
BBOOSSNNAA  II  HHEERRCCEEGGOOVVIINNAA  

FFEEDDEERRAACCIIJJAA  BBOOSSNNEE  II  HHEERRCCEEGGOOVVIINNEE  

UUNNSSKKOO--SSAANNSSKKII  KKAANNTTOONN  

GGRRAADD  BBIIHHAAĆĆ  

GGRRAADDOONNAAČČEELLNNIIKK  

SSlluužžbbaa  zzaa  ppoosslloovvee  kkaabbiinneettaa  ii  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

BBrroojj::  0088//22--______________________//2222  

BBiihhaaćć,,  0066..0066..22002222..  ggooddiinnee  

  

  

NNaa  oossnnoovvuu  ččllaannaa  118833..  ssttaavv  ((22))  PPoosslloovvnniikkaa  GGrraaddsskkoogg  vviijjeeććaa  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  GGrraaddaa  

BBiihhaaćć““,,  bbrroojj::  33//1166  ii  44//2200)),,  aa  uu  vveezzii  ssaa  ččllaannoomm  5522..  ssttaavv  ((11))  ttaaččkkaa  aa))  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  

((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaćć““,,  bbrroojj  1133//1155  ii  1133//1188)),,  GGrraaddoonnaaččeellnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa,,  uu  

ssvvoojjssttvvuu  pprreeddllaaggaaččaa  pprrooppiissaa  ii  ddrruuggiihh  aakkaattaa  

  

  

OO  dd  rr  ee  đđ  uu  jj  ee  

  

  II  zz  vv  jj  ee  ss  tt  ii  oo  cc  aa    EEllmmeeddiinnaa  MMeehhaaddžžiiććaa,,  ššeeffaa  OOddssjjeekkaa  zzaa  mmjjeessnnee  ii  vvjjeerrsskkee  zzaajjeeddnniiccee,,  uu  

SSlluužžbbii  zzaa  ppoosslloovvee  kkaabbiinneettaa  ii  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee,,  nnaa  ssjjeeddnniiccii  GGrraaddsskkoogg  vviijjeeććaa  ii  rraaddnniimm  ttiijjeelliimmaa  

ppoo  pprriijjeeddlloogguu  ttaaččkkee  ddnneevvnnoogg  rreeddaa::  

  

  

  

                    PPrriijjeeddlloogg  IIzzvvjjeeššttaajjaa  oo  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  zzaa  22002211..  ggooddiinnuu  

  

  

  

                                                                         Po ovlaštenju gradonačelnika 

                                                                  Rješenje br: 02/1-30-2786/22 od 17.05.2022. godine 

                                                                     Jasmina Ćoralić 

      

  

  

  

  

  

  

  

  



  

BBOOSSNNAA  II  HHEERRCCEEGGOOVVIINNAA  

FFEEDDEERRAACCIIJJAA  BBOOSSNNEE  II  HHEERRCCEEGGOOVVIINNEE  

UUNNSSKKOO  ––  SSAANNSSKKII  KKAANNTTOONN  

GGRRAADD  BBIIHHAAĆĆ  

GGRRAADDOONNAAČČEELLNNIIKK  

BBrroojj::  0088//22--________________________//2222  

BBiihhaaćć,,  0066..0066..22002222..  ggooddiinnee  

  

  

GGrraaddsskkoo  vviijjeeććee  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  

                      --oovvddjjee--  

  

  

PPRREEDDMMEETT::  PPrriijjeeddlloogg  IIzzvvjjeeššttaajjaa  oo  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  zzaa    22002211..  ggooddiinnuu  

  

  

  NNaa  oossnnoovvuu  ččllaannaa  5522..  ttaaččkkaa  aa))  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa““  

bbrroojj::  1133//1155  ii  1133//1188))  ii  ččllaannaa  114400..  PPoosslloovvnniikkaa  GGrraaddsskkoogg  vviijjeeććaa  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa““,,  bbrroojj::  33//1166  ii  44//2200)),,    ddoossttaavvlljjaamm  VVaamm  IIzzvvjjeeššttaajj  oo  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  zzaa  22002211..  

ggooddiinnuu,,  nnaa  rraazzmmaattrraannjjee  ii  uussvvaajjaannjjee,,  uuzz  sslliijjeeddeeććee    oobbrraazzlloožžeennjjee::  

  

OO  bb  rr  aa  zz  ll  oo  žž  ee  nn  jjee  

  

II  PPrraavvnnii  oossnnoovv  zzaa  ddoonnooššeennjjee  

  

      PPrraavvnnii  oossnnoovv  zzaa  ddoonnooššeennjjee  pprreeddmmeettnnoogg  IIzzvvjjeeššttaajjaa    oo  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  zzaa  22002211..  

ggooddiinnuu  ssaaddrržžaann  jjee::  

--  uu  ččllaannuu  9999..  ssttaavv  ((11))  ttaaččkkaa  jj))  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa““,,  

bbrroojj::  1133//1155  ii  1133//1188))  kkoojjiimm  jjee  pprrooppiissaannoo  ddaa  SSaavvjjeett  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  ppooddnnoossii  iizzvvjjeeššttaajj  oo  

rraadduu  ((kkvvaarrttaallnnoo  ii  ggooddiiššnnjjee))  GGrraaddsskkoomm  vviijjeeććuu    

--    ččllaannuu  110033..  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa““  bbrroojj::  1133//1155  ii  

1133//1188)),,  kkoojjiimm  jjee  uuttvvrrđđeennoo  ddaa  pprreeddssjjeeddnniikk  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  ooddggoovvaarraa  zzaa  ssvvoojj  rraadd  

ssaavvjjeettuu  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee,,  aa  ssaavvjjeett  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  GGrraaddsskkoomm  vviijjeeććuu  ii  uu  ttoomm  cciilljjuu  

oobbaavveezznnoo  mmuu  ppooddnnoossii  ggooddiiššnnjjii  iizzvvjjeeššttaajj  oo  ssvvoomm  rraadduu  

--  ččllaannuu  113322..  ttaaččkkaa  bb))  PPoosslloovviikkaa  oo  rraadduu  GGrraaddsskkoogg  vviijjeeććaa  BBiihhaaćć  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa““,,  bbrroojj::  33//1166  ii  44//2200))  kkoojjiimm  jjee  pprrooppiissaannoo  ddaa  ZZaakklljjuuččkkoomm  VViijjeeććee  uu  ookkvviirruu  ssvvoogg  

ddjjeellookkrruuggaa  ddaajjee  ssaaggllaassnnoosstt  iillii  ppoottvvrrđđuujjee  ppoojjeeddiinnee  aakkttee  kkaaddaa  jjee  ttoo  pprrooppiissoomm  ooddrreeđđeennoo..  

  

  



IIII  RRaazzlloozzii  zzaa  ddoonnooššeennjjee  

            

      GGrraaddsskkoo  vviijjeeććee  ssvvaakkee  ggooddiinnee  ZZaakklljjuuččkkoomm  uussvvaajjaa  IIzzvvjjeeššttaajj  oo  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa    

zzaa  pprreetthhooddnnuu  ggooddiinnuu..    

KKaakkoo  jjee  ii  oovvee  ggooddiinnee  PPrrooggrraammoomm  rraaddaa  GGrraaddsskkoogg  vviijjeeććaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  zzaa  22002222..  ggooddiinnuu  

ppllaanniirraannoo  rraazzmmaattrraannjjee  IIzzvvjjeeššttaajjaa  oo  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  zzaa  22002211....  ggooddiinnuu,,  iissttii  ssee  ssttooggaa  

ddoossttaavvlljjaa  nnaa  rraazzmmaattrraannjjee  ii  uussvvaajjaannjjee..  

  

IIIIII  PPoojjaaššnnjjeennjjee  pprriijjeeddllooggaa  

  

    SSaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ssuu  ttookkoomm  pprrooššllee  ii  oovvee  ggooddiinnee,,  ddoossttaavvlljjaallii  ssvvoojjee  ppoojjeeddiinnaaččnnee  ii  

ggooddiiššnnjjee  IIzzvvjjeeššttaajjee  oo  rraadduu  zzaa  22002211..  ggooddiinnuu  nnaaddlleežžnnoojj  SSlluužžbbii  kkoojjaa  jjee  iizz  iissttiihh,,  iizzddvvoojjiillaa  bbrroojj  

uukkuuppnnoo  ooddrržžaanniihh  ssjjeeddnniiccaa  ssaavvjjeettaa  ii  mmjjeessnniihh  zzbboorroovvaa  ggrraađđaannaa  ((ttaabbeellaa  11..)),,    nneeiissppllaaććeenniihh  ssrreeddssttvvaa  

nnaammiijjeennjjeenniihh  zzaa  rraadd  oorrggaannaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ((ttaabbeellaa  22..)),,  sstteeppeenn  rreeaalliizzaacciijjee  ii  nnaaččiinn  

ffiinnaannssiirraannjjaa  pprroojjeekkaattaa  ((ttaabbeellaa  33..)),,  ssoocciijjaallnnuu  pprroobblleemmaattiikkuu,,  kkuullttuurrnnee  ii  ssppoorrttsskkee  aakkttiivvnnoossttii  

((ttaabbeellaa  44..))  ii  pprreegglleedd  iiddeennttiiffiicciirraanniihh  pprroobblleemmaa  mmjjeessnniihh  zz  aajjeeddnniiccaa  ((ttaabbeellaa  55..))  ii  iissttee  ddoossttaavvlljjaa  

VVaammaa  nnaa  rraazzmmaattrraannjjee,,  aa  uu  sskkllaadduu  ssaa  ččllaannoomm  110033..  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  

GGrraaddaa  BBiihhaaććaa““,,  bbrr..  1133//1155  ii  1133//1188))..  

  

SSaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  nnjjiihh  ddvvaaddeesseett,,  IIzzvvjjeeššttaajjee  oo  ssvvoommee  rraadduu  zzaa  22002211..  ggooddiinnuu  

ddoossttaavviilloo  jjee  nnaa  uunniiffiicciirraanniimm  oobbrraasscciimmaa  kkoojjee  jjee  uuttvvrrddiillaa  SSlluužžbbaa  zzaa  ppoosslloovvee  kkaabbiinneettaa  ii  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  zzaajjeeddnnoo  ssaa  SSlluužžbboomm  zzaa  ffiinnaannssiijjee,,  pprriivvrreedduu  ii  ppoolljjoopprriivvrreedduu,,  aa  kkoojjii  ssuu  uusskkllaađđeennii  ssaa  

UUppuuttssttvvoomm  rrookkoovviimmaa  ii  nnaaččiinnuu  ppooddnnooššeennjjaa  pprrooggrraammaa  rraaddaa,,  ffiinnaannssiijjsskkoogg  ppllaannaa,,  ppllaannaa  

ppoosslloovvaannjjaa,,  iizzvvjjeeššttaajjaa  oo  rraadduu  ii  ppoosslloovvaannjjuu  ii  MMeettooddoollooggiijjee  zzaa  iizzrraadduu  pprrooggrraammaa  rraaddaa,,  iizzvvjjeeššttaajjaa  oo  

rraadduu  ii  ppoosslloovvaannjjuu  ii  ddrruuggiihh  iinnffoorrmmaattiivvnniihh  mmaatteerriijjaallaa  kkoojjii  ssee  uuppuuććuujjuu  GGrraaddsskkoomm  oorrggaannuu  uupprraavvee  ii  

GGrraaddsskkoomm  vviijjeeććuu  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  OOppććiinnee  BBiihhaaćć““  bbrroojj  1166//0099)),,  aa  zzbboogg  nneeddoossttaattkkaa  

mmaatteerriijjaallnnoo  --  tteehhnniiččkkiihh  ssrreeddssttaavvaa,,  ooddnnoossnnoo  nneeddoossttaattkkaa  rraaččuunnaarraa    ppeettnnaaeesstt  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  

nniijjee  ddoossttaavviilloo  iizzvvjjeeššttaajjee  nnaa  uunniiffiicciirraanniimm    oobbrraasscciimmaa,,  vveećć  ssuu  iissttii    ddoossttaavviillii    uu  ssvvoojjoojj  sslloobbooddnnoojj  

ffoorrmmii..  

NNaa  oossnnoovvuu  ddoossttaavvlljjeenniihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  nnaajjaakkttuueellnniijjaa  pprroobblleemmaattiikkaa  uu    mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa  

ssuu::  

--  nneeddoossttaattaakk  mmaatteerriijjaallnnoo  --  tteehhnniiččkkiihh  ssrreeddssttaavvaa  zzaa  rraadd  ((rraaččuunnaarrii,,  ddooppuunnaa  zzaa  tteelleeffoonn,,  ggoorriivvoo,,  

kkaanncceellaarriijjsskkii  mmaatteerriijjaallii  ii  sslliiččnnoo)),,  

--  nneeddoossttaattaakk  pprroossttoorriijjaa  zzaa    rraadd,,  ttee  ssaannaacciijjaa,,  aaddaappttaacciijjaa  ii  rreekkoonnssttrruukkcciijjaa  ppoossttoojjeeććiihh  pprroossttoorraa  

--  nneeiizzmmiirreennee    iissppllaattee  nnaakknnaaddee  zzaa  rraadd    ssaavvjjeettiimmaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa    zzaa  ppeerriioodd  oodd    22001177..  ggooddiinnee  

uu  sskkllaadduu  ssaa  rraassppoolloožžiivviimm  ssrreeddssttvviimmaa  uu  BBuuddžžeettuu  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa,,    

--  nnee  ooddrržžaavvaannjjee  ssttrruuččnnee  eedduukkaacciijjee  zzaa  ččllaannoovvee  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  ppoosseebbnnoo  zzaa  aapplliicciirraannjjee  

nnaa  jjaavvnnee  ppoozziivvee  zzaa  pprroojjeekkttee..    

KKoommiissiijjaa  zzaa  llookkaallnnuu  ssaammoouupprraavvuu  ii  rreessoorrnnaa  SSlluužžbbaa  ssaaččiinniillee  ssuu  ppllaann  oobbiillaasskkaa  mmjjeessnniihh  

zzaajjeeddnniiccaa,,  kkaakkoo  bbii  ssee  zzaajjeeddnniiččkkii  nnaa  tteerreennuu  uuttvvrrddiilloo  ssttaannjjee  uu  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa  ii  eevveennttuuaallnnoo  



pprroonnaaššllee  mmoogguuććnnoossttii  zzaa  pprreevvaazziillaažžeennjjee  pprroobblleemmaa  kkoojjii  ssee  ppoojjaavvlljjuujjuu  uu  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa..  

KKoommiissiijjaa  nniijjee  iissppuunniillaa  ssvvoojj  ppllaann  oobbiillaasskkaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  zzbboogg  ppaannddeemmiijjee  kkoorroonnaavviirruussaa  

CCOOVVIIDD--1199,,  aa  SSlluužžbbaa  jjee  oobbiillaazziillaa  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  ii  pprriissuussttvvoovvaallaa  ssaassttaanncciimmaa  ssaavvjjeettaa  ppoo  

ppoottrreebbii  ii  ppoozziivvuu..  

  

UU  iizzvvjjeeššttaajjnnoomm  ppeerriioodduu  ssvvoojjiimm    rraaddoomm  nnaajjvviiššee  ssee  iissttiiččuu  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee    BBrreekkoovviiccaa  ii  

SSrrbblljjaannii  ii  ttoo  rreeaalliizzaacciijjoomm  ppllaanniirraanniihh  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  ii  ssppoorrttsskkiihh  pprroojjeekkttaa  ttaakkoo  ššttoo  ssuu  

ffiinnaanncciijjsskkaa  ssrreeddssttvvaa    oobbeezzbbiijjeeddiillii  ssaa  rraazzlliiččiittiihh  nniivvooaa  vvllaassttii  ii  oodd    ddoonnaacciijjaa  ggrraađđaannaa  iizz  ddiijjaassppoorree....    

SSlluužžbbaa  jjee  uuooččiillaa  ddaa  jjee  MMjjeessnnaa  zzaajjeeddnniiccaa  ŽŽeeggaarr  iimmeennoovvaannjjeemm  ppoovvjjeerreenniikkaa  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  rreeaalliizziirraallaa  ddiijjeelloomm  ssvvoojj  pprrooggrraamm  iizz  pprreetthhooddnnee  ddvviijjee  ggooddiinnee..  TTaakkoođđeerr,,  zzaappaažžeennee  

aakkttiivvnnoossttii  uu  rraadduu  eevviiddeennttiirraannee  uu  SSaavvjjeettuu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa::  BBaakkššaaiišš,,  OOrraaššaacc,,  ČČaavvkkiiććii,,  GGaattaa,,  

GGoolluubbiićć,,  GGoorrnnjjee  PPrreekkoouunnjjee,,  DDoonnjjee  PPrreekkoouunnjjee,,  KKaammeenniiccaa,,  KKllookkoott  PPaappaarrii,,  KKuulleenn  VVaakkuuff,,  IIzzaaččiićć,,    

OOzziimmiiccee  II,,  OOzziimmiiccee  IIII,,  MMaallii  LLuugg,,  MMaarrttiinn  BBrroodd,,  PPrriittookkaa,,  VVeelliikkoo  ZZaalloožžjjee  ii  SSkkooččaajj..  

  

TTookkoomm  pprrooššllee  ggooddiinnee  nnaa  oossnnoovvuu  PPiissmmaa  ssppoorraazzuummaa  iizzmmeeđđuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  RRaazzvvoojjnnoogg  

pprrooggrraammaa  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaarrooddaa  uu  BBoossnnii  ii  HHeerrcceeggoovviinnii  ii  pprreeddssttaavvnniikkaa    GGrraaddaa,,  zzaappooččeellaa  jjee  

iimmpplleemmeennttaacciijjaa  PPrroojjeekkttaa  jjaaččaannjjaa  uullooggee  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  uu  BBoossnnii  ii  HHeerrcceeggoovviinnii    --  ffaazzaa  IIII..    

  

UU  oovvoomm  pprroojjeekkttuu  uuččeessttvvuujjee  ppeett  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ssaa  ppooddrruuččjjaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  ii  ttoo      

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  BBaakkššaaiišš,,    BBrreekkoovviiccaa,,  KKaammeenniiccaa,,  MMaarrttiinn  BBrroodd  ii  SSrrbblljjaannii..  UU  sskkllooppuu  pprroojjeekkttaa  

ččllaannoovvii  SSaavvjjeettaa  MMZZ    uuččeessnniiccaa  uu  pprroojjeekkttuu  ttookkoomm  22002211..  ggooddiinnee  uuččeessttvvoovvaallii  ssuu  nnaa  nneekkoolliikkoo  

oobbuukkaa  ii  rraaddiioonniiccaa  kkoojjiimmaa  ssee  ssttiiččuu  vvjjeeššttiinnee  uu    ppiissaannjjuu  pprroojjeekkaattaa  ii  ooddrržžaavvaannjjuu  ““FFoorruummaa  

ggrraađđaannaa““..  ZZaahhvvaalljjuujjuuććii  ssppoorraazzuummuu,,    ssrreeddssttvviimmaa  UUNNDDPP  uu  BBiiHH  iizzvvrrššeennaa  jjee  ii  nnaabbaavvkkaa  rraaččuunnaarrsskkee  

oopprreemmee  zzaa  ppeett  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ii  rraaččuunnaarrsssskkee    oopprreemmaa  zzaa  oopprreemmaannjjee  ddrruuššttvveennoogg  cceennttrraa  uu  

pprroossttoorriijjaammaa  MMZZ  OOzziimmiiccee  11..  

  

IIVV  FFiinnaannssiijjsskkaa  ssrreeddssttvvaa  

  

ZZaa  rreeaalliizzaacciijjuu  ppllaanniirraanniihh  aakkttiivvnnoossttii  uu  22002211..  ggooddiinnii  ssrreeddssttvvaa  ssuu  oobbeezzbbiijjeeđđeennaa    ddiijjeelloomm  iizz  

BBuuddžžeettaa  GGrraaddaa,,  ddoonnaacciijjaammaa  ggrraađđaannaa  ii  iizz  bbuuddžžeettaa  vviiššiihh  nniivvooaa  vvllaassttii..  

  

PPrriilloogg::  IIzzvvjjeeššttaajj    oo  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  zzaa  22002211..  ggooddiinnuu                        

                                                                                                                                                                            

                                                                   Po ovlaštenju gradonačelnika 

                                                                  Rješenje br: 02/1-30-2786/22 od 17.05.2022. godine 

                                                                     Jasmina Ćoralić 

                                                                                                                                                                                              

DDoossttaavvlljjeennoo::  

11..  nnaasslloovvuu  

22..  eevviiddeenncciijjii  

33..  aa//aa..  



