadd  uupprraavvnniihh  ooddbboorraa  
  

55//0099  

OOddlluukkaa  oo  iizzmmjjeennii  ii  ddooppuunnii  OOddlluukkee  oo  
sspprroovvoođđeennjjuu  RReegguullaacciioonnoogg  ppllaannaa  IInndduussttrriijjsskkee  
zzoonnee  LLuukkaavvaacc  ssaa  pprrooggrraammoomm  uurreeđđeennjjaa  

22//0099  
  
  

OOddlluukkaa  oo  rraassppiissiivvaannjjuu  jjaavvnnoogg  kkoonnkkuurrssaa  zzaa  
ddooddjjeelluu  nneeiizzggrraađđeennoogg  ggrraađđeevviinnsskkoogg  zzeemmlljjiiššttaa  
uu  ddrržžaavvnnoomm  vvllaassnniiššttvvuu  rraaddii  ggrraađđeennjjaa    bbrr::0022--
0022--11--11112233//0099    
  

55//0099  

OOddlluukkaa  oo  ddaavvaannjjuu  ssaaggllaassnnoossttii  nnaa  cciijjeennuu  
ooddvvoozzaa  ssmmeeććaa  zzaa  ddoommaaććiinnssttvvaa  
  

33//0099  
  

OOddlluukkaa  oo  ddooddjjeellii  ooppććiinnsskkiihh  pprriizznnaannjjaa  uu  22000099..  
ggooddiinnii  

66//0099  

OOddlluukkaa  oo  pprriissttuuppaannjjuu  iizzrraaddii  RReegguullaacciioonnoogg  
ppllaannaa  uužžeegg  ddiijjeellaa  ggrraaddaa  LLuukkaavvccaa    
  

33//0099  OOddlluukkaa  oo  ddooddjjeellii  ppooččaassnniihh  ppoovveelljjaa  ii  ppllaakkeettaa  66//0099  

OOddlluukkaa  oo  rraassppiissiivvaannjjuu  JJaavvnnoogg  ooggllaassaa  zzaa  
iizzbboorr  ooppććiinnsskkoogg  pprraavvoobbrraanniiooccaa  
  

33//0099  OOddlluukkaa  oo  kkoommuunnaallnnoomm  rreedduu  66//0099  

OOddlluukkaa  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  pprroossjjeeččnnee  kkoonnaaččnnee  
ggrraađđeevviinnsskkee  cciijjeennee  mm22  kkoorriissnnee  ssttaammbbeennee     
ppoovvrrššiinnee  nnaa  ppooddrruuččjjuu  ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc    
  

33//0099  OOddlluukkaa  oo  rraassppiissiivvaannjjuu  ooggllaassaa  zzaa  iizzbboorr  
ooppććiinnsskkoogg  pprraavvoobbrraanniiooccaa    

66//0099  

OOddlluukkaa  oo  ddaavvaannjjuu  uu  zzaakkuupp  ssttaannoovvaa  nnaa  
kkoojjiimmaa    pprraavvoo  rraassppoollaaggaannjjaa  iimmaa  OOppććiinnaa  
LLuukkaavvaacc  

44//0099  OOddlluukkaa  oo  uuččeeššććuu  uu  mmrreežžii  rraaddnniihh  ttiijjeellaa  
zzaadduužžeenniihh  zzaa  pprraaććeennjjee  pprriimmjjeennee  EEttiiččkkoogg  
kkooddeekkssaa  iizzaabbrraanniihh  zzvvaanniiččnniikkaa  ooppććiinnee  
  

66//0099  

OOddlluukkaa  oo  ddooppuunnii  ooddlluukkee  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvnniimm  
ttaakkssaammaa  ii  ttaarriiffii  aaddmmiinniissttrraattiivvnniihh  ttaakkssii  
  

44//0099  OOddlluukkaa  oo  iizzmmjjeennaammaa  ii  ddooppuunnaammaa    OOddlluukkee  oo  
iizzvvrrššeennjjuu  bbuuddžžeettaa  OOppććiinnee  LLuukkaavvaacc  zzaa  22000099..  
ggooddiinnuu  
  

77//0099  

OOddlluukkaa  oo  ddooppuunnii  OOddlluukkee  oo  kkoommuunnaallnniimm  
ddjjeellaattnnoossttiimmaa    