  

  

NNaa  oossnnoovvuu  ččllaannaa  9999..  ssttaavv  ((11))  ttaaččkkaa  jj))  ii  ččllaannaa  110033..  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa,,  ((„„SSlluužžbbeennii  

ggllaassnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa““,,  bbrroojj  1133//1155  ii  1133//1188)),,  aa  uu  vveezzii  ssaa  ččllaannoomm  113322..  ttaaččkkaa  bb))  PPoosslloovvnniikkaa  

GGrraaddsskkoogg  vviijjeeććaa  BBiihhaaćć  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaćć““,,  bbrroojj  33//1166  ii  44//2200)),,  GGrraaddsskkoo  vviijjeeććee  

BBiihhaaćć  nnaa  __________ooddrržžaannoojj  ddaannaa  ____________________22002222..  ggooddiinnee,,  ddoonniijjeelloo  jjee  

  

    

ZZ  AA  KK  LLJJ  UU  ČČ  AA  KK  

  

oo  uussvvaajjaannjjuu  IIzzvvjjeeššttaajjaa  oo  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  zzaa  22002211..  ggooddiinnuu  
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I UVOD 

  

  UU  sskkllaadduu  ssaa  ppoozziittiivvnniimm  pprrooppiissiimmaa  mmjjeessnnaa  zzaajjeeddnniiccaa  pprreeddssttaavvlljjaa  oobbaavveezzaann  oobblliikk  mmjjeessnnee  

ssaammoouupprraavvee  uu  ggrraadduu,,  ooddnnoossnnoo  ooppććiinnii  kkaaoo  jjeeddiinniiccii  llookkaallnnee  ssaammoouupprraavvee..  ZZaakkoonn  oo  llookkaallnnoojj  

ssaammoouupprraavvii  UUnnsskkoo--ssaannsskkoogg  kkaannttoonnaa  ((„„SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  UUnnsskkoo--ssaannsskkoogg  kkaannttoonnaa““  bbrroojj::  88//1111))  

uurreeddiioo  jjee  ppiittaannjjaa  mmjjeessnnee  ssaammoouupprraavvee  uu  ooddrreeddbbaammaa  ččllaannoovvaa  3377  ddoo  4499..,,  ddookk  ssuu  SSttaattuuttoomm  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  oovvaa  ppiittaannjjaa  rreegguulliissaannaa  uu  ooddrreeddbbaammaa  ččllaannoovvaa  oodd  7766..  ddoo  111100..    oobbiimm  zzaakkoonnsskkiihh  ii  

ooddrreeddaabbaa  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  kkoojjee  ssuu  ppoossvveeććeennee  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa  ggoovvoorrii  oo  zznnaaččaajjuu  

mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ppuutteemm  kkoojjiihh  ggrraađđaannii  nneeppoossrreeddnnoo  ssuuddjjeelluujjuu  uu  ooddlluuččiivvaannjjuu  oo  llookkaallnniimm  

ppoosslloovviimmaa  kkoojjii  nneeppoossrreeddnnoo  ii  ssvvaakkooddnneevvnnoo  uuttjjeeččuu  nnaa  nnjjiihhoovv  žžiivvoott  ii  rraadd..  

  

NNaa  ppooddrruuččjjuu  ggrraaddaa  BBiihhaaććaa  ppoossttoojjii  3355  rreeggiissttrroovvaanniihh  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ppoossrreeddssttvvoomm  

kkoojjiihh  ggrraađđaannii  mmoogguu  oossttvvaarriivvaattii  ssvvoojjee  zzaajjeeddnniiččkkee  iinntteerreessee  ii  ppoottrreebbee  uu  oobbllaassttiimmaa  uurreeđđeennjjaa  

nnaasseelljjaa,,  ssttaannoovvaannjjaa,,  kkoommuunnaallnniihh  ddjjeellaattnnoossttii,,  zzddrraavvssttvvaa,,  ssoocciijjaallnnee  zzaaššttiittee,,  zzaaššttiittee  žžiivvoottnnee  

ssrreeddiinnee,,  oobbrraazzoovvaannjjaa,,  ooddggoojjaa,,  kkuullttuurree,,  ffiizziiččkkee  kkuullttuurree,,  kkaaoo    ii  uu  ddrruuggiimm  oobbllaassttiimmaa  kkoojjee  ssaammii  

uuttvvrrddee  ssttaattuuttoomm  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee..  

  

PPrreemmaa  ooddrreeddbbii  ččllaannaa  110033..  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa,,  pprreeddssjjeeddnniikk  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

ooddggoovvaarraa  zzaa  ssvvoojj  rraadd  SSaavvjjeettuu  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee,,  aa  SSaavvjjeett  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  GGrraaddsskkoomm  vviijjeeććuu  ii  

uu  ttoomm  cciilljjuu  oobbaavveezznnoo  mmuu  ppooddnnoossii  ggooddiiššnnjjii  iizzvvjjeeššttaajj  oo  ssvvoomm  rraadduu..  SSuukkllaaddnnoo  nnaavveeddeennoojj  ooddrreeddbbii  

SSttaattuuttaa,,  SSaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ssaaččiinniillii  ssuu  IIzzvvjjeeššttaajjee  oo  rraadduu  zzaa  22002200..  ggooddiinnuu    ii    iissttee  ddoossttaavviillii  

SSlluužžbbii  zzaa  ppoosslloovvee  kkaabbiinneettaa  ii  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  kkoojjaa  jjee  iizzvvrrššiillaa  aannaalliizzuu  ddoossttaavvlljjeenniihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  ii  

ssaaččiinniillaa  pprreegglleedd  aakkttiivvnnoossttii  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ssaa  ppooddaacciimmaa  oo  rreeaalliizziirraanniimm  

iinnffrraassttrruukkttuurrnniimm  ii  ddrruuggiimm  pprroojjeekkttiimmaa,,  ppooddaacciimmaa  oo  ssoocciijjaallnnoojj  pprroobblleemmaattiiccii,,  eekkoollooggiijjii,,  

kkuullttuurrnniimm  ii  ssppoorrttsskkiimm  aakkttiivvnnoossttiimmaa,,  ttee  pprroobblleemmiimmaa  ii  pprriioorriitteettiimmaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa..    

  

UU  ttookkuu  iizzvvjjeeššttaajjnnoogg  ppeerriiooddaa  uu  ppoojjeeddiinniimm  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa  ddooššlloo  jjee  ddoo  iizzmmjjeennaa  uu  

ssaassttaavviimmaa  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  uusslliijjeedd  ssmmrrttii  iillii  oodduussttaajjaannjjaa  ppoojjeeddiinniihh  ččllaannoovvaa  ssaavvjjeettaa  oodd  

dduužžnnoossttii  kkoojjaa  iimm  jjee  ppoovvjjeerreennaa..  TTaakkoo  jjee  uu    iizzvvjjeeššttaajjnnoomm  ppeerriioodduu  ččllaann  ssaavvjjeettaa  MMjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

CCeennttaarr  pprreemmiinnuuoo,,  sslliijjeeddoomm  ččeeggaa  jjee  zzaa  ččllaannaa  SSaavvjjeettaa  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  CCeennttaarr  iimmeennoovvaann  ččllaann  ssaa  

zzaammjjeennsskkee  lliissttee  kkaannddiiddaattaa  zzaa  ččllaannoovvee  ssaavvjjeettaa  MMjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  CCeennttaarr....  

  

II RAD I AKTIVNOSTI SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA 

  

RRaadd  ii  aakkttiivvnnoossttii  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  oogglleeddaajjuu  ssee  uu  mmnnooggoobbrroojjnniimm  kkoonnttaakkttiimmaa,,  

ssaassttaanncciimmaa  ii  kkoorreessppoonnddeenncciijjii  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ssaa  ggrraaddsskkiimm  sslluužžbbaammaa  zzaa  uupprraavvuu,,  

jjaavvnniimm  uussttaannoovvaammaa  ii  jjaavvnniimm  pprreedduuzzeeććiimmaa,,  ddrržžaavvnniimm  ii  kkaannttoonnaallnniimm  oorrggaanniimmaa  uupprraavvee,,  pprraavvnniimm  

lliicciimmaa,,  uuddrruužžeennjjiimmaa,,  nneevvllaaddiinniimm  oorrggaanniizzaacciijjaammaa  ii  ggrraađđaanniimmaa,,  aa  ssaa  cciilljjeemm  rreeaalliizzaacciijjee,,  

ppoonnaajjpprriijjee  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh,,  aallii  ii  ddrruuggiihh  pprroojjeekkaattaa  uu  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa..    



SSvvoojjee  aakkttiivvnnoossttii  ssaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  rreeaalliizziirraallii  ssuu  uu  sskkllaadduu  ssaa  pprreetthhooddnnoo  

uuttvvrrđđeenniimm  pprrooggrraammiimmaa  rraaddaa  ii  uu  ssaarraaddnnjjii  ssaa  nnaaddlleežžnniimm  ggrraaddsskkiimm  sslluužžbbaammaa  zzaa  uupprraavvuu,,  JJUU  

„„ZZaavvoodd  zzaa  pprroossttoorrnnoo  uurreeđđeennjjee““  BBiihhaaćć,,  ddrruuggiimm  oorrggaanniimmaa  ii  oorrggaanniizzaacciijjaammaa,,  ttee  ffiizziiččkkiimm  ii  

pprraavvnniimm  lliicciimmaa  ssaa  ppooddrruuččjjaa  ggrraaddaa,,  ooddnnoossnnoo  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee..  FFiinnaanncciijjsskkaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  

rreeaalliizzaacciijjuu  pprrooggrraammaa  rraaddaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ččiinniillaa  ssuu  ssrreeddssttvvaa    BBuuddžžeettaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa,,  

ssrreeddssttvvaa  vviiššiihh  nniivvooaa  vvllaassttii,,    ttee  ddoonnaacciijjee  ii  ssppoonnzzoorrssttvvaa  ffiizziiččkkiihh  ii  pprraavvnniihh  lliiccaa..  

  

ZZnnaaččaajjnnuu  uulloogguu  ttookkoomm  ppaannddeemmiijjee  iizzaazzvvaannee  ppoojjaavvoomm  kkoorroonnaavviirruussaa  iimmaallii  ssuu  ssaavvjjeett ii  

mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  nnaa  nnaaččiinn  ddaa  jjee  GGrraaddsskkii  ššttaabb  CCiivviillnnee  zzaaššttiittee  ffoorrmmiirraaoo  ŠŠttaabboovvee  cciivviillnnee  zzaaššttiittee  

uu  ssvviimm  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa  ggrraaddaa  BBiihhaaććaa..  UU  3355  ((ttrriiddeesseettiippeett))  ŠŠttaabboovvaa  cciivviillnnee  zzaaššttiittee  

rraassppoorreeđđeennaa  ssuu  uukkuuppnnoo  222222  ččllaannaa  kkoojjii  ssuu  aakkttiivvnnoo  rraaddiillii  ppooččeevv  oodd  pprrooggllaaššeennjjaa  ssttaannjjaa  pprriirrooddnnee  ii  

ddrruuggee  nneessrreeććee  nnaa  ppooddrruuččjjuu  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa..    

OOssnnoovvnnii  zzaaddaaccii  oovviihh  ššttaabboovvaa  ooddnnoossiillii  ssuu  ssee  nnaa  nnaaddzziirraannjjee  oossoobbaa  kkoojjee  ssuu  uu  

ssaammooiizzoollaacciijjii//iizzoollaacciijjii  iillii  zzddrraavvssttvveennoomm  nnaaddzzoorruu,,  pprruužžaannjjuu  ppoommooććii  uu  ssnnaabbddjjeevvaannjjuu  

nnaammiirrnniiccaammaa  oossoobbaammaa  uu  ssaammooiizzoollaacciijjii  ii  ssoocciijjaallnnoo  uuggrroožžeenniimm  ii  ssttaarriijjiimm  ggrraađđaanniimmaa,,  ttee  

iizzvvrrššaavvaannjjee  ii  oossttaalliihh  nneeoopphhooddnniihh  rraaddnnjjii  uussmmjjeerreenniihh  nnaa  ssuuzzbbiijjaannjjee  ppoosslljjeeddiiccaa  ppoo  zzddrraavvlljjee  

ssttaannoovvnniiššttvvaa  uu  uusslloovviimmaa  ppaannddeemmiijjee  kkoorroonnaavviirruussaa  CCOOVVIIDD--1199..  

                              

TTaakkoođđeerr  ttrreebbaa  nnaappoommeennuuttii  ddaa  pprroojjeekkaatt  „„JJaaččaannjjee  uullooggee  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  uu      BBiiHH  --  ffaazzaa  

IIII““,,  aa  kkoojjii  jjee  zzaajjeeddnniiččkkii  pprroojjeekkaatt  VVllaaddee  ŠŠvviiccaarrsskkee  ii  VVllaaddee  ŠŠvveeddsskkee,,  aa  kkoojjii  ppooddrržžaavvaa,,  ffaacciilliittiirraa  ii  

pprroovvooddii  UUNNDDPP  uu  ppaarrttnneerrssttvvuu  ssaa  MMiinniissttaarrssttvvoomm  zzaa  lljjuuddsskkaa  pprraavvaa  ii  iizzbbjjeegglliiccee  BBiiHH,,  FFeeddeerraallnnoo  

mmiinniissttaarrssttvvoo  uupprraavvee  ii  llookkaallnnee  ssaammoouupprraavvee  RRSS,,  VVllaaddoomm  BBrrččkkoo  ddiissttrriikkttaa  ii  oobbaa  eennttiitteettaa  SSaavveezzaa  

ooppććiinnaa  ii  ggrraaddoovvaa..  

UUččeeššććee  uu  pprroojjeekkttuu  oossiigguurraalloo  jjee  ppeett  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ii  ttoo::  BBBBaakkššaaiišš,,  BBrreekkoovviiccaa,,  

KKaammeenniiccaa,,  MMaarrttiinn  BBrroodd  ii  SSrrbblljjaannii..  

  

Treba napomenuti da se fokus druge faze projekta izmješta na šire horizontalno 

povećavanje i primjenu uspješnih zakonodavnih i institucionalnih pristupa, kao i održavanje 

dijaloga o politikama koji pomaže osnaživanju mjesnih zajednica na lokalnom nivou. Stoga, 

napori će biti usmjereni na sljedeća tri ishoda: 

Ishod 1. Lokalne samouprave stvaraju pogodno okruženje za proaktivno uključivanje mjesnih 

zajednica u donošenje odluka i lokalni razvoj koji vodi zajednica.  

Ishod 2. Mjesne zajednice kao legitimni i održivi prostori u zajednici transformiraju glas 

građana u kvalitetne, rodno prilagođene i inkluzivne usluge i koriste mreže mjesnih zajednica 

za umnožavanje uspješnih modela mjesnih zajednica širom zemlje. 

Ishod 3. Vlasti viših nivoa preuzimaju odgovornost i djeluju kao odgovor na sve veće 

zahtjeve građana za boljim regulatornim okvirom mjesnih zajednica kroz dalje iskorake u 

široj reformi lokalne uprave na nivou zemlje. 

  



IIssttiiččeemmoo,,  ddaa  jjee  uu  sskkllooppuu  pprroojjeekkttaa  rreekkoonnssttrruukkcciijjaa  ddrruuššttvveennoogg  cceennttrraa  zzaa  ppoottrreebbee  ssvviihh  

ggrraađđaannaa  ii  zzaa  ttoo  jjee  kkaannddiiddiirraann  pprroossttoorr  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  OOzziimmiiccee  11  kkoojjii  jjee  uu  vvllaassnniiššttvvuu  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  ((ššttoo  jjee  ii  bbiioo  uusslloovv  zzaa  rreekkoonnssttrruukkcciijjuu))..    

UU  ttookkuu  jjee  pprroovvoođđeennjjee  pprroocceedduurree  jjaavvnniihh  nnaabbaavvkkii  zzaa  rreennoovviirraannjjee  ii  oopprreemmaannjjee  ddrruuššttvveennoogg  

cceennttrraa  ppuutteemm  oottvvoorreennoogg  ppoossttuuppkkaa..    

TTaakkoođđeerr,,  uu  sskkllooppuu  pprroojjeekkttaa  pprroovveeddeennaa  jjee  pprroocceedduurraa  jjaavvnniihh  nnaabbaavvkkii  iinnffoorrmmaattiiččkkee  

oopprreemmee  zzaa  ssvviihh  ppeett  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  kkoojjee  uuččeessttvvuujjuu  uu  pprroojjeekkttuu::  BBaakkššaaiišš,,  BBrreekkoovviiccaa,,  

KKaammeenniiccaa,,  SSrrbblljjaannii  ii  MMaarrttiinn  BBrroodd..  

  DDaannaa  2200..1122..22002211..  ggooddiinnee  uu  GGrraaddsskkoojj  uupprraavvii  uu  pprriissuussttvvuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  UUNNDDPP--iiaa  ii  

SSlluužžbbee  zzaa  ppoosslloovvee  kkaabbiinneettaa  ii  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  pprreeddaattaa  jjee  kkoommppjjuutteerrsskkaa  oopprreemmaa  zzaa  nnaavveeddeenniihh  

55  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa..  

TTaakkoođđeerr  oorrggaanniizziirraannoo  jjee  vviiššee  rraaddiioonniiccaa  ii  oobbuukkaa  zzaa  ččllaannoovvee  SSaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  

oobbuukkee  iizz  ppiissaannjjaa  pprroojjeekkaattaa  kkoojjii  bbii  UUNNDDPP  ppoottoomm  ffiinnaannaacciirraaoo..    

  

UUkkuuppnnii  bbuuddžžeett  pprroojjeekkttaa  jjee  1100..331100..553333,,1122  UUSSDD..  

  

IIzz  iizzvvjjeeššttaajjaa  oo  rraadduu  SSaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  uu  ttookkuu  22002211..  ggooddiinnee,,  eevviiddeennttnnoo  jjee  ddaa  ssuu  

ssaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ooddrržžaallii  uukkuuppnnoo  335544  ssjjeeddnniiccaa  ssaavvjjeettaa  uu  3300  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  ššttoo  

zznnaaččii  ddaa  jjee  uu  ssvvaakkoojj  mmjjeessnnoojj  zzaajjeeddnniiccii  ooddrržžaannoo  pprroossjjeeččnnoo  1122  ssjjeeddnniiccaa  ssaavvjjeettaa,,  oossiimm  uu  mmjjeessnniimm  

zzaajjeeddnniiccaammaa::  HHaarrmmaannii,,  KKuulleenn  VVaakkuuff,,  LLuukkee  ii  ZZaavvaalljjee  ssjjeeddnniiccee  ssaavvjjeettaa  nniissuu  ooddrržžaavvaannee  zzbboogg  

ppaannddeemmiijjee  kkoorroonnaavviirruussaa  CCOOVVIIDD  1199,,  ggddjjee  ssuu  pprreeddssjjeeddnniiccii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  kkoonnttaakkttiirraallii  ssaa  

ččllaannoovviimmaa  ssaavvjjeettaa  tteelleeffoonnoomm,,  aa  uu  MMjjeessnnoojj  zzaajjeeddnniiccii    ŽŽeeggaarr,,  ppoovvjjeerreenniikk  jjee  rraaddiioo  uu  ttiimmuu  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee..  NNaavveeddeennoo  uuppuuććuujjee  nnaa  zzaakklljjuuččaakk  ddaa  ssuu  ssaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  

uu  ssuuššttiinnii  bbiillii  aakkttiivvnnii,,  ttee  oobbaavvlljjaallii  ppoosslloovvee  ii  zzaaddaattkkee  iizz  ssvvoojjee  nnaaddlleežžnnoossttii..    

MMeeđđuuttiimm,,  oonnoo  ššttoo  zzaabbrriinnjjaavvaa  jjee  ččiinnjjeenniiccaa  ddaa  jjee  ttookkoomm  pprreetthhooddnnee  ggooddiinnee  ooddrržžaannoo  ssaammoo  

1122  zzbboorroovvaa  ggrraađđaannaa  ii  ttoo  uu  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa::  PPrriittookkaa  ((33)),,  RRiippaačč  ((22)),,  SSrrbblljjaannii  ((33))  ii  VVeelliikkoo  

ZZaalloožžjjee  ((11))..  BBuudduuććii  ddaa  jjee  zzbboorr  ggrraađđaannaa  mmeehhaanniizzaamm  uuččeeššććaa  ggrraađđaannaa  uu  ppoossttuuppkkuu  ddoonnooššeennjjaa  

ooddlluukkaa  nnaa  llookkaallnnoomm  nniivvoouu,,    aa  kkoojjii  ssee  ttiiččuu  ppiittaannjjaa  oodd  nnaarrooččiittoogg  iinntteerreessaa  ggrraađđaannaa  kkaaoo  ššttoo  ssuu  

iizzggrraaddnnjjaa  ii  ooddrržžaavvaannjjaa  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  oobbjjeekkaattaa,,  uurreeđđeennjjee  nnaasseelljjaa  ii  zzaaššttiittaa  ookkoolliiššaa,,  kkoojjii  pprreemmaa  

rreelleevvaannttnniimm  ooddrreeddbbaammaa  SSttaattuuttaa  ssaazziivvaa  ssaavvjjeett  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee,,  ppoottrreebbnnoo  jjee  iissttrraažžiittii  uuzzrrookkee  

zzbboogg  kkoojjiihh  ssee  oovvaajj  vviidd  kkoonnssuullttoovvaannjjaa  ggrraađđaannaa  ddoovvoolljjnnoo  nnee  pprriimmjjeennjjuujjee  uu  pprraakkssii..  

  

TTaabbeellaarrnnii  pprreegglleedd  ooddrržžaanniihh  ssjjeeddnniiccaa  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ii    oorrggaanniizziirraanniihh  mmjjeessnniihh  

zzbboorroovvaa  ddaatt  jjee  uu  TTaabbeellii  11..    

  

Tabela 1. 

RR//BB  NNaazziivv  MMZZ--ee  
BBrroojj  ooddrržžaanniihh  ssjjeeddnniiccaa  

ssaavvjjeettaa  

OOrrggaanniizziirraannii  

mmjjeessnnii  zzbboorroovvii  

ggrraađđaannaa  



11..    MMZZ  BBaakkššaaiišš  1122  00  

22..    MMZZ  BBrreekkoovviiccaa  2255  
00  

33..    MMZZ  CCeennttaarr  1122  
00  

44..    MMZZ  ČČaavvkkiiććii  88  00  

55..    MMZZ  DDoonnjjee  PPrreekkoouunnjjee  
1144  ++  1100  ssaassttaannaakkaa  ssaavvjjeettaa  

ssaa  PPoolliicciijjsskkoomm  uupprraavvoomm  00  

66..    MMZZ  GGaattaa  1111  00  

77..    MMZZ  GGoolluubbiićć   

2222  ++  vviiššee  kkoonnssttrruukkttiivvnniihh  

ssaassttaannaakkaa  ssaa  nnaaddlleežžnniimm  

sslluužžbbaammaa  ii  JJUU  ggrraaddaa  

BBiihhaaććaa  00  

88..    MMZZ  GGoorrnnjjee    PPrreekkoouunnjjee  1122  00  

99..    MMZZ  HHaarrmmaannii  

00  ((nniissuu  ooddrržžaavvaannii  ssaattaannccii  

ssaavvjjeettaa  zzbboogg  ppaannddeemmiijjee  

kkoorroonnaavviirruussaa  CCOOVVIIDD--1199))  00  

1100..    MMZZ  HHaattiinnaacc  77  00  

1111..    MMZZ  IIzzaaččiićć  1122  00  

1122..    MMZZ  JJeezzeerroo--PPrriivviilliiccaa  
1122  ++  1122  ssaattaannaakkaa  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  uu  1122  uulliiccaa  00  

1133..    MMZZ  KKaammeenniiccaa  

33  rraaddnnaa  ssaassttaannkkaa,,  11  

ssaassttaannaakk  ŠŠttaabbaa  cciivviillnnee  

zzaaššttiittee  ii  55  ssaassttaannaakkaa  

iinnffoorrmmaattiivvnnoogg  kkaarraakktteerraa  00  

1144..    MMZZ  KKllookkoott--PPaappaarrii  1144  00  

1155..    MMZZ  KKuulleenn  VVaakkuuff  

00  ((nniissuu  ooddrržžaavvaannii  ssaattaannccii  

ssaavvjjeettaa  zzbboogg  ppaannddeemmiijjee  

kkoorroonnaavviirruussaa  CCOOVVIIDD--1199))  00  

1166..    MMZZ  LLuukkee  

00  ((nniissuu  ooddrržžaavvaannii  ssaattaannccii  

ssaavvjjeettaa  zzbboogg  ppaannddeemmiijjee  

kkoorroonnaavviirruussaa  CCOOVVIIDD--1199))  00  

1177..    MMZZ  MMaallii  LLuugg  1122  00  

1188..    MMZZ  MMaarrttiinn  BBrroodd  1122  00  



1199..    MMZZ  OOrraaššaacc  

1122  ++  66  ssaassttaannaakkaa  ssaavvjjeettaa  ssaa  

pprreeddssttaavvnniicciimmaa  iinnssttiittuucciijjaa  ii  

oorrggaanniizzaacciijjaa  00  

2200..    MMZZ  OOzziimmiiccee  II  1122  00  

2211..    MMZZ  OOzziimmiiccee  IIII  1122  00  

2222..    MMZZ  PPookkoojj  1100  33  

2233..    MMZZ  PPrriittookkaa  1122  33  

2244..    MMZZ  RRiibbiićć  

vviiššee  ssaassttaannaakkaa  ssaavvjjeettaa  ssaa  

ddiirreekkttoorriimmaa  jjaavvnniihh  

pprreedduuzzeeććaa  00  

2255..    MMZZ  RRiippaačč  88  22  

2266..    MMZZ  RRuužžiiccaa  11  00  

2277..    MMZZ  SSkkooččaajj  11  00  

2288..    MMZZ  SSookkoollaacc  1100  00  

2299..    MMZZ  SSrrbblljjaannii  
2288  ++  vviiššee  ssaassttaannaakkaa  ssaavvjjeettaa  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  33  

3300..    MMZZ  VVeeddrroo  PPoolljjee  1122  00  

3311..    MMZZ  VVeelliikkii  LLuugg  55  00  

3322..    MMZZ  VVeelliikkoo  ZZaalloožžjjee  1166  11  

3333..    MMZZ  VVrrssttaa  2277  00  

3344..    MMZZ  ZZaavvaalljjee  

00  ((nniissuu  ooddrržžaavvaannii  ssaattaannccii  

zzbboogg  ppaannddeemmiijjee  

kkoorroonnaavviirruussaa  CCOOVVIIDD--1199))  00  

3355..    MMZZ  ŽŽeeggaarr  

PPoovvjjeerreenniikk  ooddrržžaaoo  vviiššee  

ssaassttaannaakkaa  ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  00  

  UUKKUUPPNNOO  335544  1122  

  

    

PPrreemmaa  rreelleevvaannttnniimm  ooddrreeddbbaammaa  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa,,  ččllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

iimmaajjuu  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  zzaa  ssvvoojj  rraadd,,  ttee  ssee  uu  ttuu  ssvvrrhhuu  uu  BBuuddžžeettuu  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  rreeddoovvnnoo  

ppllaanniirraajjuu  ssrreeddssttvvaa  zzaa  rraadd  oorrggaannaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa..    



NNeeiissppllaaććeennaa  ssrreeddssttvvaa  nnaammjjeennjjeennaa  zzaa  rraadd  oorrggaannaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  nnaa  ttrraažžeennjjee  

KKoommiissiijjee  zzaa  llookkaallnnuu  ssaammoouupprraavvuu,,  pprriikkaazzaannaa  ssuu  uu  TTaabbeellii  22..  

  

  

  

  

  

TTaabbeellaa  22..  

  

RR//BB  GGOODDIINNAA  IIZZNNOOSS  

11..    

DDuugg  zzaa  ssttaarrii  ssaazziivv  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  

zzaajjeeddnniiccaa::  

--  22001177..  ggooddiinnaa    

  

  

  

88..441155,,0066  KKMM  

 

III  INFRASTRUKTURNI PROJEKTI, UREĐENJE MJESNIH ZAJEDNICA, 

EKOLOGIJA  

  

ZZnnaaččaajjaann  ddiioo  aakkttiivvnnoossttii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  uu  22002211..  ggooddiinnii  ttiiččee  ssee  rreeaalliizzaacciijjee  

iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  pprroojjeekkaattaa  nnaa  ppooddrruuččjjuu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa..  IIaakkoo  jjee  nnaajjzznnaaččaajjnniijjii  ddiioo  ssrreeddssttaavvaa  

zzaa  rreeaalliizzaacciijjuu  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  pprroojjeekkaattaa  bbiioo  oossiigguurraann  uu  BBuuddžžeettuu  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa,,  aakkttiivvnnoossttii  ssuu  

bbiillee  uussmmjjeerreennee  ii  nnaa  ttrraažžeennjjee  mmoogguuććnnoossttii  zzaa  oossiigguurraannjjee  ddooddaattnniihh  ffiinnaanncciijjsskkiihh  ssrreeddssttaavvaa  zzaa  

iizzggrraaddnnjjuu,,  ppoopprraavvkkuu  ii  ddooggrraaddnnjjuu  zzaappooččeettiihh  iinnvveessttiicciijjaa  ((ppuutteevvii,,  vvooddoovvooddnnee  mmrreežžee,,  rraassvvjjeettaa,,  

ddoommoovvii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,    ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa,,  ssppoorrttsskkee  ddvvoorraannee  ii  ddrr..))..  SSttaannjjuu  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  

oobbjjeekkaattaa  ppoossvveeććuujjee  ssee  ppoosseebbnnaa  ppaažžnnjjaa  oodd  ssttrraannee  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  ttee  ssuu  zzaahhvvaalljjuujjuuććii  

uupprraavvoo  nnjjiihhoovvoomm  iizzuuzzeettnnoomm  aannggaažžmmaannuu  iizzvvrrššeennii  zznnaaččaajjnnii  iinnffrraassttrruukkttuurrnnii  rraaddoovvii..      

UU  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa  kkoojjee  pprriippaaddaajjuu  ggrraaddsskkoomm  ppooddrruuččjjuu  oossiimm  nnaavveeddeenniihh  

iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  pprroobblleemmaa  ii  aakkttiivvnnoossttii  nnaa  uurreeđđeennjjuu  ookkoolliiššaa,,  vvoođđeennee  ssuu  aakkttiivvnnoossttii  nnaa  rrjjeeššaavvaannjjuu  

pprroobblleemmaa  kkoolleekkttiivvnnoogg  ssttaannoovvaannjjaa,,  ppaarrkkiinngg  pprroossttoorraa,,  ttee  ddjjeeččiijjiihh  iiggrraalliiššttaa  ii  ssppoorrttsskkiihh  tteerreennaa..  

PPrreegglleedd  ppllaanniirraanniihh  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  ii  ddrruuggiihh  pprroojjeekkaattaa,,  ooddnnoossnnoo  aakkttiivvnnoossttii  uu  mmjjeessnniimm  

zzaajjeeddnniiccaammaa  ssaa  ppooddaacciimmaa  oo  sstteeppeennuu  rreeaalliizzaacciijjee  ii  nnaaččiinnuu  ffiinnaannssiirraannjjaa    ddaatt  jjee  uu  TTaabbeellii  33..  

            TTaabbeellaa  33..  

rr//bb  MMZZ  
PPllaanniirraannii  pprroojjeekkttii--  

aakkttiivvnnoossttii  
SStteeppeenn  rreeaalliizzaacciijjee  

NNaaččiinn  

ffiinnaannssiirraannjjaa  
NNaappoommeennaa  

11..  BBaakkššaaiišš  
AAssffaallttiirraannjjee  

KKoožžaarrsskkee  uulliiccee  
RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa,,  ddoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

RRaaddoovvii  iizzvvrrššeennii  

uu  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

SSaavvjjeettoomm  MMZZ  



ZZaammjjeennaa  ššaahhttoovvaa  

oodd  kkffww  pprroojjeekkttaa  
RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

RRaaddoovvii  iizzvvrrššeennii  

uu  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

SSaavvjjeettoomm  MMZZ  

PPoossttaavvlljjaannjjee  

sslliivvnniikkaa  uu  uulliiccii  

VVaattrroossllaavvaa  JJaaggiiććaa  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

ZZbboogg  ttooggaa  ššttoo  

jjoošš  nniissuu  

nnaabbaavvlljjeennii  nnoovvii  

sslliivvnniiccii  

ZZaammjjeennaa  bbeettoonnsskkiihh  

ssttuubboovvaa  uu  uulliiccii  

BBaakkššaaiišškkii  pprrooggaann  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa,,  ddoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

RRaaddoovvii  iizzvvrrššeennii  

uu  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

SSaavvjjeettoomm  MMZZ  

AAssffaallttiirraannjjee  uulliiccee  

MMuuhhaammeeddaa  

NNeerrkkeessiijjee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

RRaaddoovvii  iizzvvrrššeennii  

uu  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

SSaavvjjeettoomm  MMZZ  

AAssffaallttiirraannjjee  ii  

ppoossttaavvlljjaannjjee  

kkaannaalliizzaacciioonnee  

mmrreežžee  uu  uulliiccii  

EEffeennddiijjee  RRiibbiiććaa  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  iinniicciirraaoo  uu  

ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

rraaddaa  

AAssffaallttiirraannjjee,,  

ooddnnoossnnoo  ssppaajjaannjjee  

VVrrkkaaššiiććaa  ssaa  

KKaammeenniiccoomm  

  RRaaddoovvii  zzaavvrrššeennii  

((0022..0044..22002222..  

ggooddiinnee))  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  iinniicciirraaoo  uu  

ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

rraaddaa  

IIzzggrraaddnnjjaa  mmoossttaa  zzaa  

ssiillaazzaakk  pprreemmaa  UUnnii  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  iinniicciirraaoo  uu  

ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

rraaddaa  

Postavljene nove 

klupe na šetnicu 

uz Unu kod Doma 

MZ 

RReeaalliizziirraannoo  
Budžet Grada 

Bihaća 

Radovi izvršeni 

u saradnji sa 

Savjetom MZ 

Izvršeno 

presađivanje novih 

sadnica borova 

oko Doma MZ i 

šehidskog 

obilježja 

RReeaalliizziirraannoo  
Budžet Grada 

Bihaća 

Radovi izvršeni 

u saradnji sa 

Savjetom MZ 



22..  BBrreekkoovviiccaa  

UUkkllaannjjaannjjee  ddiivvlljjiihh  

ddeeppoonniijjaa,,  ttee  

uurreeđđeennjjee  ppuuttnniihh  

kkoommuunniikkaacciijjaa  uu  

MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo    
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  uu  

ssaarraaddnnjjii  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

ooččiissttiioo  ppuuttnnuu  

kkoommuunniikkaacciijjuuBBrr

eekkoovviiccaa--KKoosstteellaa  

ii  cceennttaarr  MMZZ  kkaaoo  

ii  jjeeddaann  iizzvvoorr  

ppiittkkee  vvooddee    

SSaannaacciijjaa  ii  ččiiššććeennjjee  

iizzvvoorraa  ppiittkkee  vvooddee  

ttzzvv..  „„TTooččaakk““  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

IInniicciirraaoo  

ggrraađđaanniinn  MMZZ  

AAhhmmeett  BBaajjrriićć  

PPoossttaavvlljjeennii  ssttuubboovvii  

ii  rraassvvjjeettnnaa  ttiijjeellaa  ssaa  

mmaalliimm  lleedd  

ssiijjaalliiccaammaa,,  kkaaoo  ii  44  

vveelliikkaa  jjaarrbboollaa  nnaa  

uullaazzuu  uu  CCeennttrraallnnoo  

mmeezzaarrjjee  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

SSrreeddssttvvaa  

MMiinniissttaarrssttvvaa  zzaa  

ppiittaannjjee  bboorraaccaa  ii  

RRVVII  UUSSKK--aa  uu  

iizznnoossuu  oodd  

22..330000,,0000  KKMM  

ddoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  uu  

ssaarraaddnnjjii  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

PPoossttaavvlljjaammjjee    

vveelliikkee  ii  mmaallee  

kkaappiijjee  nnaa  

CCeennttrraallnnoomm  

mmeezzaarrjjuu,,  ttee  

rreekkoonnssttrruukkcciijjaa  

iissttiihh  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  



UUrraađđeennaa  zzaaššttiittaa  

ooddvvoozzaa  mmaatteerriijjaallaa  

ssaa  MMaajjddaannaa  ttzzvv..  

BBrreekkoovvaaččkkaa  ssttrraannaa  

((nneeddoossttaajjee  zzaaššiittnnaa  

ooggrraaddaa))      

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  uu  

ssaarraaddnnjjii  ssaa  

ggrraaddsskkoomm  ii    

kkaannttoonnaallnnoomm  

iinnssppeekkcciijjoomm    

RRjjeeššaavvaannjjee  

pprrooppuussttaa  uuzz  

BBrreekkoovvaaččkkuu  ssttrraannuu    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

ZZaavvrrššeennoo  

iizzvvoođđeennjjee  

rraaddoovvaa,,  ooččiiššććeennee  

ggrraannee  ppoorreedd  

cceessttee  NNaassiippaannjjee  ii  

ooddrržžaavvaannjjee  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa    

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

ZZaavvrrššeettaakk  

llookkaallnnoogg  ppuuttaa  

AArrzziiććii  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  uu  iizznnoossuu  

oodd  ccccaa  

4400..000000,,0000  KKMM  

GGrraađđaannii  MMZZ  

uuččeessttvvoovvaallii  

ssvvoojjiimm  rraaddoomm  ii  

ffiinnaanncciijjsskkiimm  

ssrreeddssttvviimmaa  

ZZaavvrrššeettaakk  

llookkaallnnoogg  ppuuttaa  

DDuurriiććii  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  uu  iizznnoossuu  

oodd  ccccaa  

3377..000000,,0000  KKMM  

GGrraađđaannii  MMZZ  

uuččeessttvvoovvaallii  

ssvvoojjiimm  rraaddoomm  ii  

ffiinnaanncciijjsskkiimm  

ssrreeddssttvviimmaa  

33..  CCeennttaarr  

ZZaavvrrššeettaakk  

rraaddoovvaa  nnaa  

aassffaallttnnoomm  

ppuuttuu  

((zzaakkrrpplljjeennee  

rruuppee))  uu  

KKrruuppsskkoojj  

uulliiccii  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

  

  

  

  

  

  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  

  

  

  

  

  

  



  

44..  

  

ČČaavvkkiiććii  

PPoossttaavvlljjaannjjee  

rraassvvjjeettnniihh  ttiijjeellaa  nnaa  

ppooddrruuččjjuu  MMZZ  

PPoossttaavvlljjeennoo  2200  

rraassvvjjeettnniihh  ttiijjeellaa  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

AAssffaallttiirraannjjee  ddiijjeellaa  

ppuuttaa  MMuujjaaddžžiiććii  

AAssffaallttiirraann  ddiioo  

ppuuttaa  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

PPoossttaavvlljjaannjjee  

ssaaoobbrraaććaajjnnoogg  

oogglleeddaallaa  uu  

ČČaavvkkiiććiimmaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

55..  
DDoonnjjee  

PPrreekkoouunnjjee  

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa    
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

ČČiiššććeennjjee  oobbaallee  

UUnnee  nnaa  ppooddrruuččjjuu  

MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

ĆĆiiššććeennjjee  PPllaannddiiššttaa  RReeaalliizziirraannoo  
GGrraađđaannii  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

66..  GGaattaa  

NNaassiippaannjjee  

nneekkaatteeggoorriissaanniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  nnaa  ppooddrruuččjjuu  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

PPrriikklljjuuččnnoo  mmjjeessttoo  

zzaa  rraassvvjjeettuu  uu  

MMaalloojj  PPeeććii    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

ZZaammjjeennaa  NNNN  

mmrreežžee  uu  nnaasseelljjuu  

MMaallaa  PPeećć  111188  

bbeettoonnsskkiihh  ssttuubboovvaa  

ssaa  kkaabblloovviimmaa,,  ttee  jjee  

ppuussttiittii  uu  rraadd  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  



ZZaammjjeennaa  NNNN  

mmrreežžee  uu  zzaasseeookkuu  

PPaannjjiiggrraadd::  3344  

bbeettoonnsskkaa  ssttuubbaa  ssaa  

kkaabblloovviimmaa,,  kkaaoo  ii  

1177  ppoojjeeddiinnaaččnniihh  

bbeettoonnsskkiihh  ssttuubboovvaa  

nnaa  ppooddrruuččjjuu  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

AAddaappttaacciijjaa  mmoossttaa  

uu  MMaalloojj  PPeeććii  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

  

  

AAssffaallttiirraannjjee  

llookkaallnnoogg  ppuuttaa  

PPaannjjiiggrraadd  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

AAssffaallttiirraannjjee  ppuuttaa  

pprreemmaa  llookkaallnnoomm  

mmeezzaarrjjuu  uu  MMaalloojj  

PPeeććii,,  dduužžiinnee  888800  mm  

RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  uu  

iizznnoossuu  oodd  

112200..000000,,0000  KKMM  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

AAssffaallttiirraannjjee  ddiijjeellaa  

llookkaallnnoogg  ppuuttaa  

KKeešškkiiććii--DDeelliiććii  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

AAssffaallttiirraannjjee  ddvvaa  

ssppoorreeddnnaa  ppuuttaa  

llookkaallnnoogg  ppuuttaa  

KKeešškkiiććii--DDeelliiććii  

RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  uu  

iizznnoossuu  oodd    

3322..000000,,0000  KKMM  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  

ddiijjeellaa  llookkaallnnoogg  

ppuuttaa  GGaattaa--MMaallaa  

PPeećć--ČČaavvnniikk,,  

pprrookkooppaavvaannjjee  

kkaannaallaa  zzaa  oottppaaddnnee  

vvooddee    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

IIzzrraaddaa  pprroojjeekkttaa  zzaa  

ddiioo  ppuuttaa  MMiisskkiiććii--

ČČaajjiiććii    

RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  uu  

iizznnoossuu  oodd    

66..880000,,0000  KKMM  

PPrroojjeekkaatt  jjee  

pprreeddaatt  JJUU  

„„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  BBiihhaaćć  



OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOrrggaanniizziirraannoo  vviiššee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

77..  GGoolluubbiićć  

IIzzvvrrššeennaa  oopprraavvkkaa  

ppoossttoojjeeććee  uulliiččnnee  

rraassvvjjeettee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

OOrrggaanniizzoovvaannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  nnaa  

uurreeđđeennjjuu  kkuuppaalliiššttaa  

„„MMooššiiććaa  oottookkaa““  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

uulliiccaa  KKoossiirrnniiccaa  ii  

ŽŽuuttaa  ggrreeddaa  

RReeaalliizziirraannoo    

nnaassiippaannjjee  uulliiccee  

ŽŽuuttaa  ggrreeddaa  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

PPoossttaavvlljjaannjjee  

ddiijjeelloovvaa  uulliiččnnee  

rraassvvjjeettee  ggddjjee  

ttrreennuuttnnoo  nnee  ppoossttoojjii  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

IIzzggrraaddnnjjaa  ppjjeeššaaččkkee  

ii  bbiicciikklliissttiiččkkee  ssttaazzee  

nnaa  ggoolluubbiiććkkiimm  

bbaarraammaa  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

    

PPrroojjeekkaatt  

kkaannaalliizzaacciijjee  nnaa  

ppooddrruuččjjuu  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

  UUssppoossttaavvlljjeennjjee  

lliinniijjee  jjaavvnnoogg  

pprreevvoozzaa  zzaa  

ggrraađđaannee  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  



UUrreeđđeennjjee  iizzlleettiiššttaa  

KKoossiirrnniiccaa  
NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

88..  
GGoorrnnjjee  

PPrreekkoouunnjjee  

OOddrržžaavvaannjjee  

llookkaallnniihh  uulliiccaa  

((kkrrppaannjjee  rruuppaa))  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