44//0099  OOddlluukkaa  oo  rraassppiissiivvaannjjuu  jjaavvnnoogg  ooggllaassaa  zzaa  iizzbboorr  
ččllaannoovvaa  UUpprraavvnnoogg  ooddbboorraa  JJUU  zzaa  ooddggoojj  ii  
oobbrraazzoovvaannjjee  ddjjeeccee  pprreeddšškkoollsskkoogg  uuzzrraassttaa    
LLuukkaavvaacc  
  

77//0099  
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OOddlluukkaa  oo  gguubbiittkkuu  ssttaattuussaa  jjaavvnnoogg  ddoobbrraa  uu  
ooppććoojj  uuppoottrreebbii    
  

44//0099  OOddlluukkaa  oo  iizzmmjjeennii  OOddlluukkee  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvnniimm  
ttaakkssaammaa  ii  ttaarriiffii  ooppććiinnsskkiihh  aaddmmiinniissttrraattiivvnniihh  
ttaakkssii  
  

88//0099  

OOddlluukkaa  oo  iizzmmjjeennaammaa  ii  ddooppuunnaammaa  ooddlluukkee  oo  
ffiinnaannssiirraannjjuu    ppaarrllaammeennttaarrnniihh  ggrruuppaa  
  

44//0099  OOddlluukkaa  oo  pprriivvrreemmeennoomm  ssttaavvlljjaannjjuu  vvaann  ssnnaaggee  
OOddlluukkee  oo  oobbrraazzoovvaannjjuu  mmjjeessnniihh  uurreeddaa  
  

88//0099  

OOddlluukkaa  oo  iizzrraaddii  ssttrraatteeggiijjee  zzaa  mmllaaddee  ooppććiinnee  
LLuukkaavvaacc    

44//0099  OOddlluukkaa  oo  iizzmmjjeennaammaa  ii  ddooppuunnaammaa  OOddlluukkee  oo  
sslluužžbbaammaa  oorrggaannaa  ddrržžaavvnnee  sslluužžbbee  ooppććiinnee  
LLuukkaavvaacc    
  

99//0099  

OOddlluukkaa  oo  rraassppiissiivvaannjjuu  jjaavvnnoogg  kkoonnkkuurrssaa  zzaa  
ddooddjjeelluu    nneeiizzggrraađđeennoogg  ggrraađđeevviinnsskkoogg    
zzeemmlljjiiššttaa  uu  ddrržžaavvnnoomm  vvllaassnniiššttvvuu  rraaddii  
ggrraađđeennjjaa  bbrr  ::0022--0022--11--660088//0099  
  

44//0099  OOddlluukkaa  oo  iizzvvrrššeennjjuu  bbuuddžžeettaa  OOppććiinnee  LLuukkaavvaacc  
zzaa  22001100..  ggooddiinnuu  

99//0099  

OOddlluukkaa  oo  rraassppiissiivvaannjjuu  jjaavvnnoogg  kkoonnkkuurrssaa  zzaa  
ddooddjjeelluu  nneeiizzggrraađđeennoogg  ggrraađđeevviinnsskkoogg    
zzeemmlljjiiššttaa  uu  ddrržžaavvnnoomm  vvllaassnniiššttvvuu  rraaddii  
ggrraađđeennjjaa  bbrr  ::0022--0022--11--662211//0099  

44//0099  OOddlluukkaa  oo  kkoommuunnaallnniimm  ttaakkssaammaa  1100//00
99  

    
RR  jj  ee  šš  ee  nnjj  aa::        
RRjjeeššeennjjee  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  vvllaassnniiššttvvaa  nnaa  
iizzggrraađđeennoomm  ggrraađđeevviinnsskkoomm  zzeemmlljjiiššttuu  uu  kkoorriisstt  
BBiillaalliićć  AAllmmee  bbrroojj::  0011--3311--33--22554411//0088  oodd  
3300..0011..22000099..ggooddiinnee  
  

11//0099  RRjjeeššeennjjee    oo  iimmeennoovvaannjjuu  ččllaannaa  UUpprraavvnnoogg  
ooddbboorraa  JJZZUU  DDoomm  zzddrraavvlljjaa  LLuukkaavvaacc  