PPrriibbaavvlljjaannjjee  

iiddeejjnnoogg  pprroojjeekkttaa  

iizzggrraaddnnjjee  ddoommaa  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

OOrrggaanniizziirraannoo  vviiššee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  

ppooddrruuččjjaa  MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

RRjjeeššaavvaannjjee  

pprroobblleemmaa  ssaa  

mmiiggrraannttiimmaa  kkoojjii  ssee  

nnaallaazzee  nnaa  ppooddrruuččjjuu  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  GGrraadd  BBiihhaaćć    

IIzzrraaddaa  iiddeejjnnoogg  

pprroojjeekkttaa  iizzggrraaddnnjjee  

oobbjjeekkttaa  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  NNiijjee  ppllaaććeennoo    

IIzzrraaddaa  iiddeejjnnoogg  

pprroojjeekkttaa  

ŠŠeehhiiddsskkoogg  ssppoommeenn  

oobbiilljjeežžjjaa  

RReeaalliizziirraannoo  NNiijjee  ppllaaććeennoo    

AAddaappttaacciijjaa  

ssttaammbbeennoogg  oobbjjeekkttaa  

AAmmggiijjaaddaa  

AAlliijjaannoovviiććaa    

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

IInniicciirraaoo  SSaavvjjeett  

mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

    

AAddaappttaacciijjaa  oobbjjeekkttaa  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  
NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  
  

IImmoovviinnsskkoo--pprraavvnnoo  

ssaanniirraannjjee  ssttaattuussaa  

zzaaeemmlljjiiššttaa  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  
  

IIzzrraaddaa  ggllaavvnnoogg  

pprroojjeekkttaa  oobbjjeekkttaa    

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  
  



IIzzrraaddaa  iizzvveeddeennoogg  

pprroojjeekkttaa  oobbjjeekkttaa  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
SSaavvjjeett  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  
  

PPrriibbaavvlljjeennjjee  

uurrbbaanniissttiiččkkee  

ssaaggllaassnnoossttii  ii  

ooddoobbrreennjjaa  zzaa  

ggrraađđeennjjee  oobbjjeekkttaa  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  
  

IIzzggrraaddnnjjaa  

ŠŠeehhiiddsskkoogg  ssppoommeenn  

oobbiilljjeežžjjaa  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  vviiššee  

ggooddiinnaa  

OOssnniivvaannjjee  

FFoonnddaacciijjee  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  uuggrroožžeennuu  

ddjjeeccuu  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

SSaavvjjeett  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

  

PPoopprraavvaakk  rraassvvjjeettee  

uu  vviiššee  uulliiccaa  nnaa  

ppooddrruuččjjuu  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  
  

99..  HHaarrmmaannii  

PPoossttaavvlljjaannjjee  jjeeddnnee  

bbaannddeerree  iizzmmeeđđuu  

zzggrraaddaa  HH--44  ii  HH--66  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

AAddaappttaacciijjaa  

ppoossttoojjeeććee  zzggrraaddee  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

PPoossttaavvlljjaannjjee  

jjeeddnnoogg  iillii  ddvvaa  

„„lleežžeeććaa  ppoolliiccaajjccaa““  

kkoodd  OOssnnoovvnnee  šškkoollee  

HHaarrmmaannii  II  ii  

OOssnnoovvnnee  šškkoollee  

HHaarrmmaannii  IIII  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraa  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  vviiššee  

ggooddiinnaa  



PPoossttaavvlljjaannjjee  

ssiigguurrnnoossnniihh  

ooggllaaddaallaa  kkoodd  

OOssnnoovvnnee  šškkoollee  

HHaarrmmaannii  II  ii  

OOssnnoovvnnee  šškkoollee  

HHaarrmmaannii  IIII    

nneekkaaddaaššnnjjeegg  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraa  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  vviiššee  

ggooddiinnaa  

PPoossttaavvlljjaannjjee  jjeeddnnee  

bbaannddeerree  ssaa  

rraassvvjjeettoomm  kkoodd  

ttooppllaannee  ii  ccrrkkvvee  

SSvveettoogg  AAnnttee  

PPaaddoovvaannsskkoogg  ii  

dd..oo..oo..  BBiinnggoo    

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

UUkkllaannjjaannjjee  

rreeppeettiittoorraa  kkoojjii  jjee  

iinnssttaalliirraann  nnaa  

zzvvoonniikkuu  ccrrkkvvee  ssvv..  

AAnnttee  PPaaddoovvaannsskkoogg  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  EEMMTTEELL  

SSaavvjjeett  MMZZ  

oobbrraattiioo  ssee  

nnaalleežžnniimm  

sslluužžbbaammaa  

PPeettiicciijjoomm  

ggrraađđaannaa  

UUkkllaannjjaannjjee  ddiivvlljjiihh  

ddeeppoonniijjaa  ssaa  

ppooddrruuččjjaa  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

1100..  HHaattiinnaacc  

SSaannaacciijjaa  ii  

oopprreemmaannjjee  

kkuupplljjeennoogg  pprroossttoorraa  

zzaa  MMZZ    

RReeaalliizziirraannoo  

FFoonnddaacciijjaa  

„„RReevviizzoorr““    

  

  

  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  vviiššee              

ggooddiinnaa  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaannaacciijjaa  cceessttee  

pprreemmaa  ŽŽaassuu  kkoojjaa  

ssee  nnaassllaannjjaa  nnaa  

cceessttuu  HHaattiinnaaččkkiihh  

bbrraanniillaaccaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  



SSaannaacciijjaa  ddrrvveennoogg  

mmoossttaa  nnaa  

BBrrvviiccaammaa  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraa  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  vviiššee  

ggooddiinnaa  

IIzzggrraaddnnjjaa  ddjjeeččjjeegg  

iiggrraalliiššttaa  nnaa  

kkuuppaalliiššttuu    

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraa  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  vviiššee  

ggooddiinnaa  

RRjjeeššaavvaannjjee  

kkaannaalliizzaacciijjee  zzaa  

SSoolliitteerr  zzaa  3322  ssttaannaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraa  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  vviiššee  

ggooddiinnaa  

AAssffaallttiirraannjjee  

ttrroottooaarraa  ŽŽaappččeevviiććaa  

kkrriivviinnaa  ddoo  

MMaajjaannoovviiććaa  kkuuććaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  BBiihhaaćć  

PPoossttaavvlljjaannjjee  44  

ssiijjaalliiccee  zzaa  rraassvvjjeettuu  
NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  BBiihhaaćć  

OOrrggaanniizziirraannjjee    

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  uu  

MMZZ,,  ččiiššććeennjjee  ii  

uurreeđđeennjjee  ookkoo  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  ii  

kkuuppaalliiššttaa  

„„SSttaanniiččkkii““  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  

1111..  IIzzaaččiićć  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

AAssffaallttiirraann  ppuutt  

VViikkiiććii  uu  dduužžiinnii  

330000  mm  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  



AAssffaallttiirraann  jjeeddaann  

ddiioo  ggllaavvnnoogg  ppuuttaa  uu  

VViikkiiććiimmaa  uu  dduužžiinnii  

220000  mm  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

AAssffaallttiirraann  ppuutt  

ČČaavvnniikk  uu  dduužžiinnii  

220000  mm  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  rraaddaa  

  AAssffaallttiirraann  ppuutt  

pprreemmaa  ddžžaammiijjii  

IIzzaaččiićć  uu  dduužžiinnii  440000  

mm  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  
SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  UUččeeššććee  ggrraađđaannaa  

PPoossttaavvlljjeennii  AABB  

ssttuubboovvii  zzaa  NNNN  

mmrreežžuu  uu  ČČaavvnniikkuu  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

1122..  
JJeezzeerroo  

PPrriivviilliiccaa  

PPoossttaavvlljjaannjjee  lleedd  

rraassvvjjeettee  ii  ssaanniirraannjjee  

ssttaarree  rraassvvjjeettee  nnaa  

ppooddrruuččjjuu  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  

PPoossttaavvlljjaannjjee  

kkaannaalliizzaacciijjee  uu  uulliiccii  

MMeetteerroolloošškkaa  zzaa  1111  

kkuuććaa  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

NNeeddoovvrrššeennoo  

ppoossttaavvlljjaannjjee  

kkaannaalliizzaacciijjee  ii  

aassffaallttiirraannjjee  uu  uulliiccii  

MMuuhhaammeeddaa  

HHeevvaaiijjee  UUsskkuuffiijjee    

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

  

1133..  KKaammeenniiccaa  

SSaanniirraannjjee  

pprriissttuuppnnoogg    ppuuttaa  zzaa  

mmeezzaarrjjee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



IIzzggrraaddnnjjaa  ii  

ppoossttaavvlljjaannjjee  

rraassvvjjeettnniihh  ttiijjeellaa  uu  

uulliiccaammaa  

KKaammeenniiččkkiihh  ggaazziijjaa  

((  1100  bbaannddeerraa  AABB  

ssttuubboovvaa  ii  

ppoossttaavvlljjaannjjee  55  

rraassvvjjeettnniihh  ttiijjeellaa  ii  

MMuusslliiććkkiihh  ššeehhiiddaa  

((33  bbaannddeerree  ii  66  

rraassvvjjeettnniihh  ttiijjeellaa))  ii  

KKaammeenniiččkkiihh  

lljjiilljjaannaa  ((33  

aarrmmiirraannoo  bbeettoonnsskkaa  

ssttuubbaa))  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

AAddaappttaacciijjaa  ddoommaa  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  
NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

  
UUrreeđđeennjjee  ii  

nnaassiippaannjjee  ddvvoorriiššttaa  

MMZZ  KKaammeenniiccaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

UUrreeđđeennjjee  ii  

nnaassiippaannjjee  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa,,  ttee  ppuuttaa  kkoojjii  

vvooddii  ddoo  ssppoorrttsskkiihh  

tteerreennaa    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ČČiiššććeennjjee  kkaannaallaa  zzaa  

ooddvvooddnnjjuu  

oobboorriinnsskkiihh  vvooddaa  uu  

bblliizziinnii  DDoommaa  MMZZ  

KKaammeenniiccaa  dduužžiinnee  

220000  mm  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

IIzzggrraaddnnjjaa  llookkaallnnee  

cceessttee  HHuusseeiinnaa  

eeffeennddiijjee  

KKaarraabbeeggoovviiććaa    

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

ii  BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

IInniicciirraaoo  SSaavvjjeett  

MMZZ    



OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  ii  

ssaaddnnjjaa  ccvviijjeeććaa    

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

ččiiššććeennjjaa  ii  uurreeđđeennjjaa  

pprroossttoorraa  ookkoo  

zzggrraaddee  DDoommaa  MMZZ  ii  

ssppoorrttsskkiihh  tteerreennaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

1144..  KKllookkoott--PPaappaarrii  

IIzzrraaddaa  iiddeejjnnoogg  

pprroojjeekkttaa  

„„PPrriikklljjuuččaakk  nnaa  

mmaaggiissttrraallnnuu  cceessttuu  

MM55--000011::GGPP  IIzzaaččiićć  

uu  nnaasseelljjuu  PPaappaarrii““  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  

NNaassttaavvaakk  

aassffaallttiirraannjjaa  

llookkaallnnoogg  ppuuttaa  uu  

PPeecciikkoovviiććiimmaa  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

PPrriikkuupplljjeennoo  

1155..000000,,0000  KKMM  ii  

uuppllaaććeennoo  nnaa  

rraaččuunn  

DDooggrraaddnnjjaa  

ddžžeemmaattsskkee  kkuuććee  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

IIzzggrraaddnnjjaa  ooggrraaddee  

nnaa    ddvvaa  mmoossttaa  uu  

nnaasseelljjuu  KKllookkoott  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

IInniicciirraaoo  ssaavvjjeett  

mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

vviiššppuuttaa  

RRjjeeššaavvaannjjee  

pprroobblleemmaa  uu  nnaasseelljjuu  

PPeecciikkoovviiććii  kkoojjii  ssuu  

ssee  ppoojjaavviillii  uusslljjeedd  

iizzvvoođđeennjjaa  rraaddoovvaa  

vveezzaanniihh  zzaa  

„„PPrroojjeekkaatt  

nnaavvooddnnjjaavvaannjjaa““  

((uukkllaannjjaannjjee  

vveelliikkoogg  kkaammeennjjaa))  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  

OOrrggaanniizziirraannjjee  vviiššee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

oommllaaddiinnee  MMZZ  



AApplliicciirraannjjee  nnaa  

JJaavvnnii  ppoozziivv  

„„PPrroojjeekkaatt  zzaa  

uurreeđđeennjjee  pprroossttoorriijjaa  

MMZZ““  ((ssrreeddssttvvaa  

kkoojjaa  ddooddjjeelljjuujjee  

SSDDCC  --  ŠŠvviiccaarrsskkaa  

aaggeenncciijjaa  zzaa  rraazzvvoojj  

ii  ssaarraaddnnjjuu))  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ŠŠvviiccaarrsskkee  

IInniicciirraaoo  ssaavvjjeett  

mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

OOrrggaanniizzoovvaannjjee  

ččiiššććeennjjaa  

OOmmllaaddiinnsskkoogg  

ddoommaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

oommllaaddiinnee  MMZZ  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

ččiiššććeennjjaa  ii  uurreeđđeennjjaa  

ookkoo  ŠŠeehhiiddsskkoogg  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaanniirraannee  ddvviijjee  

ddeeppoonniijjee  ssmmeeććaa  

1155..  KKuulleenn  VVaakkuuff  

ZZaavvrrššeettaakk  uulliiččnnee  

rraassvvjjeettee  uu  nnaasseelljjuu  

OOssttrroovviiccaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa::  SSkklloopp,,  

KKlliissaa,,  PPeerreennččeevvccaa,,  

OOddaaccii,,  KKuullaa  ii  

DDeemmiirroovviiććaa  BBrrddoo  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

AAssffaallttiirraannjjee  ppuuttaa  

pprreemmaa  llookkaallnnoomm  

mmeezzaarrjjuu,,  dduužžiinnee  6600    

mm  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

AAssffaallttiirraannjjee  ddiijjeellaa  

ppuuttaa  uu  KKlliissii,,  ttee  

ppoossttaavvlljjaannjjee  cciijjeevvii  

zzaa  oobboorriinnsskkee  vvooddee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



KKrreessaannjjee  ggrraannaa  ii  

ššiibblljjaa  nnaa  ddiioonniiccii  

SSkklloopp,,  KKlliissaa  ii  

PPoolljjiiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

PPoossttaavvlljjeennjjee  LLEEDD  

ssiijjaalliiccaa  nnaa  ppooddrruujjuu  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

UUrreeđđeennjjee    ii  

ooddrržžaavvaannjjee  

ŠŠeehhiiddsskkoogg  ssppoommeenn  

oobbiilljjeežžjjaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

UUrreeđđeennjjee  

bbiicciikklliissttiiččkkee  eekkoo  

ssttaazzee  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

OOrrggaanniizziirraannoo  vviiššee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

1166..  LLuukkee  

SSaanniirraannee  uuddaarrnnee  

rruuppee  uu  vviiššee  uulliiccaa  

MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  

pprriillaazzaa  uu  uulliiccii  

MMiirrzzee  OOmmeerroovviiććaa    

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  uu  iizznnoossuu  

oodd  66..000000,,0000  KKMM  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  BBiihhaaćć  

UUrraađđeennii  ttrroottooaarrii  uu  

uulliiccii  MMuussttaaffee  

OOmmeerroovviiććaa  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  uu  iizznnoossuu  

oodd  5500..000000,,0000  

KKMM  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  BBiihhaaćć  

PPoossttaavvlljjeennaa  

rraassvvjjeettaa  uu  uulliiccaammaa  

JJoovvaannaa  BBiijjeelliiććaa  ii  

IIvvaannaa  FFrraannee  JJuukkiiććaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  

PPoossttaavvlljjeennaa  

rraassvvjjeettaa  kkoodd  

ŠŠeehhiiddsskkee  zzggrraaddee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  



ZZaammjjeennaa  ssttaarriihh  

ddrrvveenniihh  eelleekkttrriiččnniihh  

ssttuubboovvaa  ((bbaannddeerraa))  

uu  uulliiccii  OOssmmaannaa  

ĐĐiikkiiććaa,,  kkaaoo  uu  jjoošš  22  

mmaannjjee  uulliiccee  uu  

bblliizziinnii  KKaannttoonnaallnnee  

bboollnniiccee      

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

PPoossttaavvlljjaannjjee  uulliiččnnee  

rraassvvjjeettee  uu  uulliiccaammaa  

NNaammjjeennsskkee  vvoojjnnee  

iinndduussttrriijjee  ii  

NNeeddžžaaddaa  

IIbbrriiššiimmoovviiććaa  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

OOrrggaanniizziirraannoo  vviiššee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

1177..  MMaallii  LLuugg  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

PPoossttaavvlljjeennjjee  uulliiččnnee  

rraassvvjjeettee  uu  

PPrriijjeeddoorrsskkoojj  uulliiccii  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

AAssffaallttiirraannjjee  ddiijjeellaa  

PPrriijjeeddoorrsskkee  uulliiccee    
RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ČČiiššććeennjjee  

oobboorriinnsskkiihh  vvooddaa  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  NNaa  ppooddrruuččjjuu  MMZZ  

uurraaddiittii  

hhoorriizzoonnttaallnnuu  

ssiiggnnaalliizzaacciijjaa  

ssaaoobbrraaććaajjaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



UUrraaddiittii  

iiddeennttiiffiicciirraannjjee  

ddiijjeelloovvaa  MMZZ  ggddjjee  

nneemmaa  

kkaannaalliizzaacciioonnee  

mmrreežžee,,  ttee  uurraaddiittii  

pprriipprreemmnnee  sskkiiccee  ii  

ppllaannoovveezzaa  

rreeaalliizzaacciihhuu  iissttee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

SSaanniirraannjjee  ssttaarriihh  

rraassvvjjeettnniihh  ttiijjeellaa    
NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjee  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

1188..  MMaarrttiinn  BBrroodd  

NNaassiippaannjjee  ii  

rraavvnnaannjjee  ppuuttnniihh  

pprraavvaaccaa  HHrrnnjjaaddii  ––  

BBoobboolljjuuššccii  ––  

TTuukkaannjjaa,,  HHrrnnjjaaddii  ––  

MMaallii  CCvviijjeettnniićć  ––  

VVeelliikkii  CCvviijjeettnniićć  ––  

RReessaannoovvccii  ––  

TTrruubbaarr    

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

AAddaappttiirraannjjee  NNNN  

mmrreežžaa  uu  sseelluu  

TTrruubbaarr  

RReeaalliizziirraannoo  

FFeeddeerraallnnoo  

mmiinniissttaarrssttvvoo  

rraasseelljjeenniihh  
ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  
SSrreeddssttvvaa  

EElleekkttrrooddiissttrriibbuuccii

jjee  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

iizzvvoođđeennjjee  rraaddoovvaa  

nnaa  uulliiččnnoojj  lleedd  

rraassvvjjeettii  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



SSaannaacciijjaa  ppuuttnniihh  

pprraavvaaccaa  uu  sseelluu  

OOččiijjeevvoo,,  dduužžiinnee  55  

kkmm  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

ŠŠiiššaannjjee  ttrraavvee  ii  

ššiibblljjaa  mmaaššiinnaammaa  nnaa  

pprraavvccuu  MMaarrttiinn  

BBrroodd  ––  VVeelliikkii  

CCvviijjeettnniićć  uu  dduužžiinnii  

44  kkmm  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

ČČiiššććeennjjee  ppoottookkaa  ii  

uullaazzaa  uu  bbaazzeennee  oodd  

kkoojjiihh  ssee  nnaappaajjaa  

mmjjeessnnii  vvooddoovvoodd  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

1199..  OOrraaššaacc  

AAssffaallttiirraannjjee  uulliiccee  

PPooddggrraadd,,  SSttaarrii  

ggrraadd  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ČČiiššććeennjjee  ppoottookkaa  ii  

kkaannaallaa  zzaa  

oobboorriinnsskkee  vvooddee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  ii  

mmeezzaarrjjaa  nnaa  

ppooddrruuččjjuu  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  

SSaannaacciijjaa  ssppoommeenn  

ttuurrbbeettaa  pprrvvoojj  žžrrttvvii  

rraattaa  uu  LLjjuuttooččkkoojj  

ddoolliinnee  

RReeaalliizziirraannoo  BBuuddžžeett  UUSSKK  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ČČiiššććeennjjee  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  OOrraaššaacc  

oodd  ssmmeeććaa  uuzz  

rreeggiioonnaallnnii  ppuutt  

RReeaalliizziirraannoo  

NNPP  UUnnaa  ii  

ddoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  MMZZ  ii  

NNPP  UUnnaa  

ZZaavvrrššeettaakk  rraaddoovvaa  

nnaa  ŠŠeehhiiddsskkoomm  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjee  uu  

DDuulliibbii  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



PPrroolljjeettnnoo  ii  zziimmsskkoo  

nnaassiippaannjjee  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ZZaammjjeennaa  

rraassvvjjeettnniihh  ssiijjaalliiccaa  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

AAssffaallttiirraannjjee  uulliiccee  

PPooddggrraadd,,  SSttaarrii  

ggrraadd  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

AAssffaallttiirraannjjee  uulliiccee  

TTaallee  LLiiččaanniinnaa  
RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  AAssffaallttiirraannjjee  uulliiccee  