66//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  vvllaassnniiššttvvaa  nnaa  
iizzggrraađđeennoomm  ggrraađđeevviinnsskkoomm  zzeemmlljjiiššttuu  uu  kkoorriisstt  
IIvviićć  JJaaddrraannkkee  bbrroojj::  0011--3311--33--33000099//0077  oodd  
3300..0011..22000099..gg  
  

11//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  ddjjeelliimmiiččnnoojj  iizzmmjjeennii  
pprraavvoossnnaažžnnoogg  rrjjeeššeennjjaa  bbrroojj::0066//11--3311--33--
22773399//0011  oodd  3300..1100..22000011..    ggooddiinnee  

66//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  vvllaassnniiššttvvaa  nnaa  
iizzggrraađđeennoomm  ggrraađđeevviinnsskkoomm  zzeemmlljjiiššttuu  uu  kkoorriisstt  
NNuuhhiićć  KKaassiimmaa  bbrroojj::  0011--3311--33--33009944//0088  oodd  
3300..0011..22000099..gg  
  

11//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  vvrrššiiooccaa  dduužžnnoossttii  
ooppććiinnsskkoogg  pprraavvoobbrraanniiooccaa  

66//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  vvllaassnniiššttvvaa  nnaa  
iizzggrraađđeennoomm  ggrraađđeevviinnsskkoomm  zzeemmlljjiiššttuu  uu  kkoorriisstt  
SSuulljjaaggiićć  HHaassaannaa  ii  PPaaššaaggee  bbrroojj::0022--3311--33--
22339988//0033  oodd  1122..0011..22000099..gg  
  

11//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  pprriihhvvaattaannjjuu  oossttaavvkkee  ooppććiinnsskkoogg  
pprraavvoobbrraanniiooccaa  MMuuššaannoovviićć  TTeeffiiddee  

66//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  ooddbbiijjaannjjuu  zzaahhttjjeevvaa  zzaa  pprrooggllaaššeennjjee  
nniiššttaavviimm  RRjjeeššeennjjaa22  SSkkuuppššttiinnee    ooppššttiinnee  LLuukkaavvaacc  
bbrroojj  0055//55--447755--2277//9900  oodd  2211..0066..11999900..  ggooddiinnee  
  

22//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  uukkiiddaannjjuu  pprraavvoommooććnnoogg  rrjjeeššeennjjaa  
bbrroojj::0077//33--337722--2266//8888  oodd  2233..0099..11998888..  
ggooddiinnee  

66//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu    ččllaannaa  ii  pprreeddssjjeeddnniikkaa    
KKoommiissiijjee  zzaa  jjeeddnnaakkoopprraavvnnoosstt      ssppoolloovvaa  
  

33//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  ččllaannaa    KKoommiissiijjee  zzaa  
ooddlliikkoovvaannjjaa  ii  pprriizznnaannjjaa--  SSuubbaaššiićć  FFiikkrreett  

77//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  ččllaannoovvaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
ooddaabbiirr  kkoorriissnniikkaa  pprroojjeekkaattaa  ppoovvrraattkkaa  ii    
rreekkoonnssttrruukkcciijjee  ssttaammbbeenniihh  jjeeddiinniiccaa  
  

33//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  ččllaannaa    SSaavvjjeettaa  zzaa  
bbeezzbbjjeeddnnoosstt  ssaaoobbrraaććaajjaa  IImmaammoovviićć  
MMeennssuuddiinn..    

77//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  pprreeddssjjeeddnniikkaa  ii  ččllaannaa    
KKoommiissiijjee  zzaa  SSttaattuutt  ii    pprrooppiissee,,  pprreessttaavvkkee  ii  
zzaaššttiittuu  pprraavvaa  ii  sslloobbooddaa  ggrraađđaannaa    
  

33//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  ččllaannoovvaa  KKoommiissiijjee  
zzaa  iizzbboorr    pprreeddssjjeeddnniikkaa  ii  ččllaannoovvaa  UUpprraavvnnoogg  
ooddbboorraa  JJUU  zzaa  ooddggoojj  ii  oobbrraazzoovvaannjjee  ddjjeeccee  
pprreeddšškkoollsskkoogg  uuzzrraassttaa    LLuukkaavvaacc  
  

77//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu    ččllaannaa    KKoommiissiijjee  zzaa  
ooddlliikkoovvaannjjaa  ii  pprriizznnaannjjaa  
  

33//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iizzbboorruu  ččllaannoovvaa    KKoommiissiijjee  zzaa  
eekkoollooggiijjuu  ii  zzaaššttiittuu  ookkoolliiššaa  

77//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu    pprreeddssjjeeddnniikkaa  ččllaannaa  ii    
KKoommiissiijjee  zzaa  jjeeddnnaakkoopprraavvnnoosstt  ssppoolloovvaa  

33//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iizzbboorruu  ččllaannoovvaa    KKoommiissiijjee  zzaa  
ppoolljjoopprriivvrreedduu  
  

77//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  jjaavvnnoogg  iinntteerreessaa  bbrroojj::  0011--
3311--11--666633//0099  oodd  0022..0044..22000099..  ggooddiinnee    
  

33//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu    ččllaannaa    SSaavvjjeettaa  zzaa  
bbeezzbbjjeeddnnoosstt  ssaaoobbrraaććaajjaa--  MMuujjiićć  IIbbrraahhiimm    

77//0099  



________________________________________________________________________________  
Službeni glasnici  Općine Lukavac za 2009. godinu 

RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu  pprreeddssjjeeddnniikkaa  ii  ččllaannaa      
KKoommiissiijjee  zzaa  SSttaattuutt  ii  pprrooppiissee,,  pprreessttaavvkkee  ii  zzaaššttiittuu  
pprraavvaa  ii  sslloobbooddaa  ggrraađđaannaa    

33//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  ddooddjjeellii  nnaa  kkoorriišštteennjjee  rraaddii  
ggrraađđeennjjaa  oobbjjeekkttaa  ffiikkssnnee  ii  mmoobbiillnnee  
tteelleeffoonniijjee  BBHH  TTEELLEECCOOMM  DDDD  SSaarraajjeevvoo    

88//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  jjaavvnnoogg  iinntteerreessaa  bbrroojj::0011--
3311--11--668855//0099  oodd  0022..0044..22000099..  ggooddiinnee  
  

33//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu    OOppććiinnsskkoogg  
pprraavvoobbrraanniiooccaa  OOppććiinnee  LLuukkaavvaacc  

88//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu      ččllaannoovvaa  UUpprraavvnnoogg  
ooddbboorraa  JJUU  CCeennttaarr  zzaa  ssoocciijjaallnnii  rraadd  
  

44//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  ooddbbiijjaannjjuu  pprriiggoovvoorraa  ""AAAAMM  
PPllaanniirraannjjee  ii  iizzggrraaddnnjjaa""  dd..oo..oo..  LLuukkaavvaacc    

88//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu    ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
SSttaattuutt,,  pprrooppiissee  pprreeddssttaavvkkee  ii  zzaaššttiittuu  pprraavvaa  ii  
sslloobbooddaa  
  

44//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  ččllaannaa  KKoommiissiijjee    zzaa  
pprrooccjjeennuu  vvrriijjeeddnnoossttii  nneeppookkrreettnnoossttii  ii  pprraavvaa  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu    ččllaannoovvaa  EEttiiččkkoogg  ooddbboorraa  
  
  

44//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iizzbboorruu    ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
eekkoollooggiijjuu  ii  zzaaššttiittuu  ookkoolliiššaa  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu    ččllaannoovvaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
pprrooccjjeennuu  vvrriijjeeddnnoossttii  nneeppookkrreettnnoossttii  ii  pprraavvaa  
  

44//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iizzbboorruu    ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
jjeeddnnaakkoopprraavvnnoosstt  ssppoolloovvaa  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu    ččllaannoovvaa  UUpprraavvnnoogg  
ooddbboorraa  JJPP  VVeetteerriinnaarrsskkaa  ssttaanniiccaa  LLuukkaavvaacc  
  

44//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iizzbboorruu    ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
ppoolljjoopprriivvrreedduu  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  ččllaannoovvaa  UUpprraavvnnoogg  
ooddbboorraa  JJZZUU  DDoomm  zzddrraavvlljjaa  LLuukkaavvaacc  
  

44//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iizzbboorruu  ččllaannaa    KKoommiissiijjee  zzaa  
ssttaammbbeennoo--kkoommuunnaallnnee  ppoosslloovvee,,  ppoosslloovvee  MMZZ  
ii        zzaaššttiittuu  ookkoolliiššaa  
  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu  ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  SSttaattuutt,,  
pprrooppiissee  pprreeddssttaavvkkee  ii  zzaaššttiittuu  pprraavvaa  ii        sslloobbooddaa  