LLjjuuttooččkkiihh  ššeehhiiddaa,,  

BBrriižžiinnee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

UUvvoođđeennjjee  

cceennttrraallnnoogg  ggrriijjaannjjaa  

uu  ddoommuu  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  

SSrreeddssttvvaa  

MMiinniissttaarrssttvvaa  zzaa  

lljjuuddsskkaa  pprraavvaa  ii  

iizzbbjjeegglliiccee  BBiiHH    

SSaavvjjeett    MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

IIzzrraaddaa  pprroojjeekkttnnee  

ddookkuummeennttaacciijjee  zzaa  

iizzggrraaddnnjjuu  

aammbbuullaannttee  

ppoorrooddiiččnnee  

mmeeddiicciinnee  

UU  ttookkuu  jjee  

pprriibbaavvlljjeennjjee  

ooddoobbrreennjjaa  zzaa  

ggrraađđeennjjee--

ggrraađđeevviinnsskkee  

ddoozzvvoollee  

SSrreeddssttvvaa  

FFeeddeerraallnnoogg  

mmiinniissttaarrssttvvaa  

ffiinnaannssiijjaa  
SSaavvjjeett    MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

SSrreeddssttvvaa  

MMiinniissttaarrssttvvaa  zzaa  

ppiittaannjjee  bboorraaccaa  

UUSSKK  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

2200..  OOzziimmiiccee  II  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjee  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

mmjjeessnnee      

zzaajjeeddnniiccee  



SSaannaacciijjaa  

ddeevvaassttiirraannoogg    

iiggrraalliiššttaa  zzaa  ddjjeeccuu  ii  

oommllaaddiinnuu  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

RRiijjeeššeennaa  ooddvvooddnnjjaa  

vvooddee  ŽŽaabblljjii  ppoottookk  

uu  ggoorrnnjjeemm  ddiijjeelluu  

uulliiccee  ddrr..IIrrffaann  

LLjjuubbiijjaannkkiiććaa  uu  

sskkllooppuu  

pprreeččiiššććaavvaannjjaa  

KKFFWW  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

PPooppllooččaavvaannjjee  

ppoottookkaa  DDrroobbiinniiccee  
NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu    

AAddaappttaacciijjaa  

pprroossttoorriijjaa  MMZZ    

((rreennoovviirraannjjee  ii  

oopprreemmaannjjee  

ddrruuššttvveennoogg  cceennttrraa  

OOzziimmiiccee  II  uu  ookkvviirruu  

pprroojjeekkttaa  „„JJaaččaannjjee  

uullooggee  mmjjeessnniihh  

zzaajjeeddnniiccaa  uu  BBoossnnii  ii  

HHeerrcceeggoovviinnii  --  ffaazzaa  

IIII““,,  aa  ppoo  oossnnoovvuu  

ppoottppiissaannoogg  

SSppoorraazzuummaa    iizzmmeeđđuu  

GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  ii  

UUNNDDPP--aa  bbrroojj::  0011--

0044--33778866  oodd  

0011..0077..22002211..  ggooddiinnee  ii    

AAnneexxaa  ssppoorraazzuummaa  

bbrroojj::  0011--0044--33778866--

22//2211  oodd  1133//1122//22002211..  

ggooddiinnee))  

  

UU  ttookkuu  jjee  

pprroovvoođđeennjjee  

pprroocceedduurree  jjaavvnniihh  

nnaabbaavvkkii  ppuutteemm  

oottvvoorreennoogg  

ppoossttuuppkkaa  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

PPrroossttoorr  jjee  

vvllaassnniiššttvvoo  JJUU  

„„SSttaannoouupprraavvaa““  

BBiihhaaćć  

  



2211..  OOzziimmiiccee  IIII  

ZZaammjjeennaa  uulliiččnniihh  

ssvviijjeettiilljjkkii  nnaa  

uulliiččnnoojj  rraassvvjjeettii    

ookkoo  zzggrraaddaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  

OOrrggaanniizziirraannaa  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  ookkoo  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  ii    

MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

PPoossttaavvlljjaannjjee  

jjaarrbboollaa  ii  zzaassttaavvaa  

kkoodd  ssppoommeenn  

oobbiilljjeežžjjee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

IInniicciirraaoo  ssaavvjjeett  

MMZZ  

2222..  PPookkoojj  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ČČiiššććeennjjee  kkaannaallaa  uuzz  

ggllaavvnnuu  mmaaggiissttrraalluu  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ČČiiššććeennjjee  ii  uurreeđđeennjjee  

MMZZ,,  aa  ppoosseebbnnoo  

ookkoo  ddoommaa  MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

ZZaammjjeennaa  

rraassvvjjeettnniihh  ttiijjeellaa  

uulliiččnnee  rraassvvjjeettee  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

2233..  PPrriittookkaa  

IIzzggrraaddnnjjaa  

pprroodduužžeennjjaa  

vvooddoovvooddnnee  mmrreežžee  

uu  uulliiccii  MMuuvveekkiittaa  

RReeaalliizziirraannoo  

SSrreeddssttvvaa  

MMiinniissttaarrssttvvaa  

ppoolljjoopprriivvrreeddee,,  

vvooddoopprriivvrreeddee  ii  

ššuummaarrssttvvaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

IIzzggrraaddnnjjaa  ssppoommeenn  

oobbiilljjeežžjjaa  „„JJaammaa  

TTiihhoottiinnaa““  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

VVllaaddaa  UUSSKK--aa  uu  

pprreetthhooddnnoojj  

ggooddiinnii  ooddoobbrriillaa  

iizznnooss  oodd  

3300..000000,,0000  KKMM,,  

aallii  iissttaa  ppoovvuuččeennaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



PPoossttaavvlljjaannjjee  cciijjeevvii  

zzaa  oobboorriinnsskkee  vvooddee  

ii  aassffaallttiirraannjjee  iissttiihh    

uu  uulliiccii  BBoossaannsskkiihh  

hhaaffiizzaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

PPoossttaavvlljjaannjjee  

rraassvvjjeettee  nnaa  SSttoojjiiććaa  

bbrrdduu,,  dduužžiinnee  11220000  

mm  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

IIzzggrraaddnnjjaa  

nnaaddssttrreeššnniiccee  zzaa  

aauuttoobbuussnnoo  

ssttaajjaalliiššttee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

SSaarraaddnnjjaa  ssaa  

zziimmsskkoomm  sslluužžbboomm  
RReeaalliizziirraannoo    

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

PPrreeddssjjeeddnniikk  MMZZ    

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

2244..  RRiibbiićć  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

RRjjeeššaavvaannjjee  

pprroobblleemmaa  

oobboorriinnsskkiihh  vvooddaa  nnaa  

OOrrlljjaanniimmaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



ZZaavvrrššeennii  rraaddoovvii  nnaa  

pprroodduužžeennjjuu  

kkaannaalliizzaacciijjee  nnaa  

OOrrlljjaanniimmaa    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ČČiiššććeennjjee  

ssaaoobbrraaććaajjnniiccaa  uu  

MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    ii  

JJKKPP  „„KKoommrraadd““  

UUrraađđeennaa  ppjjeeššaaččkkaa  

ssttaazzaa  nnaa  

mmaaggiissttrraallnnoomm  ppuuttuu  

MM55  pprreemmaa  

HHaaddžžiiććiimmaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ZZaammiijjeennaa  

rreefflleekkttoorraa  nnaa  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjuu  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

PPrriipprreemmaa  ii  

ppoossttaavvlljjeennjjee  

rraassvvjjeettnniihh  ssttuubboovvaa  

nnaa  ssppoorrttsskkoomm  

iiggrraalliiššttuu  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

2255..  RRiippaačč  

ZZaammjjeennaa  

pprreeggoorrjjeelliihh  ssiijjaalliiccaa  

uu  MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

SSaannaacciijjaa  ii  

aassffaallttiirraannjjee  ddiijjeellaa  

uulliiccee  BBaalliiććaa  ppuutt,,  

dduužžiinnee  114400  mm  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ZZaammjjeennaa  ii  

ppoossttaavvlljjaannjjee  nnoovviihh  

LLEEDD  rraassvvjjeettnniihh  

ssttuubboovvaa  uu  vviiššee  

uulliiccaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

IIzzggrraaddnnjjaa  

vvooddoovvooddnnee  mmrreežžee  

uu  uulliiccii  ZZaabbaarree  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOrrggaanniizziirraannjjee  vviiššee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

2266..  RRuužžiiccaa  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

UUrraađđeennaa  pprroojjeekkttnnaa  

ddookkuummeennttaacciijjaa  zzaa  

mmaalloonnooggoommeettnnoo  

iiggrraalliiššttee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

UUrraađđeennaa  pprroojjeekkttnnaa  

ddookkuummeennttaacciijjaa  zzaa  

aassffaallttiirraannjjee  ppuuttaa  

DDuubbookkii  ppuutt  --  

ČČeekkrrlliijjee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    



ZZaavvrrššiittii  

aassffaallttiirraannjjee  uulliiccaa::  

HHaannjjaakk,,  MMaasskkaarraa,,  

IIbbrraahhiimmaa  

LLjjuubboovviiććaa,,  

TTooddoorroovvsskkee  ii  

BBaattaalljjoonnaa  VVPP  55  

kkoorrppuussaa    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

2277..  SSkkooččaajj  

AAssffaallttiirraannjjee  

uuddaarrnniihh  rruuppaa  cceessttee  

RR--440033  nnaa  ddiijjeelluu  

ZZaavvaalljjee  ––  

MMeeđđuuddrraažžjjee  ttee  

MMeeđđuuddrraažžjjee  ––  MMaallii  

SSkkooččaajj  uu  dduužžiinnii  oodd  

11990000  mm  

RReeaalliizziirraannoo  BBuuddžžeett  FFBBiiHH  

SSaavvjjeett  MMZZ  ii  

KKaannttoonnaallnnaa  

ddiirreekkcciijjaa  zzaa  

cceessttee  UUSSKK--aa  

PPrriibbaavvlljjaannjjee  

ooddoobbrreennjjaa  zzaa  

ggrraađđeennjjee      

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraann  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOddrržžaavvaannjjee  ii  

ččiiššććeennjjee  

vvooddoovvooddnnee  mmrreežžee  

uu  ddiijjeelluu  VVeelliikkoogg  

SSkkooččaajjaa    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  

ii  ggrroobbaalljjaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

IIzzvvoođđeennjjee  rraaddoovvaa  

nnaa  pprriillaazzuu  mmjjeessnnoogg  

ggrroobblljjaa  

„„BBuukkoovvaacc““,,  ttee  

ččiiššććeennjjee  ii  

ooddrržžaavvaannjjee  iissttoogg  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

2288..  SSookkoollaacc  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  

ii  mmeezzaarrjjaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjee  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    



AAssffaallttiirraannjjee  

pprriissttuuppnnoogg  ppuuttaa  

pprreemmaa  ssttaarroomm  

ggrraadduu  SSookkoollaacc  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  

PPoossttaavvlljjaannjjee  

rraassvvjjeettee  ddoo  SSttaarroogg  

ggrraaddaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJUU  „„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjee  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

2299..  SSrrbblljjaannii  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

NNaassiippaannjjee  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  ddoo  ČČaavvkkiiććaa  

ZZZZSSrrbblljjaannaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

UUkkllaannjjaannjjee  ooddrroonnaa  

nnaa  llookkaallnnoomm  ppuuttuu  

ssttrraannaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

zzaajjeeddnniiccee  

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

AAssffaallttiirraannjjee  ddiijjeellaa  

ssttrraannee  DDoonnjjii  

SSrrbblljjaannii--SSrrbblljjaannii  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  ii  

ddoonnaacciijjaa  FF  

mmiinn..rraass..    

IInnvveennssttiittoorr  GGrraadd  

BBiihhaaćć  ii  

FFeeddeerraallnnoo  

mmiinniissttaarrssttvvoo  

rraasseelljjeenniihh  oossoobbaa  

ii  iizzbbjjeegglliiccaa  AAssffaallttiirraannjjee  ddiijjeellaa  

ppuuttaa  iizz  nnaasseelljjaa  

BBrrkkiiććii  nnaa  

mmaaggiissttrraallnnii  ppuutt  

UUggoovvoorr  ppoottppiissaann,,  

rraaddoovvii  ććee  oottppooččeettii  

uu  ddrruuggoomm  

kkvvaarrttaalluu    

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



IIzzvvrrššeennoo  nnaassiippaannjjee  

mmaakkaaddaammsskkoogg  

ppuuttaa  oodd  nnaasseelljjaa  

SSppaahhiiććii  ddoo  MMeehhiinnee  

OOggrraađđeenniiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

IIzzggrraaddnnjjaa  NNNN  

mmrreežžee  uu  nnaasseelljjuu  

KKoosstteellaa  

RReeaalliizziirraannoo  

JJPP  

EElleekkttrrooddiissttrriibbuuccii

jjaa  BBiihhaaćć  

JJPP  

EElleekkttrrooddiissttrriibbuuccii

jjaa  BBiihhaaćć  

IIzzggrraaddnnjjaa  NNNN  

mmrreežžee  uu  nnaasseelljjuu  

DDoonnjjii  SSrrbblljjaannii  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

JJPP  

EElleekkttrrooddiissttrriibbuuccii

jjaa  BBiihhaaćć  

PPoossttaavvlljjaannjjee  uulliiččnnee  

rraassvvjjeettee  uu  nnaasseelljjuu  

KKoosstteellaa  

NNiijjee  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

PPoossttaavvlljjeennii  jjaarrbboollii  

nnaa  ssvviimm  ssvviimm  

ssppoommeenn  

oobbiilljjeežžjjiimmaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjee  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

AAddaappttaacciijjaa  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa    

„„SSrrbblljjaannii““  ii  

„„JJeezzeerroo““  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  VVllaaddee  

UUSSKK--aa  

  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

AAkkcciijjaa  ssjjeeččee  ddrrvvaa  ii  

ggrraannaa  nniizz  SSppaahhiiććkkuu  

ssttrraannuu  kkoojjaa  kkoojjaa  ssuu  

zzaakkllaannjjaallaa  

vviiddlljjiivvoosstt  uu  

ssaaoobbrraaććaajjuu  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjee  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

PPoossttaavvlljjaannjjee  kkaannttii  

zzaa  ssmmeeććee  uu  nnaasseelljjuu  

DDoonnjjii  SSrrbblljjaannii  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



UUrreeđđeennaa  ii  

oobbiilljjeežžeennaa  ssttaazzaa  oodd  

kkoottee  662255  ddoo  

HHaassiinnoogg  VVrrhhaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjee  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOrrggaanniizziirraannoo  3322  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

    

UUrreeđđeennjjee  

rraasskkrrssnniiccee  uu  

nnaasseelljjuu  JJeezzeerroo  

((iizzrraaddaa  pprroojjeekkttnnee  

ddookkuummeennttaacciijjee))  

NNiijjee    

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

3300..  VVeeddrroo  PPoolljjee  

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  ii  

ggrroobbaalljjaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  ii  

uurreeđđeennjjee  uulliiccaa  MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

ZZaammjjeennaa  

nneeiisspprraavvnniihh  

ssiijjaalliiccaa  rraassvvjjeettee    

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

SSaannaacciijjaa  ppoottookkaa  ii  

ddrruuggiihh  ddiijjeelloovvaa  

MMZZ--ee  kkoojjii  ssuu  

oošštteeććeennii  ttookkoomm  

ppooppllaavvaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

3311..  VVeelliikkii  LLuugg  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

ppuutteevvaa  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaćć  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  Organiziranje 

akcija čišćenja i 

uređenja sportskih 

terena na području 

MZ 

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

Uređenje puta oko 

džamije 
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    



OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

ČČiiššććeennjjee  kkaannaallaa  zzaa  

oobboorriinnsskkee  vvooddee    
RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  
UUččeeššććee  ggrraađđaannaa    

3322..  VVeelliikkoo  ZZaalloožžjjee  

NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

mmaakkaaddaammsskkiihh  

ppuutteevvaa  uu  mmjjeessnnoojj  

zzaajjeeddnniiccii  

NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

AAssffaallttiirraannjjee  

llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  
NNiijjee  rreeaalliizziirraannoo  

NNiijjee  nnii  bbiilloo  

ppllaanniirraannoo  uu  

BBuuddžžeettuu  JJUU  

„„ZZaavvoodd  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee““  BBiihhaaćć  

zzaa  22002200..  ggooddiinnuu  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ČČiiššććeennjjee  rriiggoollaa,,  

ooddvvooddnniihh  kkaannaallaa  ii  

bbaannkkiinnee  ppoorreedd  

aassffaallttaa  ii  vveelliikkiihh  

pprriirrooddnniihh  kkaannaallaa  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ZZaammjjeennaa  

zzaassttaarrjjeelliihh  

rraassvvjjeettnniihh  ttiijjeellaa    uu  

VVeelliikkoomm  ZZaalloožžjjuu    

LLEEDD  rraassvvjjeettoomm  

  ((uu  MMaalloomm  

ZZaalloožžjjuu  ssaammoo  ssuu  

jjeeddnnoomm  mmiijjeennjjaannee  

ssiijjaalliiccee  kkoojjee  ssuu  

bbiillee  nneeiisspprraavvnnee,,  

aallii  nnee  ssvvee))  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ZZaa  pprroojjeekkaatt  

ppooddzziiddaa  uu  MMaalloomm  

ZZaalloožžjjuu  ddaa  ssee  

uuttrrooššee  ssrreeddssttvvaa  zzaa  

pprroojjeekkaatt  uu  

VVeelliikkoomm  ZZaalloožžjjuu  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



PPoossttaavvlljjaannjjee  

ssaaoobbrraaććaajjnniihh  

zznnaakkoovvaa  rraaddii  

ssiigguurrnnoossttii  

ssaaoobbrraaććaajjaa  uummjjeessttoo  

oogglleeddaallaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

UUkkllaannjjaannjjee  

ggrrmmoovvaa  ii  oossttaalloogg  

rraassttiinnjjaa  ppoorreedd  ppuuttaa  

uu  ZZaalloožžjjuu    

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOddrržžaavvaannjjee  

ppoossttoojjeeććii  bbuunnaarraa  ii  

iizzvvoorraa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

3333..  VVrrssttaa  

AAssffaallttiirraannjjee  ii  

nnaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  

ppuutteevvaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

ZZaavvrrššeettaakk  

ssaanniirraannjjaa  

pprroossttoorriijjaa  uu  

pprriizzeemmlljjuu  ddoommaa  

MMZZ  zzaa  ppoottrreebbee  

aammbbuullaannttee  

ppoorrooddiiččnnee  

mmeeddiicciinnee  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  UUSSKK--aa  ii  

bbuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

SSaannaacciijjaa  kklliizziiššttaa  uu  

MMZZ  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  AAssffaallttiirraannjjee  ddiijjeellaa  

ookkoo  ddžžaammiijjee  TTuurriijjaa  

ii  pprriissttuuppnnoogg  ppuuttaa  

oodd  ggllaavvnnee  cceessttee  ddoo  

ddžžaammiijjee  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  



SSaannaacciijjaa  ddiijjeellaa  

ppuuttaa  MMrreežžnniiccaa--

JJoohhoovvaacc  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  

iinniicciirraaoo  uu  ssvvoomm  

pprrooggrraammuu  

AAssffaallttiirraannjjee  ddiijjeellaa  

ppuuttaa  VVrrssttaa--

ČČiizzmmiiććii,,  dduužžiinnee  8800  

mm  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjee  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  MMZZ  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOrrggaanniizzaacciijjaa  

MMaanniiffeessttaacciijjee    

DDaannii  MMZZ  VVrrssttaa  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  ii  

ddoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOrrggaanniizzaacciijjaa  

oobbiilljjeežžaavvaannjjaa  ddaann  

ppooggiibbiijjee  HHeerroojjaa  

AAddiillaa  BBeeššiiććaa  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  ii  

ddoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  ii  

mmeezzaarrjjaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

3344..  ZZaavvaalljjee  

OOddrržžaavvaannjjee  

llookkaallnnoogg  

vvooddoovvooddaa  

DDjjeelliimmiiččnnoo  

rreeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

NNaassiippaannjjee  

llookkaallnnoogg  ppuuttaa    
RReeaalliizziirraannoo  BBuuddžžeett  FFBBiiHH  

IInniicciirraaoo  SSaavvjjeett  

MMZZ    

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  

MMZZ,,  ttee    ssvviijjeeććaa  ii  

vviijjeennaaccaa  nnaa  

ggrroobblljjuu,,  kkooššeennjjee  

ttrraavvee    ii  ddrr..  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

3355..  ŽŽeeggaarr  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  

MMZZ,,  ttee    ssvviijjeeććaa  ii  

vviijjeennaaccaa  nnaa  

ggrroobblljjuu,,  kkooššeennjjee  

ttrraavvee    ii  ddrr..  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

IInniicciirraaoo  

ppoovvjjeerreenniikk  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    



OOddrržžaavvaannjjee  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa    
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

IInniicciirraaoo  

ppoovvjjeerreenniikk  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa    

PPrroojjeekkaatt  aaddaappttaacciijjee  

ii  uurreeđđeennjjaa  bbaazzeennaa  
RReeaalliizziirraannoo  

SSrreeddssttvvaa  

MMiinniissttaarrssttvvaa  zzaa  

pprroossttoorrnnoo  

uurreeđđeennjjee  ii  

zzaaššttiittuu  ookkoolliiššaa  

UUSSKK--aa  

IInniicciirraaoo  

ppoovvjjeerreenniikk  

mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

UUKKUUPPNNOO  117777  4455  2233  

  

Iz gornje tabele vidljivo je da su mjesne zajednice najviše planirale projekte i 

aktivnosti  koje se tiču izgradnje, asfaliranja i održavanja  lokalnih puteva i totoara (32 

projekta), zatim akcije čišćenja i uređenja područja mjesnih zajednica i uklanjanja divljih 

deponija smeća (37), te aktivnosti koje se tiču izgradnje i održavanja spomen obilježja (22). 