44//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iizzbboorruu  ččllaannaa    KKoommiissiijjee  zzaa  SSttaattuutt  
ii  pprrooppiissee,,  pprreeddssttaavvkkee  ii  zzaaššttiittuu  pprraavvaa  ii    
sslloobbooddaa  ggrraađđaannaa  
  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  jjaavvnnoogg  iinntteerreessaa  zzaa  
iizzmmiijjeeššttaannjjee  ddiijjeellaa  ddiioonniiccee  3355KKWW  ddaalleekkoovvooddaa    
TTSS  3355//66  KKWW  ŠŠiikkuulljjee  22  ––TTSS3355//1100//66KKWW  DDeelliiććaa  
PPoottookk  
  

44//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iizzbboorruu  ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  iizzbboorr,,  
iimmeennoovvaannjjee  ii  aaddmmiinniissttrraattiivvnnaa  ppiittaannjjaa  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo    rraazzrrjjeeššeennjjuu  ii  iimmeennoovvaannjjuu  ččllaannaa    
KKoommiissiijjee  zzaa  ooddlliikkoovvaannjjaa  ii  pprriizznnaannjjaa  

55//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu    ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa    
jjeeddnnaakkoopprraavvnnoosstt  ssppoolloovvaa    
  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu    ooppććiinnsskkoogg  
pprraavvoobbrraanniiooccaa  
  

55//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu    ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
iizzbboorr,,  iimmeennoovvaannjjee  ii  aaddmmiinniissttrraattiivvnnaa  
ppiittaannjjaa  
  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  ooddbbiijjaannjjuu  zzaahhttjjeevvaa  TTrriivviićć  MMiirroossllaavvaa  
iizz  DDoobboojjaa    zzaa  rreevviizziijjuu  rrjjeeššeennjjaa  OOppššttiinnsskkoogg  vviijjeeććaa  
LLuukkaavvaacc  bbrroojj::0066//88--447755--88//9955  oodd  1100..0033..22000055..  
ggooddiinnee  
  

55//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu    ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
ssttaammbbeennoo--kkoommuunnaallnnee  ppoosslloovvee,,  ppoosslloovvee  MMZZ  
ii        zzaaššttiittuu  ookkoolliiššaa  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu  ii  iimmeennoovvaannjjuu    ččllaannaa    
KKoommiissiijjee  zzaa  ppiittaannjjaa  mmllaaddiihh,,  oobbrraazzoovvaannjjee,,  
kkuullttuurruu  ii  ssppoorrtt  
  

55//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu    ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
SSttaattuutt  ii  pprrooppiissee,,  pprreeddssttaavvkkee  ii  zzaaššttiittuu  pprraavvaa  
ii  sslloobbooddaa  ggrraađđaannaa  
  

99//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu  ii  iimmeennoovvaannjjuu  ččllaannaa    
KKoommiissiijjee  zzaa  pprrooccjjeennuu  vvrriijjeeddnnoossttii    nneeppookkrreettnnoossttii  
ii    pprraavvaa  

55//0099  RRjjeeššeennjjee  oo    rraazzrrjjeeššeennjjuu  ččllaannaa  KKoommiissiijjee  zzaa  
rrjjeeššaavvaannjjee  uu  ddrruuggoosstteeppeennoomm  ppoossttuuppkkuu  

1100//0099  

    
  

ZZ  aa  kk  lljj  uu  čč  cc  ii::        

ZZaakklljjuuččkk  oo  nnee  pprriihhvvaattaannjjuu  ppoonnuuddee  zzaa  
pprreeuuzziimmaannjjee    ggrraađđeevviinnsskkoogg  zzeemmlljjiiššttaa    iizz  
ppoossjjeeddaa  OOssmmaannoovviićć  DDžžeemmaallaa  iizz  PPuurraaččiiććaa    bbrroojj::  
0011--3311--33--11114411//0088  oodd  3300..0011..22000099..  ggooddiinnee  
  

11//0099  ZZaakklljjuuččaakk  oo  uussvvaajjaannjjuu  iizzvvjjeeššttaajjaa  oo  
iizzvvrrššeennjjuu  bbuuddžžeettaa  OOppććiinnee  LLuukkaavvaacc  zzaa  
ppeerriioodd  0011..0011..--3300..0066..22000099..  ggooddiinnee  

66//0099  

ZZaakklljjuuččaakk  oo  nneepprriihhvvaattaannjjuu  ppoonnuuddee  zzaa  
iizzuuzziimmaannjjee  nneeiizzggrraađđeennoogg  ggrraađđeevviinnsskkoogg  
zzeemmlljjiiššttaa  iizz  ppoossjjeeddaa  BBeekkttiićć  ((OOssmmaannaa))  MMeevvlliijjee  
  

33//0099  ZZaakklljjuuččaakk  oo  ddaavvaannjjuu  ssaaggllaassnnoossttii  nnaa  
PPrriijjeeddlloogg  OOddlluukkee  oo  iizzmmjjeennii  PPllaannaa  
kkaappiittaallnniihh  uullaaggaannjjaa  zzaa  22000099..ggooddiinnuu  JJZZUU  
DDoomm  zzddrraavvlljjaa  LLuukkaavvaacc  

88//0099  



________________________________________________________________________________  
Službeni glasnici  Općine Lukavac za 2009. godinu 

  
ZZaakklljjuuččaakk  oo  nneepprriihhvvaattaannjjuu  ppoonnuuddee  zzaa  
iizzuuzziimmaannjjee  nneeiizzggrraađđeennoogg  ggrraađđeevviinnsskkoogg  
zzeemmlljjiiššttaa  iizz  ppoossjjeeddaa  MMuummiinnoovviićć  ((EEmmiinnaa))  EEššeeffaa  
iizz  PPuurraaččiiććaa  
  

33//0099  ZZaakklljjuuččaakk  oo  ddaavvaannjjuu  ssaaggllaassnnoossttii  nnaa  
PPrriijjeeddlloogg  SSppoorraazzuummaa  oo  zzaajjeeddnniiččkkoomm  
uullaaggaannjjuu  bbrroojj::  0022--0022--11--11881144//0099  oodd  
2233..1111..22000099..ggooddiinnee  

88//0099  

ZZaakklljjuuččaakk  oo  uussvvaajjaannjjuu  ggooddiiššnnjjeegg  iizzvvrrššeennjjaa  
bbuuddžžeettaa  OOppććiinnee  LLuukkaavvaacc  zzaa  ppeerriioodd  0011..0011..--
3311..1122..22000088..  ggooddiinnee  
  

33//0099  ZZaakklljjuuččaakk  oo  iisspprraavvccii  ggrreešškkee  bbrroojj::  0022--3311--
33--33551111//0044  oodd  3300..0099..22000099..ggooddiinnee  

88//0099  

ZZaakklljjuuččkk  oo  iisspprraavvccii  ggrreešškkee  RRjjeeššeennjjaa  bbrroojj::0011--3311--
33--11008833//0088  oodd  2299..0077..22000088..  ggooddiinnee  

33//0099  ZZaakklljjuuččaakk  oo  nneepprriihhvvaattaannjjuu  ppoonnuuddee  oodd  
ssttrraannee  BBaaććiićć  HHaaššiimmaa  iizz  PPuurraaččiiććaa  bbrroojj::  
0022--3311--33--22664477//0099  oodd  1199..1111..22000099..ggooddiinnee  
  

88//0099  

ZZaakklljjuuččaakk  oo  nneepprriihhvvaattaannjjuu  ppoonnuuddee  zzaa  
iizzuuzziimmaannjjee  nneeiizzggrraađđeennoogg  ggrraađđeevviinnsskkoogg    
zzeemmlljjiiššttaa  iizz  ppoossjjeeddaa  PPeezzoo  ((MMuussttaaffee))  MMeehhmmeeddaa  iizz  
LLuukkaavvccaa  bbrroojj  0022--3311--33--119900//0099    oodd  2288..0055..22000099..  
ggooddiinnee  
  

55//0099  ZZaakklljjuuččaakk  oo  uussvvaajjaannjjuu  CCiilljjeevvaa,,  ppllaannaa  ii  
ppoolliittiikkee  ddjjeelloovvaannjjaa  OOppććiinnee  LLuukkaavvaacc  uu  
22001100..ggooddiinnii  