Od ostalih aktivnosti mogu se izdvojiti rješavanje problema oborinskih voda, ulične rasvjete, 

vodovodne mreže, te aktivnosti u vezi sa rješavanjem problema  nedostatka prostorija za rad 

mjesnih zajednica. 

  

Analizom izvještaja mjesnih zajednica može se općenito zaključiti da stanje 

infrastrukture u najvećem broju mjesnih zajednica nije zadovoljavajuće. Najveći broj mjesnih 

zajednica istakao je potrebu za: čišćenjem odvodnih kanala, asfaltiranjem lokalnih puteva, 

trotoara i prilaza, a odmah zatim slijede potrebe za rekonstrukcijom niskonaponske mreže i 

ulične rasvjete, rekonstrukcijom vodovodne mreže, te rekonstrukcijom i izgradnjom 

kanalizacione mreže.  

 

Pojedine mjesne zajednice istakle su probleme koji se tiču komunalnih usluga kao što 

su redovan odvoz smeća i čišćenje snijega u zimskom periodu, rješavanje pitanja oborinskih 

voda, te uklanjanje divljih deponija smeća.  Osim infrastrukturnih i potreba koje se tiču 

komunalnih usluga, pojedine mjesne zajednice imaju i potrebe za izgradnjom domova kulture, 

adaptiranjem kupljenih prostora mjesnih zajednica kao što je Mjesna zajednica Žegar, 

rekonstrukcijom spomen obilježja u mjesnim zajednicama: Ozimicama II, Luke i Kamenica, 

izgradnjom spomen obilježja u Mjesnoj zajednici Skočaj, adaptacijom i postavljanjem 

mobilijara dječjeg igrališta, te adaptacijom sportskog igrališta u Mjesnoj zajednici Kamenica, 

izgradnjom sportskog igrališta sa tribinama u Mjesnoj zajednici Vrsta, uvođenjem autobusnih 

linija u mjesnim zajednicama: Golubić, Veliko Založje, Skočaj i Martin Brod, izgradnjom 

ambulante u Mjesnoj zajednici Orašac, te adaptacijom/rekonstrukcijom ambulante porodične 

medicine u Mjesnoj zajednici Ripač.  



  

IV SOCIJALNA PROBLEMATIKA, KULTURNE I  SPORTSKE AKTIVNOSTI 

Savjeti mjesnih zajednica vodili su aktivnosti i u oblasti socijalne problematike, 

ekologije, te kulturnih i sportskih aktivnosti i u tom smislu održali značajan broj akcija 

podjela paketa socijalno ugroženim licima, organizirali razne manifestacije, provodili 

aktivnosti na uređenju okoliša i zaštite životne sredine i druge slične aktivnosti. Pregled 

aktivnosti savjeta mjesnih zajednica u navedenim oblastima dat je u Tabeli 4. 

  

TTaabbeellaa  44..  

  

rr//bb  MMZZ  PPllaanniirraannii  
SStteeppeenn  

rreeaalliizzaacciijjee  

SSuuffiinnaannssiirraannjj

ee--nnaaččiinn  

rreeaalliizzaacciijjee  

NNaappoommeennaa  

11..  BBaakkššaaiišš  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm  ii  

MMeerrhhaammeettoomm  

vviiššee  ppuuttaa  

uukkaazzaannaa  

ppoommooćć  ii  

ppooddjjeelljjeennii  

ppaakkeettii  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

22..  BBrreekkoovviiccaa  

MMaanniiffeessttaacciijjaa  

„„DDaannii  MMjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

BBrreekkoovviiccaa““  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  ii    

BBuuddžžeett  UUSSKK--aa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

MMaanniiffeessttaacciijjaa  

„„DDaann  

BBrreekkoovvaaččkkoogg    

ooddrreeddaa““  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu..    



PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm  ii  

MMeerrhhaammeettoomm  

vviiššee  ppuuttaa  

uukkaazzaannaa  

ppoommooćć  ii  

ppooddjjeelljjeennii  

ppaakkeettii  

ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  MMZZ  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

MMNN  TTuurrnniirraa  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  NNKK  

„„BBrreekkoovviiccaa  7788““  ii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  

33..  CCeennttaarr  

PPoommooćć  ii  ppooddjjeellaa  

ppaakkeettaa  ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ggrraađđaanniimmaa,,  ttee  

oorrggaanniizziirraannjjee  

rraazznniihh  aakkcciijjaa  zzaa  

ggrraađđaannee  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm  ii  

MMeerrhhaammeettoomm  

vviiššee  ppuuttaa  

uukkaazzaannaa  

ppoommooćć  ii  

ppooddjjeelljjeennii  

ppaakkeettii  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

44..  ČČaavvkkiiććii  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm  ii  

MMeerrhhaammeettoomm  

vviiššee  ppuuttaa  

uukkaazzaannaa  

ppoommooćć  ii  

ppooddjjeelljjeennii  

ppaakkeettii  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

55..  
DDoonnjjee  

PPrreekkoouunnjjee  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm,,  

MMeerrhhaammeettoomm  ii  

ssaammoossttaallnnii  

ppaakkeettii  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  



DDrruužžeennjjee  

nnaajjmmllaađđiihh  ppoodd  

nnaazziivviimm  „„PPoottrraaggaa  

zzaa  bbllaaggoomm““  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

NNoovvooggooddiiššnnjjaa  

zzaabbaavvaa  ssaa  DDjjeeddaa  

MMrraazzoomm  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu    ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

DDrruužžeennjjee  ssvviihh  

ggrraađđaannjjaa  zzaa  DDaann  

ddrržžaavvnnoossttii,,  „„NNooćć  

vvjjeeššttiiccaa““,,  „„KKoo  

nneekkaadd    uu  88““  ii  

„„KKeesstteenniijjaaddaa““  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OObbiilljjeežžaavvaannjjee  

zznnaaččaajjnniihh  ddaattuummaa  

zzaa  MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

66..  GGaattaa  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm  ii  

MMeerrhhaammeettoomm  

vviiššee  ppuuttaa  

uukkaazzaannaa  

ppoommooćć  ii  

ppooddjjeelljjeennii  

ppaakkeettii  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

ZZaa  1100  ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

ppoorrooddiiccee  

ppooddiijjeelljjeennii  

vvaauuččeerrii  uu  iizznnoossuu  

oodd  110000  KKMM  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

DDaannaa  0066..22002211..  

ggooddiinnee  oobbiilljjeežžeennaa  

mmaanniiffeessttaacciijjaa  

BBuuggaarr  9922    

RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  ii  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    



OOrrggaanniizzoovvaann  

mmaalloonnooggoommeettnnii  

nnooććnnii  ttuurrnniirr  uu  

ppeerriioodduu  oodd  1122..0066..  

ddoo  1166..0066..  22002211..  

ggooddiinnee  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  uu  

ssaarraaddnnjjii  ssaa  OOŠŠ  

„„GGaattaa““    ii  NNKK  

„„BBrraattssttvvoo  GGaattaa““  

OOrrggaanniizzoovvaannoo  ppaarr  

kkuullttuurrnniihh  

mmaanniiffeessttaacciijjaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  uu  

ssaarraaddnnjjii  ssaa  OOŠŠ  

„„GGaattaa““      

77..  GGoolluubbiićć  

OObbeezzbbjjeeđđeennjjee  

rreeddoovvnnee  

aauuttoobbuussnnee  lliinniijjee    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu..  

UUssppoossttaavvlljjeenn  jjaavvnnii  

pprreevvoozz  zzaa  đđaakkee  oošš  

PPooddjjeellaa  7777  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  

OOdd  

MMeerrhhaammeettaa,,  

CCrrvveennoogg  kkrriižžaa  

ii  KKaarriittaassaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

DDaann  NNeezzaavviissnnoossttii          

RR  BBiiHH    oobbiilljjeežžeenn    

oobbiillaasskkoomm  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  

uu  MMZZ,,  oobbiillaasskkoomm  

lliinniijjaa  oottppoorraa  

((GGoolluubbiićć  ––  

LLoohhoovvsskkaa  bbrrddaa  ––  

DDoobbrreenniiccaa  ––  

GGoolluubbiićć))  

sskkrroommnnoomm  

zzaakkuusskkoomm  

uuččeessnniikkaa  oovvee  

aakkttiivvnnoossttii  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

ČČllaannoovvii  SSaavvjjeettaa  

MMZZ  GGoolluubbiićć  

oobbiiššllii  ssuu  nneekkoolliikkoo  

ssttaarriijjiihh  žžeennaa  uu  

MMZZ  GGoolluubbiićć  

ččeessttiittaallii  DDaann  žžeennaa  

ii  uurruuččiillii  ccvviijjeeććee  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

OObbiilljjeežžaavvaannjjee  

ddaannaa  MMZZ  1166..0066..  
RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    



PPrruužžaannjjee  ppoommooććii  

ddžžeemmaattsskkoomm  

ooddbboorruu  zzaa  

oorrggaanniizzoovvaannjjee  

iiffttaarraa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

OObbiilljjeežžaavvaannjjee  

BBaajjrraammaa    uuzz  

ppoossjjeettuu  ssttaarriijjiimm  

oossoobbaammaa    ii  

uurruuččiivvaannjjee  

sskkrroommnniihh  ppaakkeettaa  

iissttiimm  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

OOrrggaanniizzoovvaannoo  

uuččeeššććee  mmllaaddiihh  ssaa  

jjeeddnniimm  ččaammcceemm  

nnaa  UUnnsskkoojj  rreeggaattii  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

DDaann  ddrržžaavvnnoossttii  

oobbiilljjeežžeenn  

ppoollaaggaannjjeemm  

ccvviijjeeććaa  nnaa  

ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjee  

GGoolluubbiićć  ttee  

oobbiillaasskkoomm  

mmeezzaarrjjaa  ii  ggrroobblljjaa    

ggddjjee  ssuu  ssaahhrraannjjeennii  

mmjjeeššttaannii  MMZZ  

GGoolluubbiićć  

pprriippaaddnniiccii  

AARRBBiiHH  ii  HHVVOO  

BBiiHH  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OObbiilljjeežžaavvaannjjee  

BBoožžiiććaa  oobbiillaasskkoomm  

mmjjeeššttaannaa  

kkaattoolliiččkkee  

vvjjeerrooiissppoovvjjeessttii  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

88..  
GGoorrnnjjee  

PPrreekkoouunnjjee  

PPooddjjeellaa    ppaakkeettaa  

hhrraannee  zzaa  ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

ppoorrooddiiccee  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm  ii  

MMeerrhhaammeettoomm  

vviiššee  ppuuttaa  

uukkaazzaannaa  

ppoommooćć  ii  

ppooddjjeelljjeennii  

ppaakkeettii  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    



99..  HHaarrmmaannii  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  

nnaajjuuggrroožžeenniijjiimm  

ppoorrooddiiccaammaa,,  kkaaoo  ii  

ppoommooćć  ssttaarriimm  ii  

iizznneemmoogglliimm  

oossoobbaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm  ii  

MMeerrhhaammeettoomm  

vviiššee  ppuuttaa  

uukkaazzaannaa  

ppoommooćć  ii  

ppooddjjeelljjeennii  

ppaakkeettii  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

ZZaa  ppeennzziioonneerree    

uuppiiss  ooggrriijjeevvnnoogg  

ddrrvveettaa  

RReeaalliizziirraannoo  
UUnnsskkoo--ssaannsskkee  

ššuummee  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

1100..  HHaattiinnaacc  

PPooddjjeellaa  

pprreehhrraammbbeenniihh  

ppaakkeettaa  ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  

CCrrvveennii  kkrriižž  ii  

CCeennttaarr  zzaa  

ssoocciijjaallnnii  rraadd  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  

PPooddjjeellaa  1100  

nnoovvččaanniihh  bboonnoovvaa  

uu  vvrriijjeeddnnoossttii  oodd  

110000  KKMM    

RReeaalliizziirraannoo  

CCrrvveennii  kkrriižž  ii  

CCeennttaarr  zzaa  

ssoocciijjaallnnii  rraadd  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  

1111..  IIzzaaččiićć  

PPooddjjeellaa    6600  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

ppoorrooddiiccee  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

kkrriižžoomm  ii  

MMeerrhhaammeettoomm  

vviiššee  ppuuttaa  

uukkaazzaannaa  

ppoommooćć  ii  

ppooddjjeelljjeennii  

ppaakkeettii  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ    

OObbiilljjeežžeennaa  

mmaanniiffeessttaacciijjaa  

0055..0088..22002200..  ––  GGPP  

IIzzaaččiićć  

RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  ii  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

OObbiilljjeežžeennaa  

mmaanniiffeessttaacciijjaa  

„„IIzzaaččiiććuu  ppoonnoossaann  

mmii  bbuuddii““  

1144..0088..22002200..  

ggooddiinnee  

RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  ii  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    



PPooddrržžaann  NNKK  

„„BBoorraacc““  IIzzaaččiićć  uu  

ttaakkmmiiččeennjjuu  uu  

KKaannttoonnaallnnoojj  lliiggii  

UUSSKK--aa  

RReeaalliizziirraannoo  DDoonnaacciijjaa    
SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

UU  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

iinnssppeekkcciijjoomm  

ooččiissttiillii  ddvviijjee  

ddiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

RReeaalliizziirraannoo  

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  ii  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

1122..  
JJeezzeerroo  

PPrriivviilliiccaa  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  

SSaarraaddnnjjaa  ssaa  

CCeennttrroomm  zzaa  

ssoocciijjaallnnii  rraadd  ii  

ggrraađđaanniimmaa  vveezzaannoo  

zzaa  pprriibbaavvlljjaannjjee  

nnoovvččaannee  ppoommooććii  

zzaa  ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

ppoorrooddiiccee  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  ii  

ddoonnaacciijjee  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  

1133..  KKaammeenniiccaa  

SSoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  kkoojjee  

ssuu  nnaa  lliissttii  ii  

eevviiddeenncciijjii  

kkoommiissiijjee  zzaa  

ssoocciijjaallnnuu  

pprroobblleemmaattiikkuu  

SSaavvjjeett  MMZZ  

ppooddiijjeelliioo  vviiššee  

ppaakkeettaa  uu  

ggaarrddeerroobbii  ii  oobbuuććii  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  



PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

RReeaalliizziirraannoo  

UU  kkoooorrddiinnaacciijjii  

ii  ssaarraaddnnjjii  ssaa  

CCrrvveenniimm  

KKrriižžoomm  ii  

MMeerrhhaammeettoomm  

vviiššee  ppuuttaa  

uukkaazzaannaa  

ppoommooćć  ii  

ppooddjjeelljjeennii  

ppaakkeettii  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OOrrggaanniizzoovvaannjjee  

ttaakkmmiiččeennjjaa  uu  

pprrvvoojj  oommllaaddiinnsskkoojj  

lliiggii  UUSSKK--aa,,  ggddjjee  

kklluubb  MMZZ  iimmaa  

zzaappaažžeennee  

rreezzuullttaattee  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

vviiššee  aakkcciijjaa  

ččiiššććeennjjaa  MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

1144..  
KKllookkoott--

PPaappaarrii  

AAkkcciijjaa  

pprriikkuupplljjaannjjaa  

ssrreeddssttaavvaazzaa  

uuppllaattuu  ddoopprriinnoossaa  

rraaddii  ppeennzziioonniissaannjjaa  

zzaa  mmjjeeššttaannkkuu  

MMuujjaaggiićć  RRaasseemmuu    

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

OOrrggaanniizzoovvaannjjee  

aakkcciijjee  zzaa  

pprriikkuupplljjaannjjee  

nnoovvččaanniihh  

ssrreeddssttaavvaa  

ppoottrreebbnniihh  zzaa  

lliijjeeččeennjjee    

--  IIssllaammoovviićć  EEllvviissaa  

11110000  KKMM;;  

--  IImmššiirroovviićć  

AAllmmiirraa  229933  KKMM  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

TTrraaddiicciioonnaallnnoo  

oobbiilljjeežžaavvaannjjee  

RRaammaazzaannsskkoogg  ii  

KKuurrbbaann  BBaajjrraammaa  ii  

ssuussrreettii  ss  

mmjjeeššttaanniimmaa  ii  

ddiijjaassppoorroomm  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  



TTrraaddiicciioonnaallnnii  

oobbiillaazzaakk  

ššeehhiiddsskkiihh  

ppoorrooddiiccaa  ddrruuggoogg  

ddaannaa  bbaajjrraammaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

PPooddjjeellaa  

nnoovvooggooddiiššnnjjiihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennuu  ddjjeeccuu  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

ppoorrooddiiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  

OObbiilljjeežžaavvaannjjee  

zznnaaččaajjnniihh  ddaattuummaa  

uu  MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

1155..  
KKuulleenn  

VVaakkuuff  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

ppoorrooddiiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveenn  kkrriižž  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  

OObbiillaazzaakk  ssttaarriihh  ii  

iizznneemmoogglliihh  

ssttaannoovvnniikkaa  ii  

rraazzggoovvoorr  ssaa  iissttiimm      

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

MMaanniiffeessttaacciijjaa  

„„LLjjuuttooččkkaa  ddoolliinnoo  

nniikkaadd  nnee  

zzaabboorraavvii““  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

OOrrggaanniizzaacciijjaa    

pprrooggrraammaa  DDaannii  

MMZZ  KKuulleenn  VVaakkuuff  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

1166..  LLuukkee  

PPoommooćć  

ppeennzziioonneerriimmaa  
RReeaalliizziirraannoo  

UUddrruužžeennjjee  

ppeennzziioonneerraa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  iinniicciirraaoo  uu  

ssvvoomm  pprrooggrraammuu    

1177..  MMaallii  LLuugg  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  



NNoovvččaannaa  ssrreeddssttvvaa  

oodd  nnaakknnaaddee  zzaa  rraadd  

uu  ssaavvjjeettuu  MMZZ  

ddoonniirraattii  uu  kkoorriisstt  ii  

zzaa  ppoottrreebbee  ssvviihh  

ggrraađđaannaa    

RReeaalliizziirraannoo  
ČČllaannoovvii  

ssaavvjjeettaa  MMZZ  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

AAkkttiivvnnoossttii  ookkoo  

ssoocciijjaallnnee  kkaarrttee  

MMZZ  

SSvviimm  

ggrraađđaanniimmaa  

MMZZ  

ddoossttaavvlljjaannii  

ssuu  aannkkeettnnii  

lliissttiiććii  

SSaavvjjeett  MMZZ  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ggrraađđaanniimmaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

1188..  
MMaarrttiinn  

BBrroodd  

OObbiillaazzaakk  ii  rraazznnee  

vvrrssttee  ppoommooććii  

ssttaarriimm,,  bboolleessnniimm  ii  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

RReeaalliizziirraannoo    
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

    

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  

OOdd  CCeennttrraa  zzaa  

ssoocciijjaallnnii  rraadd  ii  

CCrrvveennoogg  kkrriižžaa  

  

1199..  OOrraaššaacc  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  

OOdd  MMeerrhhaammeettaa  

ii  CCrrvveennoogg  

kkrriižžaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

SSnnaabbddiijjeevvaannjjee  

ppiittkkoomm  vvooddoomm  

mmjjeeššttaannaa  SSttaarroogg  

ggrraaddaa  OOrraaššaacc  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  rraadduu  

PPoommooćć  

mmjjeeššttaanniinnuu  

AAlliivvuukk  DDžžeevvaadduu  

ookkoo  pprriikkuupplljjaannjjaa  

ppoommooććii  zzaa  

ssaannaacciijjuu  

ppoommooććnnoogg  

oobbjjeekkttaa  oošštteeććeennoogg  

uu  ppoožžaarruu  

RReeaalliizziirraannoo    
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

MMaanniiffeessttaacciijjaa  

„„LLjjuuttooččkkaa  ddoolliinnoo  

nniikkaadd  nnee  

zzaabboorraavvii““  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  ii  

BBuuddžžeett  UUSSKK--aa  

22..000000,,0000  KKMM  

33..000000,,0000  KKMM  



SSjjeeććaannjjee  nnaa  

nneevviinnoo  ssttrraaddaallee  uu  

DDuulljjcciimmaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  
115500,,0000  KKMM  

2200..  OOzziimmiiccee  II  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

ppoorrooddiiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OOrrggaanniizziirraannjjee  

aakkcciijjaa  ččiiššććeennjjaa  

MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  ggrraađđaanniimmaa  

2211..  OOzziimmiiccee  IIII  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

ppoorrooddiiccee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

2222..  PPookkoojj  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeettaa  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OObbiilljjeežžeenn  DDaann  

ddrržžaavvnnoossttii  BBiiHH  
RReeaalliizziirraannoo    

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OObbiilljjeežžeenn  DDaann  

nneezzaavviissnnoossttii  BBiiHH  
RReeaalliizziirraannoo    

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OObbiilljjeežžeennii  vvjjeerrsskkii  

pprraazznniiccii  
RReeaalliizziirraannoo    

DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OOddrržžaannii  

hhuummaanniittaarrnnii  

kkoonncceerrttii  zzaa  

oobboolljjeellee  ggrraađđaannee  

RReeaalliizziirraannoo    
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

2233..  PPrriittookkaa  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  



2244..  RRiibbiićć  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

PPrriikkuupplljjaannjjee  

nnoovvččaanniihh  

ssrreeddssttaavvaa  zzaa  

ppoommooćć  uu  lliijjeeččeennjjuu  

mmjjeeššttaannkkee  MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ggrraađđaannaa  

PPooddjjeellaa  

nnoovvooggooddiiššnnjjiihh  

ppaakkeettiiććaa    

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ggrraađđaannaa  

2255..  RRiippaačč  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OObbiilljjeežžaavvaannjjee  