99//0099  

ZZaakklljjuuččaakk  oo  nneepprriihhvvaattaannjjuu  ppoonnuuddee  zzaa  
iizzuuzziimmaannjjee  nneeiizzggrraađđeennoogg  ggrraađđeevviinnsskkoogg  
zzeemmlljjiiššttaa  iizz  ppoossjjeeddaa  dd..oo..oo..  „„IInntteerr  CCoolloorr  CCeennttaarr““  
iizz  SSaarraajjeevvaa  VVooggooššććaa  bbrroojj  0022--3311--33--118899//0099  oodd  
2288..0055..22000099..  ggooddiinnee  
  

55//0099  ZZaakklljjuuččaakk  oo    ddaavvaannjjuu  ssaaggllaassnnoossttii  zzaa  
iimmeennoovvaannjjee  ddiirreekkttoorraa  JJUU  zzaa  ooddggoojj  ii  
oobbrraazzoovvaannjjee  ddjjeeccee  pprreeddšškkoollsskkoogg  uuzzrraassttaa  

1100//0099  

ZZaakklljjuuččkk  oo  nnee  pprriihhvvaattaannjjuu  ppoonnuuddee  zzaa  
pprreeuuzziimmaannjjee    ggrraađđeevviinnsskkoogg  zzeemmlljjiiššttaa    iizz  
ppoossjjeeddaa  OOssmmaannoovviićć  DDžžeemmaallaa  iizz  PPuurraaččiiććaa    bbrroojj::  
0011--3311--33--11114411//0088  oodd  3300..0011..22000099..  ggooddiinnee  

11//0099  ZZaakklljjuuččaakk  oo  ddaavvaannjjuu      ssaaggllaassnnoossttii  JJPP  
„„RRaadd““  LLuukkaavvaacc  nnaa  cciijjeennee  ttoopplloottnnee  
eenneerrggiijjee  

1100//0099  

  
PP  rr  oo  gg  rr  aa  mm  ii::  

      

PPrrooggrraamm  rraaddaa  OOppććiinnsskkoogg  vviijjeeććaa  LLuukkaavvaacc  zzaa  
22000099..ggooddiinnuu      

11//0099  PPrrooggrraamm  rraaddaa  OOććiinnsskkoogg  vviijjeeććaa  zzaa  
22001100..ggooddiinnuu  

1100//0099  

    
  
OOssttaallii  aakkttii::        
IIzzmmjjeennee  ii  ddooppuunnee  EEttiiččkkoogg  kkooddeekkssaa  iizzaabbrraanniihh  
zzvvaanniiččnniikkaa  ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc  
  

22//0099  IIzzmmjjeennee  ii  ddooppuunnaa  bbuuddžžeettaa  OOppććiinnee  
LLuukkaavvaacc  zzaa  22000099..  ggooddiinnuu  

77//0099  

IIzzmmjjeennee  ii  ddooppuunnee  PPoosslloovvnniikkaa  oo  rraadduu  OOppććiinnsskkoogg  
vviijjeeććaa  LLuukkaavvaacc    
  

22//0099  BBuuddžžeett  OOppććiinnee  LLuukkaavvaacc  zzaa  22001100..  
ggooddiinnuu,,  ssaa  ookkvviirrnniimm  ppllaannoomm  zzaa  22001111..  ii  
22001122..  ggooddiinnuu  

99//0099  

IIzzmmjjeennee  ii  ddooppuunnee  PPoosslloovvnniikkaa  oo  rraadduu  OOppććiinnsskkoogg  
vviijjeeććaa  LLuukkaavvaacc  
  

55//0099  IIzzmmjjeennee  ii  ddooppuunnee  bbuuddžžeettaa  OOppććiinnee  
LLuukkaavvaacc  zzaa  22000099..ggooddiinnuu  

1100//0099  

    
AAKKTTII  OOPPĆĆIINNSSKKOOGG  NNAAČČEELLNNIIKKAA  

  
OO  dd  ll  uu  kk  ee::        
OOddlluukkaa  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  vviissiinnee  nnaakknnaaddee  ppllaaććee  
uuppoosslleenniikkaa  zzaa  vvrriijjeemmee  ččeekkaannjjaa  ppoossllaa  

11//0099  OOddlluukkaa  oo  iizzmmjjeennaammaa  ii  ddooppuunnaammaa  ooddlluukkee  
oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  vviissiinnee  nnaakknnaaddee  ppllaaććee  
uuppoosslleenniikkaa  zzaa  vvrriijjeemmee  ččeekkaannjjaa  ppoossllaa  
  

44//0099  
  

RR  jj  ee  šš  ee  nnjj  aa        
RRjjeeššeennjjee  oo  ddooppuunnii  rrjjeeššeennjjaa  oo  ffoorrmmiirraannjjuu  
KKoommiissiijjee  zzaa  pprroovvoođđeennjjee  rreeddoovvnnoogg  ggooddiiššnnjjeegg  
ppooppiissaa  zzaa  22000088..  ggooddiinnuu    
  

11//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  KKoommiissiijjee  zzaa  iizzbboorr  
ooppććiinnsskkoogg  pprraavvoobbrraanniiooccaa  

44//0099  

RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  ssaavvjjeettnniikkaa  nnaaččeellnniikkaa  
ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc  
  

44//0099  RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  PPrrvvoosstteeppeennee  
kkoommiissiijjee  zzaa  rrjjeeššaavvaannjjee  ssttaammbbeenniihh  
ppoottrreebbee  bboorraaccaa  ii  ččllaannoovvaa  nnjjiihhoovviihh  
ppoorrooddiiccaa  ssaa  ppooddrruuččjjee  ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc  zzaa  
22000099..  ggooddiinnuu  

66//0099  
  
  

RRjjeeššeennjjee  oo  ffoorrmmiirraannjjuu  ttiimmaa  zzaa  rreeaalliizzaacciijjuu  OOSSCCEE--
aa  ii  ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc  „„ZZaajjeeddnniiččkkii  ookkvviirr  zzaa  
ssaammoopprrooccjjeennjjiivvaannjjee  ––CCAAFF  mmeettooddoollooggiijjee  

88//0099      
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PP  rr  aa  vv  ii  ll  nn  ii  cc  ii::    

      

PPrraavviillnniikk  oo  iizzmmjjeennii  pprraavviillnniikkaa  oo  nnaabbaavvccii  rroobbaa,,  
vvrrššeennjjuu  uusslluuggaa  ii  uussttuuppaannjjuu  rraaddoovvaa    

22//0099  PPrraavviillnniikk  oo  ppoossttuuppkkuu  ddiirreekkttnnoogg  
ssppoorraazzuummjjeevvaannjjaa  ssaa  ppoojjeeddiinnaaččnniimm  
ddoobbaavvlljjaaččeemm,,  ddaavvaaoocceemm  uusslluuggaa  ii  
iizzvvppđđaaččeemm  rraaddoovvaa  

22//0099  

  
II  zz  vv  jj  ee  šš  tt  aa    jj  ii  

      

IIzzvvjjeeššttaajj  oo  ggooddiiššnnjjeemm  iizzvvrrššeennjjuu  bbuuddžžeettaa  OOppććiinnee  
LLuukkaavvaacc  zzaa  ppeerriioodd  0011..0011..--3311..1122..22000088..  ggooddiinnee  
  

33//0099  IIzzvvjjeeššttaajj  oo  iizzvvrrššeennjjuu  bbuuddžžeettaa  OOppććiinnee  
LLuukkaavvaacc  zzaa  ppeerriioodd  0011..0011..--3300..0066..22000099..  
ggooddiinnee  

66//0099  

  
OOssttaallii  aakkttii  

      

CCiilljjeevvii,,  ppllaann  ii  ppoolliittiikkaa  ddjjeelloovvaannjjaa  OOppććiinnee  
LLuukkaavvaacc  uu  22001100..ggooddiinnii  

99//0099      

  
  
AAKKTTII  UUSSTTAAVVNNOOGG  SSUUDDAA  FF  BBiiHH  
  

PPrreessuuddaa  UUssttaavvnnoogg  ssuuddaa  FFeeddeerraacciijjee  BBiiHH  bbrroojj  UU--
55//0099  oodd  1133..1100..22000099..  ggooddiinnee  uu  vveezzii  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  
uussttaavvnnoossttii  OOddlluukkee  oo  kkoommuunnaallnniimm  ttaakkssaammaa  
  

88//0099      

  

  