DDaannaa  llooggoorraaššaa  

BBiiHH    

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  rraadduu  

OOddrržžaavvaannjjee  

mmaanniiffeessttaacciijjee  

MMaajjsskkii  ddaannii  

oottppoorraa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  rraadduu  

OOddrržžaavvaannjjee  

mmaanniiffeessttaacciijjee  

oosslloobboođđeennjjee  

RRiippččaa  

RReeaalliizziirraannoo  
BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  rraadduu  

2266..  RRuužžiiccaa  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeettaa  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

2277..  SSkkooččaajj  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  

MMeerrhhaammeettaa,,  

CCrrvveennii  kkrriižž  ii  

KKaarriittaass  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  



OObbiilljjeežžaavvaannjjee  

pprroossllaavvaa  

zznnaaččaajjnniihh  vvjjeerrsskkiihh  

bbllaaggddaannaa  kkoojjii  ssee  

vveećć  ttrraaddiicciioonnaallnnoo  

pprroossllaavvlljjaajjuu  uu  MMZZ  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ggrraađđaannaa  

2288..  SSookkoollaacc  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  oossoobbee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OObbiilljjeežžaavvaannjjee  

mmaanniiffeessttaacciijjaa  

ppoovvooddoomm  

zznnaaččaajjnniihh  ddaattuummaa  

((oorrggaanniizzoovvaannee  33  

mmaanniiffeessttaacciijjee))  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  ii  

ddoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  

OOrrggaanniizzoovvaannjjee  

ddrruužžeennjjaa  nnaa  

ssttaarroomm  ggrraadduu  

SSookkoollaacc,,  

ppoovvooddoomm  

nnaassttuuppaajjuuććeegg  

mmjjeesseeccaa  

RRaammaazzaannaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ddžžeemmaattsskkoogg  ooddbboorraa  

2299..  SSrrbblljjaannii  

OOddrržžaannee  kkuullttuurrnnoo  

ssppoorrttsskkee  

aakkttiivvnnoossttii::  ssmmoottrraa  

ffoollkklloorraa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ggrraađđaannaa  

OOrrggaanniizziirraannjjee  ii  

ooddrržžaavvaannjjee  

mmaanniiffeessttaacciijjaa::  

„„FFeebbrruuaarrsskkaa  

ooffaannzziivvaa““  ii  

„„JJuunnsskkii  ddaannii  

oottppoorraa““  

RReeaalliizziirraannoo  

BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa,,  UUSSKK--aa    

ii  ddoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ggrraađđaannaa  

OOrrggaanniizziirraannjjee  ii  

ooddrržžaavvaannjjee  ttuurrnniirraa  

ppoo  ppooddrruužžnniiccaammaa::  

SSrrbblljjaannii,,  JJeezzeerroo  ii  

SSppaahhiiććii  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ggrraađđaannaa  



PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  ii  

pprriikkuupplljjaannjjee  

ppoommooććii  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee    

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii  kkrriižž  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

ZZaa  ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

ppoorrooddiiccee  

ppooddiijjeelljjeennoo  5500  

ppaakkeettaa  

kkuurrbbaannsskkoogg  mmeessaa  

RReeaalliizziirraannoo  

MMeerrhhaammeett    ii  

ddoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

PPrriikkuupplljjaannjjee  

ssrreeddssttaavvaa  zzaa  

oobboolljjeelloogg  ssiinnaa  

HHooddžžiićć  SSaammiirraa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ggrraađđaannaa  

PPrriikkuupplljjeennaa  

ssrreeddssttvvaa  zzaa  

ssaannaacciijjuu  kkuuććee  

DDuulliićć  AAssiimmaa  kkoojjaa  

jjee  uunniišštteennaa  uu  

ppoožžaarruu    

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ggrraađđaannaa  

3300..  
VVeeddrroo  

PPoolljjee  

SSoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

ppoorrooddiiccaammaa  

pprruužžaannjjee    ppoommooććii  

kkaaoo  ii  ppoossjjeettaa  

bboolleessnniimm  ii  

iizznneemmoogglliimm  

RReeaalliizziirraannoo  

MMeerrhhaammeett,,  

CCrrvveennii  kkrriižž  ii  

KKaarriittaass  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

3311..  VVeelliikkii  LLuugg  

PPooddjjeellaa  ppaakkeettaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniimm  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii    kkrriižž    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

OObbiillaazzaakk  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeenniihh  

ppoorrooddiiccaa  

RReeaalliizziirraannoo  
DDoonnaacciijjaa  

ggrraađđaannaa  

UU  oorrggaanniizzaacciijjii  

SSaavvjjeettaa  MMZZ  ii  

ggrraađđaannaa  



3322..  
VVeelliikkoo  

ZZaalloožžjjee  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  ii  

pprriikkuupplljjaannjjee  

ppoommooććii  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeett  ii  

CCrrvveennii    kkrriižž    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

3333..  

  
VVrrssttaa  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  ii  

pprriikkuupplljjaannjjee  

ppoommooććii  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

RReeaalliizziirraannoo  
MMeerrhhaammeettaa  ii  

CCrrvveennii    kkrriižž    

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

3344..  ZZaavvaalljjee  

OObbiillaazzaakk,,  ppooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  ii  

pprriikkuupplljjaannjjee  

ppoommooććii  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

RReeaalliizziirraannoo  

MMeerrhhaammeett,,  

CCrrvveennii    kkrriižž  ii  

KKaarriittaass  

SSaavvjjeett  MMZZ  iinniicciirraaoo  

uu  ssvvoomm  pprrooggrraammuu  

3355..  ŽŽeeggaarr  

PPooddjjeellaa  

hhuummaanniittaarrnniihh  

ppaakkeettaa  ii  

pprriikkuupplljjaannjjee  

ppoommooććii  zzaa  

ssoocciijjaallnnoo  

uuggrroožžeennee  

RReeaalliizziirraannoo  
CCrrvveennii    kkrriižž  ii  

KKaarriittaass  

IInniicciirraallii  ggrraađđaannii  

zzaajjeeddnnoo  ssaa  

ppoovvjjeerreenniikkoomm  

  UUKKUUPPNNOO    

110011  

rreeaalliizziirraanniihh  

pprroojjeekkaattaa//  

aakkttiivvnnoossttii  

    

  

Iz gornje  tabele vidljivo je da je 101 planiranih aktivnosti iz oblasti socijalne problematike, te 

kulturnih i sportskih aktivnosti i ostvareno. Većina navedenih aktivnosti odnosila se na 

podjelu humanitarnih paketa za socijalno ugrožena lica, održavanje manifestacija, te različitih 

kulturnih  i sportskih aktivnosti. 

  



V PROBLEMI I PRIORITETI  

  

  SSaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  iiddeennttiiffiicciirraallii  ssuu  pprroobblleemmee  nnaa  ppooddrruuččjjuu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ii  

pprriioorriitteettee  kkoojjee  ttrreebbaa  rrjjeeššaavvaattii  uu  nnaarreeddnnoomm  ppeerriioodduu..  VViiššee  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  iissttaakkllee  ssuu  pprroobblleemm  

ppaassaa  lluuttaalliiccaa,,  ddookk  jjee  vveeććiinnaa  nnjjiihh  sskkrreennuullaa  ppaažžnnjjuu  nnaa  ppoossttoojjaannjjee  ddiivvlljjiihh  ddeeppoonniijjaa..  PPoojjeeddiinnee  

mmjjeessnnee    zzaajjeeddnniiccee  iizznniijjeellee  ssuu  pprroobblleemmee  kkoojjii  ssee  ttiiččuu  kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree  kkaaoo  ššttoo  ssuu  

nneeooddrržžaavvaannjjee  ppuutteevvaa,,  nneeppoossttoojjaannjjee  kkaannaalliizzaacciioonnee  mmrreežžee,,  pprroobblleemm  jjaavvnnee  rraassvvjjeettee,,  nneeaaddeekkvvaattnnoo  

zziimmsskkoo  ooddrržžaavvaannjjee  ppuutteevvaa,,  ttee  nneeppoossttoojjaannjjee  pprroossttoorriijjaa  zzaa  rraadd..  

  KKaaddaa  ssuu  uu  ppiittaannjjuu  pprriioorriitteettii,,  vveeććiinnaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  iissttiiččee  ddaa  jjee  uu  nnaarreeddnnoomm  ppeerriioodduu  

ppoottrreebbnnoo  rraaddiittii  nnaa  ooddrreeđđeenniimm  iinnffrraassttrruukkttuurrnniimm  rraaddoovviimmaa  kkaaoo  ššttoo  ssuu  aassffaallttiirraannjjee  ii  nnaassiippaannjjee  

ppuutteevvaa,,  iizzggrraaddnnjjaa  ii  rreekkoonnssttrruukkcciijjaa  vvooddoovvooddnnee,,  kkaannaalliizzaacciioonnee  ii  NNNN  mmrreežžee,,  ttee  jjaavvnnee  rraassvvjjeettee..  

PPoorreedd  ttooggaa,,  uu  nneekkiimm  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa  pprriioorriitteettnnii  zzaaddaaccii  ttiiččuu  ssee  iizzggrraaddnnjjee  ssppoorrttsskkiihh  ii  

ddjjeeččiijjiihh  iiggrraalliiššttaa,,  ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa,,  ddoommoovvaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ii  sslliiččnnoo..    

  

PPrreegglleedd  iiddeennttiiffiicciirraanniihh  pprroobblleemmaa  ii  pprriioorriitteettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ddaatt  jjee  uu  TTaabbeellii  55..  

  

TTaabbeellaa  55..  

11..  MMZZ  BBAAKKŠŠAAIIŠŠ      

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  IIzzggrraaddnnjjaa  ttrroottooaarraa  

  

11..  BBrrzzaa  vvoožžnnjjaa  ((ppoottrreebbnnii  lleežžeeććii  ppoolliiccaajjccii))  

  

22..  MMZZ  BBRREEKKOOVVIICCAA  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  11..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  ppuuttaa  „„SSttrraannaa““  

22..  MMaanniiffeessttaacciijjaa  

33..  RRaadd  KKUUDD--aa  

44..  ZZaavvrrššeettaakk  iizzggrraaddnnjjee  nnooggoommeettnnoogg  ssttaaddiioonnaa  

55..  NNaazziivvii  uulliiccaa  ii  bbrroojjeevvii  nnaa  kkuuććaammaa  

66..  ZZaavvrrššeettaakk  ppuuttaa  HHuukkaarreevviiććii--JJuukkiiććii    

((ddnnoonnaacciijjaa  ggrraađđaannaa  uuppllaaććeennaa  nnaa  BBuuddžžeett  GGrraaddaa  

uu  iizznnoossuu  oodd  4488..000000,,  0000  KKMM))  

77..  PPuutt  BBrreekkoovviiccaa  ––  VVrrssttaa  ––  ČČiizzmmiiććii  --  VVrrssttaa  

((ddoonnaacciijjaa  ggrraađđaannaa  uuppllaaććeennaa  nnaa  BBuuddžžeett  GGrraaddaa    

uu  iizznnoossuu  oodd  112200..000000,,0000  KKMM))  

33..  MMZZ  CCEENNTTAARR  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  



11..  PPrroobblleemm  ppaarrkkiirraannjjaa  nnaa  ppooddrruuččjjuu  MMZZ  

22..  PPssii  lluuttaalliiccee  

33..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  ggrraaddsskkii  pprroossttoorr,,  bbeezz  nnaakknnaaddee))  

11..  IInnssttaalliirraannjjee  mmjjeerrnniihh  ssaattoovvaa  ppoo  ssttaannoovviimmaa  zzaa  

vvoodduu  

22..  NNeeddoossttaattaakk  kkoonntteejjnneerraa  

44..  MMZZ  ČČAAVVKKIIĆĆII    

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  OOddvvoozz  ssmmeeććaa  

33..  AAuuttoobbuussnnaa  lliinniijjaa  

44..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee,,  kkoorriissttee  

pprriivvaattaann  pprroossttoorr  zzaa  kkoojjii  ssee  ppllaaććaa  zzaakkuuppnniinnaa  

11..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  NNNN  mmrreežžee  ii  uulliiččnnee  rraassvvjjeettee  

22..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  ii  aassvvaallttiirraannjjee  llookkaallnniihh  

ppuutteevvaa  

  

55..  MMZZ  DDOONNJJEE  PPRREEKKOOUUNNJJEE  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPrroobblleemm  bbuukkee  uu  kkaaffiiććiimmaa  

22..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  ggrraaddsskkii  pprroossttoorr,,  bbeezz  nnaakknnaaddee))  

33..  SSiigguurrnnoosstt  ggrraađđaannaa  uu  ssaaoobbrraaććaajjuu  uu  uulliiccaammaa  

DDžžeemmaallaa  BBiijjeeddiiććaa  ii  BBiihhaaććkkiihh  bbrraanniillaaccaa  

11..  ZZaavvrrššeettaakk  rraaddoovvaa  nnaa  PPllaannddiiššttuu  

22..  IIzzggrraaddnnjjaa  ššeettnniiccee  oodd  ggrraaddsskkoogg  mmoossttaa  dduužž  

oobbaallee  uulliiccaammaa  HHuussrreeffaa  RReeddžžiiććaa  ii  PPllaannddiiššttee  

33..  NNaassttaavvaakk  iizzggrraaddnnjjee  PPaarrkkoovvsskkee  ppoovvrrššiinnee  

66..  MMZZ  GGAATTAA  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

22..  ČČiiššććeennjjee  ppuutteevvaa  uu  zziimmsskkoomm  ppeerriioodduu  

33..  NNeemmaajjuu  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  zzaa  rraadd  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

11..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  ii  nnaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

22..  ČČiiššććeennjjaa  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

  

77..  MMZZ  GGOOLLUUBBIIĆĆ  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  IIzzlljjeevvii  sseeppttiiččkkiihh  jjaammaa  uu  UUnnuu  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

33..  PPssii  lluuttaalliiccee  

44..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  pprriivvaattaann  pprroossttoorr  zzaa  kkoojjii  ssee  ppllaaććaa  

zzaakkuuppnniinnaa))  

11..  IIzzggrraaddnnjjaa  kkaannaalliizzaacciijjee  

22..  IIzzggrraaddnnjjaa  nnaassiippaa  

33..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  ddiijjeellaa  rraassvvjjeettee  

  

88..  MMZZ  GGOORRNNJJEE  PPRREEKKOOUUNNJJEE  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  ZZaavvrrššeettaakk  iizzggrraaddnnjjee  ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  11..  AAddaappttaacciijjaa    --  aassffaallttiirraannjjee  nneekkoolliikkoo  uulliiccaa  

22..RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  jjaavvnnee  rraassvvjjeettee  

33..  IIzzggrraaddnnjjaa  kkaannaalliizzaacciijjee  

44..  KKvvaalliitteettnniijjee  ii  rreeddoovvnniijjee  ččiiššććeennjjee  ppooddrruuččjjaa  

mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  



99..  MMZZ  HHAARRMMAANNII  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPrroobblleemm  ppaarrkkiirraannjjaa  nnaa  ppooddrruuččjjuu  MMZZ  

22..  PPoossttaavvlljjaannjjee  ssaaoobbrraaććaajjnniihh  zznnaakkoovvaa  

33..  NNaazziivv  uulliiccaa  

44..IInniicciirraattii  kkooššeennjjee  ttrraavvee  nnaa  zzeelleenniimm  ppoovvrrššiinnaammaa  

55..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  ggrraaddsskkii  pprroossttoorr,,  bbeezz  nnaakknnaaddee))  

11..  IInnssttaalliirraannjjee  mmjjeerrnniihh  ssaattoovvaa  zzaa  vvoodduu  ppoo  

ssttaannoovviimmaa  

22..  LLeežžeeććii  ppoolliiccaajjccii  uu  uulliiccaammaa  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

33..  OOttvvaarraannjjee  ssppoommeenn  ssoobbee  

44..  NNeeddoossttaattaakk  kkoonntteejjnneerraa  

55..  PPoossttaavvlljjaannjjee  oogglleeddaallaa  nnaa  uulliiccaammaa  kkoodd  

oossnnoovvnniihh  šškkoollaa  

66..  IIzzmmjjeeššttaannjjee  rreeppeettiittoorraa  iizz  uurrbbaanniihh  zzoonnaa  

1100..  MMZZ  HHAATTIINNAACC  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  DDiivvlljjaa  ddeeppoonniijjaa  

22..  NNaazziivvii  uulliiccaa  

11..  oopprreemmaannjjee  pprroossttoorriijjee  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

((uu  ppoossttoojjeeććeemm  KKuullttuurrnnoomm  cceennttrruu  „„KKrraakk““))  

  

  

1111..  MMZZ  IIZZAAČČIIĆĆ  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee    

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

11..    AAssffaallttiirraannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

22..    NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  uu  MMZZ  

33..    PPoossttaavvlljjaannjjee  rraassvvjjeettnniihh  ttiijjeellaa  uu  VViikkiiććiimmaa  

44..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  NNNN  mmrreežžee  uu  VViikkiiććiimmaa  

55..  ZZaavvrrššeettaakk  šškkoollsskkee  ddvvoorraannee  „„IIzzaaččiićć““  

1122..  MMZZ  JJEEZZEERROO  PPRRIIVVIILLIICCAA  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

33..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  pprroossttoorriijjee  ((kkoorriissttee  pprroossttoorr  zzaa  

kkoojjii  ssee  ppllaaććaa  zzaakkuuppnniinnaa))  

11..  ZZaavvrrššeettaakk  uulliiččnnee  rraassvvjjeettee  uu  mmjjeessnnoojj  

zzaajjeeddnniiccii  

22..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  kkaannaalliizzaacciioonnee  mmrreežžee    

33..  AAssffaallttiirraannjjee  uulliiccaa  --  zzaavvrrššeettaakk  

1133..  MMZZ    KKAAMMEENNIICCAA  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

11..  AAssffaallttiirraannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

22..  UUkkllaannjjaannjjee  ddiivvlljjiihh  ddeeppoonniijjaa  

1144..  MMZZ  KKLLOOKKOOTT  PPAAPPAARRII  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  IIzzrraasslloo  ššiibblljjee  ppoorreedd  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  kkoojjii  

oommeettaajjuu  pprroollaazz  aauuttoopprreevvoozznniicciimmaa  

11..  NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

1155..  KKUULLEENN  VVAAKKUUFF  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  



11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

33..GGrraannjjee  ii  ššiibblljjee  SSkklloopp,,  KKlliissaa  ii  OOssttrroovviiccaa  

11..  NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

22..  MMaanniiffeessttaacciijjaa  

1166..  MMZZ  LLUUKKEE  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  DDiivvlljjaa  ddeeppoonniijjaa    

22..  ČČiiššććeennjjee  ppoottookkaa  DDrroobbiinnccee    

33..  PPssii  lluuttaalliiccee  

44..  PPoommooćć  ssoocciijjaallnnoo  uuggrroožžeenniimm  lliicciimmaa    

55..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  ggrraaddsskkii  pprroossttoorr,,  bbeezz  nnaakknnaaddee))  

11..  IIzzggrraaddnnjjaa  ttrroottooaarraa    uu  uull..  MMuussttaaffee  OOmmeerroovviiććaa  

22..PPoossttaavvlljjaannjjee  ssaaoobbrraaććaajjnniihh  zznnaakkoovvaa  oo  

nnoossiivvoossttii  jjeerr  ssuu  pprroobblleemm  tteerreettnnaa  vvoozziillaa  

33..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  kkaannaalliizzaacciioonnee  mmrreežžee    

  

1177..  MMZZ  MMAALLII  LLUUGG  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

33..  NNeemmaajjuu  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  zzaa  rraadd  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

11..  KKuuppoovviinnaa  zzeemmlljjiiššttaa  zzaa  ssttaaddiioonn    ii  iizzggrraaddnnjjuu  

ddoommaa  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

22..  ZZaavvrrššiittii  kkaannaalliizzaacciioonnuu  mmrreežžuu  

1188..  MMZZ  MMAARRTTIINN  BBRROODD  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  AAuuttoobbuussnnaa  lliinniijjaa  

22..  PPoommooćć  ssoocciijjaallnnoo  uuggrroožžeenniimm  lliicciimmaa    

33..  NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  mmaakkaaddaammsskkiihh  ppuutteevvaa  

11..  ZZaavvrrššeettaakk  aassffaallttiirraannjjaa  ppuuttaa  PPaalluuččccii  ––  MMaarrttiinn  

BBrroodd  

22..  RReeaalliizzaacciijjuu  pprroojjeekkttaa  „„MMaarrttiinnaa  ssttaazzaa““,,  

dduužžiinnaa  440000  mm  

1199..  MMZZ  OORRAAŠŠAACC  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

  

  

11..  NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

22..  RRjjeeššaavvaannjjee  rreeddoovvnnoogg  vvooddoossnnaabbddiijjeevvaannjjaa  nnaa  

GGrraadduu  

2200..  MMZZ  OOZZIIMMIICCEE  II  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  pprroossttoorr  oodd  JJUU  SSttaannoouupprraavvaa))  

  

11..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  vvooddoovvooddnnee  mmrreežžee  

22..  UUrreeđđeennjjee  ii  ooddrržžaavvaannjjee  zzeelleenniihh  ppoovvrrššiinnaa  

33..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  mmoossttaa  nnaa  DDrroobbiinniiccii  

44..  IInnssttaalliirraannjjee  mmjjeerrnniihh  ssaattoovvaa  ppoo  ssttaannoovviimmaa  zzaa  

vvoodduu  

2211..  MMZZ  OOZZIIMMIICCEE  IIII  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  



11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

33..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  zzaajjeeddnniiččkkee  pprroossttoorriijjee  uu  zzggrraaddii,,  bbeezz  

nnaakknnaaddee))  

11..  IInnssttaalliirraannjjee  mmjjeerrnniihh  ssaattoovvaa  ppoo  ssttaannoovviimmaa  zzaa  

vvoodduu  

22..  MMaalloonnooggoommeettnnoo  iiggrraalliiššttee  kkoojjee  jjee  uunniišštteennoo  

rraaddii  iizzggrraaddnnjjee  zzggrraaddee  

33..  NNeeddoossttaattaakk  kkoommppjjuutteerrsskkee  oopprreemmee  

2222..  MMZZ  PPOOKKOOJJ  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  NNaazziivvii  uulliiccaa  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

33..  RRjjeeššaavvaannjjee  ppoosslljjeeddiiccaa  ppooppllaavvee  

11..KKuuppoovviinnaa  kkuuććee  MMuuhhaarreemmaa  AAlliibbaabbiiććaa  zzaa  

pprrooššiirreennjjee  uulluuccee  uu  MMZZ  

22..  AAssffaallttiirraannjjee  uulliiccee  PPrrvvoommaajjsskkee    

33..PPoossttaavvlljjaannjjee  lleežžeeććiihh  ppoolliiccaajjaaccaa  ii  

ssaaoobbrraaććaajjnniihh  zznnaakkoovvaa  

2233..  MMZZ  PPRRIITTOOKKAA  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPoossttaavvlljjaannjjee  ssaaoobbrraaććaajjnniihh  zznnaakkoovvaa  

  

  

11..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  uulliiččnnee  rraassvvjjeettee  

22..  NNaassiippaannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

33..  ČČiiššććeennjjee  ooddvvooddnniihh  kkaannaallaa  

44..  IIzzggrraaddnnjjaa  ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  JJaammaa  TTiihhoottiinnaa  

2244..  RRIIBBIIĆĆ  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  NNaaddzzoorr  ssaaoobbrraaććaajjnnee  ppoolliicciijjee  

  

11..  AAddaappttaacciijjaa  kkrroovvaa  DDoommaa  MMZZ    

22..  PPoossttaavvlljjaannjjee  ssaaoobbrraaććaajjnniihh  zznnaakkoovvaa  oo  

nnoossiivvoossttii  jjeerr  ssuu  pprroobblleemm  tteerreettnnaa  vvoozziillaa  

33..  AAssffaallttiirraannjjee  llookkaallnniihh  uulliiccaa  

2255..  MMZZ  RRIIPPAAČČ  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

  

  

11..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  rreeggiioonnaallnnoogg  ppuuttaa  

22..  OOddrržžaavvaannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

33..  AAssffaallttiirraannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

44..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa//aaddaappttaacciijjaa  aammbbuullaannttee  

2266..  MMZZ  RRUUŽŽIICCAA  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee    

22..  OObboorriinnsskkee  vvooddee  

  

11..  IIzzggrraaddnnjjaa  ssppoorrttsskkoogg  iiggrraalliiššttaa  

22..  OObbiilljjeežžaavvaannjjee  zznnaaččaajjnniihh  ddaattuummaa    

33..  AAssffaallttiirraannjjee  llookkaallnniihh  uulliiccaa  

44..  UUlliiččnnaa  rraassvvjjeettaa  uu  nnaasseelljjuu  ČČaakkrrlliijjee  

2277..  MMZZ  SSKKOOČČAAJJ  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  



11..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

22..  OOvvččaarrii  ssaa  ppooddrruuččjjaa  ddrruuggiihh  ooppććiinnaa  

33..  AAuuttoobbuussnnaa  lliinniijjaa  

44..  PPoommooćć  ssoocciijjaallnnoo  uuggrroožžeenniimm  lliicciimmaa    

55..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  pprriivvaattaann  pprroossttoorr  zzaa  kkoojjii  ssee  ppllaaććaa  

zzaakkuuppnniinnaa))  

11..  IIzzggrraaddnnjjaa  ssppoommeenn  oobbiilljjeežžjjaa  

22..  OOddrržžaavvaannjjee  llookkaallnnoogg  ppuuttaa  pprreemmaa  mmjjeessnnoomm  

ggrroobblljjuu  

2288..  MMZZ  SSOOKKOOLLAACC  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

11..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

22..  MMaanniiffeessttaacciijjaa  

2299..  MMZZ  SSRRBBLLJJAANNII  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

33..  OOvvččaarrii  ssaa  ppooddrruuččjjaa  ddrruuggiihh  ooppććiinnaa  

44..  PPččeellaarrii  ssaa  ppooddrruuččjjaa  ddrruuggiihh  ooppććiinnaa  

  

11..  UU  cciilljjuu  ppooddssttiiccaannjjaa  kkuullttuurrnnoo  ––  ssppoorrttsskkiihh  

aakkttiivvnnoossttii  oottvvaarraannjjee  šškkoollee  pplleessaa  ii  kkaarraatteeaa  

22..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  uulliiččnnee  rraassvvjjeettee  uu  nnaasseelljjuu  

KKoosstteellaa  

33..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  ii  aassffaallttiirraannjjee  llookkaallnniihh  

ppuutteevvaa  

3300..  MMZZ  VVEEDDRROO  PPOOLLJJEE  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

22..  VVooddoozzaaššttiittnnoo  ppooddrruuččjjee  ((vveelliikkaa  kkoonncceennttrraacciijjaa  

aammoonniijjaakkaa  uu  vvooddii))  

33..  NNeemmaajjuu  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  zzaa  rraadd  mmjjeessnnee  

zzaajjeeddnniiccee  

11..  OObbiilljjeežžaavvaannjjee  ggooddiiššnnjjiiccee  oosslloobboođđeennjjaa  MMZZ  

  

3311..  MMZZ  VVEELLIIKKII  LLUUGG  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

33..  OObboorriinnsskkee  vvooddee  

44..  NNaazziivv  uulliiccaa    

55..  ((kkoorriissttee  pprriivvaattaann  pprroossttoorr  zzaa  kkoojjii  ssee  ppllaaććaa  

zzaakkuuppnniinnaa))  

1.Izgradnja kkaannaalliizzaacciioonnee  mmrreežžee    

22..  IIzzggrraaddnnjjaa  ddoommaa  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  

33..  IIzzggrraaddnnjjaa  iiggrraalliiššttaa    

4. Asfaltiranje lokalnih puteva  

  

3322..  MMZZ  VVEELLIIKKOO  ZZAALLOOŽŽJJEE  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  



11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

33..  AAuuttoobbuussnnaa  lliinniijjaa  

44..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  pprroossttoorr  oodd  PPooddrruuččnnee  šškkoollee))  

11..  NNaassttaavvaakk  aassffaallttiirraannjjaa  ppuuttaa  MMaalloo  ZZaalloožžjjee  ––  

KKaazzaazzii  

22..  ČČiiššććeennjjee  kkaannaallaa  zzaa  oottppaaddnnee  vvooddee  

  

3333..  MMZZ  VVRRSSTTAA  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

22..  OOddvvooddnnjjaa  oobboorriinnsskkiihh  vvooddaa  

  

11..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  ii  aassffaallttiirraannjjee  llookkaallnniihh  

ppuutteevvaa  

33..  KKlliizziiššttee  uu  RReekkiiććiimmaa  

44..  IIzzggrraaddnnjjaa  nnooggoommeettnnoogg  iiggrraalliiššttaa  

55..  ČČiiššććeennjjee  kkaannaallaa  zzaa  oottppaaddnnee  vvooddee  

66..  ČČiiššććeennjjee  bbuunnaarraa  ppiittkkee  vvooddee  ii  ooggrraađđiivvaannjjee  

rreezzeevvooaarraa  zzaa  vvoodduu  

77..  PPuuššttaannjjee  uu  rraadd  aammbbuullaannttee  ppoorrooddiiččnnee  

mmeeddiicciinnee  uu  nnoovviimm  ssaanniirraanniimm  pprroossttoorriijjaammaa  

3344..  MMZZ  ZZAAVVAALLJJEE  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

22..  OOddrržžaavvaannjjee  ggrroobbaalljjaa  

33..  OOvvččaarrii  ssaa    ppooddrruuččjjaa  ddrruuggiihh  ooppććiinnaa  

44..  AAuuttoobbuussnnaa  lliinniijjaa    

55..  MMaajjddaann  dd..oo..oo..““HHoorriizzoonntt““  

66..  NNeemmaajjuu  ssvvoojjee  ppoosslloovvnnee  pprroossttoorriijjee  

((kkoorriissttee  pprroossttoorr  aammbbuullaannttee))  

11..  PPrroobblleemm  vvooddoossnnaabbddiijjeevvaannjjaa  

22..  OOddrržžaavvaannjjee  llookkaallnniihh  ppuutteevvaa  

  

  

  

  

  

  

3355..  MMZZ  ŽŽEEGGAARR  

PPrroobblleemmii::  PPrriioorriitteettii::  

11..  PPssii  lluuttaalliiccee  

22..  DDiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  

33..  PPoommooćć  ssoocciijjaallnnoo  uuggrroožžeenniimm  lliicciimmaa    

  

11..  AAddaappttaacciijjaa  kkuuććee  zzaa  ppoottrreebbee  MMZZ    

22..  AAssffaallttiirraannjjee  llookkaallnniihh  uulliiccaa  

33..  KKaannaalliizzaacciijjaa  

44..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  vvooddoovvooddaa  

  

IIzz  ggoorrnnjjee  ttaabbeellee  mmoožžee  ssee  zzaakklljjuuččiittii  ddaa  ssuu  oossnnoovvnnii  pprroobblleemmii  ii  pprriioorriitteettii  ssaa  kkoojjiimmaa  ssee  

ssuussrreeććuu  mmjjeessnnee  zzaajjeeddnniiccee  ddiivvlljjee  ddeeppoonniijjee  ssmmeeććaa,,  ooddvvooddnnjjaa  oobboorriinnsskkiihh  vvooddaa  ii  nneeddoossttaattaakk  

pprroossttoorriijjaa  zzaa  rraadd  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  ddookk  ssee  pprriioorriitteettii  nnaajjvviiššee  ttiiččuu  iizzggrraaddnnjjee  ii  rreekkoonnssttrruukkcciijjee  

ppuutteevvaa,,  vvooddoovvooddnnee  ii  kkaannaalliizzaacciioonnee  mmrreežžee,,  jjaavvnnee  rraassvvjjeettee,,  ttee  ddrruuggiihh  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  rraaddoovvaa..  

VI  ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

  



AAkkttiivvnnoossttii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  uu  22002211..  ggooddiinnii  ooddvviijjaallee  ssuu  ssee  uu  sskkllaadduu  ssaa  uukkuuppnnoomm  

eekkoonnoommsskkoomm    ii  zzddrraavvssttvveennoomm  ssiittuuaacciijjoomm..  NNeeddoossttaattaakk  ffiinnaannssiijjsskkiihh  ssrreeddssttaavvaa  uuttjjeeccaaoo  jjee  nnaa  

iizzvvoođđeennjjee  pprroojjeekkaattaa  uu  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa  ii  ooddrraazziioo  ssee  nnaa  uukkuuppaann  rraadd  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  

zzaajjeeddnniiccaa..  NNaa  rraadd  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  uuttjjeeccaallii  ssuu  pprroobblleemmii  ffiinnaanncciirraannjjaa  rreeddoovvnnee  ddjjeellaattnnoossttii,,  kkaaoo  

ii  mmaatteerriijjaallnniihh  ttrroošškkoovvaa  pprreeddvviiđđeenniihh  uu  pprrooggrraammiimmaa    mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ii  uussvvoojjeenniihh  kkrroozz  BBuuddžžeett  

GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  zzaa  22002211..  ggooddiinnuu..  TTaakkoođđeerr,,  nnaa  rraadd  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  uuttiiccaallaa  jjee  ii  

ppaannddeemmiijjaa  kkoorroonnaavviirruussaa  CCOOVVIIDD--1199..  EEvviiddeennttnnoo  jjee  ddaa  ssuu  uuččeessttaallii  ii  pprriiggoovvoorrii  ččllaannoovvaa  ssaavvjjeettaa  

mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  vveezzaannii    zzaa  zzaaoossttaallee  iissppllaattee  nnaakknnaaddee  zzaa  rraadd,,  ttee  nneerreeddoovvnnoo  oobbeezzbbiijjeeđđeennjjee  

mmaatteerriijjaallnniihh  ttrroošškkoovvaa  zzaa  rraadd  ii  ffuunnkkcciioonniirraannjjee  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ((nnaabbaavvkkaa  rraaččuunnaarraa,,  ddooppuunnee  zzaa  

tteelleeffoonn,,  ggoorriivvoo,,  kkaanncceellaarriijjsskkii  mmaatteerriijjaall  ii  ssll))..    

  Iz pregleda aktivnosti savjeta mjesnih zajednica može se zaključiti da je većina 

mjesnih zajednica bila aktivna i da su ispunjavali obaveze utvrđene Statutom i drugim 

akatima koji  reguliraju rad savjeta mjesnih zajednica. Održan je značajan broj sjednica 

savjeta, pokretane inicijative, rađeni programi i projekti, te pripremana dokumentacija za 

realizaciju infrastrukturnih projekata, izgradnju spomen obilježja, dječjih igrališta, sportskih 

terena, škola, prevoza građana. Međutim, primjetno je da mjesne zajednice ne koriste u 

dovoljnoj mjeri zbor građana kao mehanizam učešća građana u procesu donošenja odluka i 

izjašnjavanja o pitanjima koja bitno utječu na njihov život i rad. Mjesne zajednice su planirale 

veliki broj infrastrukturnih projekata i aktivnosti sa ciljem poboljšanja uslova života građana.  

 Pored navedenog, aktivnosti  članova savjeta mjesnih zajednica bile su usmjerene i na 

rješavanje problema održavanja lokalnih puteva i vodosnabdijavanja, te pomaganje socijalno 

ugroženim građanima, bilo putem akcija građana ili putem drugih organizacija za pomoć. 

  

VVIIII  PPRRIIJJEEDDLLOOZZII    II    MMJJEERREE  ZZAA  UUNNAAPPRREEĐĐEENNJJEE  

 

KKaakkoo  bbii  ssaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  pprreevvaazziiššllii  pprroobblleemmee  ssaa  kkoojjiimmaa  ssee  ssuussrreeććuu  uu  ssvvoomm  

rraadduu  ii  ddjjeelloovvaannjjuu    ppoottrreebbnnoo  jjee  ddaa  iimm  ssee  pprrvveennssttvveennoo  oobbeezzbbiijjeeddii  rreeddoovvnnoo  ffiinnaannssiirraannjjee  nnjjiihhoovvoogg  

rraaddaa..  ČČllaannoovvii  ssaavvjjeettaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  žžeellee  vviiššee  rraazzuummiijjeevvaannjjaa  oodd  ssttrraannee  ggrraaddsskkee  uupprraavvee  uu  

ppllaanniirraannjjuu  pprroojjeekkaattaa,,  jjeerr  nneerreeaalliizziirraannjjee  ssrreeddssttaavvaa  ppllaanniirraanniihh  uu  BBuuddžžeettuu  zzaa  pprroojjeekkttee  mmjjeessnniihh  

zzaajjeeddnniiccaa  ddoovvooddii  ddoo  zzaassttoojjaa  uu  rreeaalliizzaacciijjii  iissttiihh,,  ppaa  jjee  nneeoopphhooddnnoo  uu  RReebbaallaannssuu  BBuuddžžeettaa  zzaa  22002222..  

ggooddiinnuu  oobbeezzbbiijjeeddiittii  ssrreeddssttvvaa  pprrvveennssttvveennoo  zzaa  rreeaalliizzaacciijjuu  mmaalliihh  pprroojjeekkaattaa  uu  mmjjeessnniimm  

zzaajjeeddnniiccaammaa  uu  kkoojjiimmaa  ssaa  ffiinnaannaacciijjsskkiimm  ssrreeddssttvviimmaa  uuččeessttvvuujjuu  ii  ggrraađđaannii..  

  

TTaakkoođđee,,  KKoommiissiijjaa  zzaa  llookkaallnnuu  ssaammoouupprraavvuu  jjee  dduužžnnaa  uu  cciilljjuu  pprreevveenniirraannjjaa  ooddrreeđđeenniihh  

pprroobblleemmaa  ii  ddoobbiivvaannjjaa  pprraavvoovvrreemmeenniihh  iinnffoorrmmaacciijjaa,,  ooddrržžaavvaattii  rreeddoovvnnee  kkvvaarrttaallnnee  ssaassttaannkkee  ssaa  

ssaavvjjeettiimmaa  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  aa  ppoo  ppoottrreebbii  ii  ččeeššććee..    

  

IIzz  iizzvvjjeeššttaajjaa  ssee  vviiddii  ddaa  ssaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa    žžeellee  ddaa  iimm  ssee  nnaa  nnjjiihhoovvee  zzaahhttjjeevvee  

uuppuuććeennee  GGrraaddoonnaaččeellnniikkuu  ooddggoovvaarraa  ii  ddaa  žžeellee  ččeeššććee  ssuussrreettee  ssaa  GGrraaddoonnaaččeellnniikkoomm..    



UU  nnaarreeddnnoomm  ppeerriioodduu  ppoottrreebbnnoo  jjee  ppoossvveettiittii  ppaažžnnjjuu  eedduukkaacciijjii  ččllaannoovvaa  ssaavvjjeettaa  zzaa  

oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  iizz  oobbllaassttii  mmjjeessnnee  ssaammoouupprraavvee..  ZZnnaaččaajjaann  ddoopprriinnooss  rraadduu  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  

ppoorreedd  nnaaddlleežžnnee  ggrraaddsskkee  sslluužžbbee  zzaa  uupprraavvuu,,  mmoožžee  ddaattii  ii  KKoommiissiijjaa  zzaa  llookkaallnnuu  ssaammoouupprraavvuu  ppuutteemm  

ddiirreekkttnniihh  kkoonnttaakkaattaa  nnaa  tteerreennuu  rraaddii  rrjjeeššaavvaannjjaa  pprroobblleemmaa  ii  rreeaalliizziirraannjjaa  pprriioorriitteettnniihh  pprroojjeekkaattaa..    

  

PPrroojjeekkttii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  ttrreebbaajjuu  bbiittii  uusskkllaađđeennii  ssaa  rreeaallnniimm  ppoottrreebbaammaa  ii  rraassppoolloožžiivviimm  

ssrreeddssttvviimmaa  kkaakkoo  bbii  ssee  ppoovveeććaaoo  sstteeppeenn  rreeaalliizzaacciijjee  iissttiihh,,  ttee  kkaakkoo  bbii  ssee  ffiinnaannssiijjsskkii  ii  ddrruuggii  rreessuurrssii  

uussmmjjeerriillii  nnaa  rreeaalliizzaacciijjuu  kkoonnkkrreettnniihh  ii  oossttvvaarrlljjiivviihh  cciilljjeevvaa..  

  

DDaa  bbii  ssee  ssaavvjjeettii  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa  mmoottiivviissaallii  zzaa  rraadd  ppoottrreebbnnoo  jjee  nnaassttaavviittii  kkaaoo  ii  ddoo  ssaaddaa    

iizzvvrrššaavvaattii  oobbaavveezzee  ppoo  ppiittaannjjuu  nnaakknnaaddaa  zzaa  rraadd  ii  mmaatteerriijjaallnnee  ttrroošškkoovvee  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa,,  ttee  

ooddrržžaavvaattii  rreeddoovvnnee  ppeerriiooddiiččnnee  ssaassttaannkkee  ssaa  ssvviimm  mmjjeessnniimm  zzaajjeeddnniiccaammaa,,  ttrraažžiittii  ddoosslljjeeddnnoo  

iizzvvrrššaavvaannjjee  uuttvvrrđđeennoogg  ddjjeellookkrruuggaa  rraaddaa  pprrvveennssttvveennoo  ooddrržžaavvaannjjaa  zzbboorroovvaa  ggrraađđaannaa  kkaaddaa  ssuu  uu  

ppiittaannjjuu  pprroojjeekkttii  oodd  iinntteerreessaa  zzaa  ggrraađđaannee  mmjjeessnniihh  zzaajjeeddnniiccaa..  

  

U izvještajnom periodu Služba je započela sa aktivnostima oko promjene Statuta 

Grada Bihaća. Promjena Statuta Grada Bihaća predlažile su se zbog ukazane potrebe izmjena 

i dopuna  Statuta mjesnih zajednica uvođenjem novog instituta „Forum građana“ koji je kao 

obaveza predviđen kroz implementaciju projekta „Jačanje uloga mjesnih zajednica (MZ) u 

Bosni i Hercegovini u vidu usvajanja Metadologije mjesnih zajednica. 

 

Kako je opći cilj druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i 

Hercegovini  unapređenje kvalitete života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno 

odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, 

započelo se sa aktivnostima izmjene Statuta Grada Bihaća u smislu uvođenja novog instituta 

pod nazivom „Forum građana“ kao jednog od oblika neposrednog učešća građana u radu 

mjesnih zajednica prilikom predlaganja prioriteta u mjesnoj zajednici. Tokom realizacije 

projekata „Forum građana“ postao bi bitan faktor u odlučivanju čija je prednost to što se može 

lako sazvati obzirom da bi isti sačinjavalo najmanje petnaest građana koji imaju prebivalište 

na području mjesne zajednice i koji se nalaze na biračkom spisku za to područje. 

  

BBrroojj::  __________________________________  

BBiihhaaćć,,  ________________________  

Po ovlaštenju gradonačelnika                                                     

Rješenje br: 02/1-30-2786/22 od 17.05.2022. 

godine 

Jasmina Ćoralić 
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