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  BBOOSSNNAA  II  HHEERRCCEEGGOOVVIINNAA  

FFEEDDEERRAACCIIJJAA  BBOOSSNNEE  II  HHEERRCCEEGGOOVVIINNEE  

TTUUZZLLAANNSSKKII  KKAANNTTOONN  

OOPPĆĆIINNAA  LLUUKKAAVVAACC  

OOPPĆĆIINNSSKKOO  VVIIJJEEĆĆEE  

BBrroojj,,0011--0022--11--33448800//0033  

LLuukkaavvaacc  0011..0088..22000033..ggooddiinnee        

  

        NNaa  oossnnoovvuu  ččllaannaa  3344..  ttaaččkkaa  1155..  SSttaattuuttaa  ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc  ((""SSII..  ggllaassnniikk  ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc"",,  

bbrroojj::1111//0000  ii  0055//0022)),,  aa  uu  vveezzii  ssaa  OOddlluukkoomm  oo  kkrriitteerriijjiimmaa  zzaa  ooddrreeđđiivvaannjjee  nnoovviihh  ii  pprroommjjeennuu  

ppoossttoojjeeććiihh  nnaazziivvaa  uulliiccaa  ii  ttrrggoovvaa  uu  ggrraadduu  LLuukkaavvccuu  ii  nnaasseelljjiimmaa  nnaa  ppooddrruuččjjuu  ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc,,  

bbrroojj::  0011--0022--11--33997799//0022  oodd  0011..1111..22000022..ggooddiinnee,,  OOppććiinnsskkoo  vviijjeeććee  LLuukkaavvaacc,,  nnaa    4411..  rreeddoovvnnoojj  

ssjjeeddnniiccii  ooddrržžaannoojj  ddaannaa    2299..0077..22000033  ii  3300..0077..22000033..ggooddiinnee,,  ddoonniijjeelloo  jjee    

  

OODDLLUUKKUU  

oo  nnaazziivviimmaa  uulliiccaa  ii  ttrrggoovvaa  uu  ggrraadduu  LLuukkaavvccuu  ii    

nnaasseelljjiimmaa  nnaa  ppooddrruuččjjuu  ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc  

  

ČČllaann  11..  

OOvvoomm  OOddlluukkoomm  ooddrreeđđuujjuu  ssee  nnaazziivvii  uulliiccaa  uu  ggrraadduu  LLuukkaavvccuu  ii  nnaasseelljjiimmaa  nnaa  ppooddrruuččjjuu  

ooppććiinnee  LLuukkaavvaacc,,  kkaakkoo  sslliijjeeddii::  

  

  

LLUUKKAAVVAACC  GGRRAADD  

11..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  iisspprreedd  FFaabbrriikkee  oobbuuććee  ""AAiiddaa""  ii  iiddee  ppoorreedd  ttrrggaa  ((iisspprreedd  FFSSLL))  ddoo  

rraasskkrrššććaa  kkoodd  LLuukkaavvaaccttrraannssaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""PPRRVVAA  UULLIICCAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""MMaaccaann  MMaarriijjee""));;  

  

22..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  rraasskkrrššććaa  kkoodd  LLuukkaavvaaccttrraannssaa  ii  iiddee  ddoo  kkrraajjaa  ddvvoorriiššttaa  ""VViillee"",,  nnoossii  

nnaazziivv  ""  MMIILLEERROOVVAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""MMaaccaann  MMaarriijjee""));;  

  

33..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  rraasskkrrššććaa  kkoodd    ""VViillee""  ssaa  ddeessnniimm  ooddvvoojjkkoomm  ii  iiddee  ddoo  uulliiccee  ““88..  mmaarrttaa""  

nnoossii  nnaazziivv  ""OOMMLLAADDIINNSSKKAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivvii  OOmmllaaddiinnsskkaa  ii  JJNNAA));;  

  

44..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  rraasskkrrššććaa  kkoodd  ""VViillee""  ii  iiddee  pprreemmaa  ppooddvvoožžnnjjaakkuu  ii  sskkrreeććee  ddeessnnoo,,  aa  

zzaavvrrššaavvaa  ppoolluukkrruužžnnoo  kkoodd  MMiinniimmaarrkkeettaa  uu  uulliiccii  OOmmllaaddiinnsskkaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""AALLEEKKSSEE  

ŠŠAANNTTIIĆĆAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""BBrraanniissllaavvaa  MMiiććaannoovviiććaa""));;  

  

55..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  uulliiccee  ““OOmmllaaddiinnsskkaa””,,  jjuužžnnoo  oodd  uulliiccee  AA..ŠŠaannttiiććaa,,  iiddee  ppoolluukkrruužžnnoo  ii    

zzaavvrrššaavvaa  uu  uulliiccii  OOmmllaaddiinnsskkaa  ,,  nnoossii  nnaazziivv  ""BBAANNAA  BBOORRIIĆĆAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

66..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  rraasskkrrššććaa  kkoojjee  ččiinnee  uulliiccee  ““OOmmllaaddiinnsskkaa””  ii  ""BBaannaa  BBoorriiććaa"",,  ii  iiddee  

pprreemmaa  FFCCLL,,  nnoossii  nnaazziivv  ""PPOODDRRIINNJJSSKKAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

77..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  rraasskkrrššććaa  nnaa  mmaaggiissttrraallnnoomm  ppuuttuu  TTuuzzllaa--DDoobboojj  ((kkoodd  SSlloobbooddnnee  zzoonnee))  

ii  iiddee  ddoo  kkaattoolliiččkkee  ccrrkkvvee  nnoossii  nnaazziivv  ""LLUUKKAAVVAAČČKKIIHH  BBRRIIGGAADDAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  

BB..KKaarraammeehhmmeeddoovviićć));;  

  

88..  TTrrgg  --  rraasskkrrssnniiccaa  ookkoo  ""PPeettrraakkaa""  nnoossii  nnaazziivv  ""TTRRGG  ZZLLAATTNNIIHH  LLJJIILLJJAANNAA""  ((nniijjee  iimmaaoo    nnaazziivv));;  

  

99..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  rraasskkrrssnniiccee  kkoodd  ""PPeettrraakkaa""  ii  iiddee  ppaarraalleellnnoo  ssaa  žžeelljjeezznniiččkkoomm  pprruuggoomm  

uu  pprraavvccuu  TTuuzzllee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""TTIITTOOVVAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv    ""MMaaccaann  AAnnttoonnaa""));;  

  

1100..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  ""TTiittoovvee""((rraanniijjii  nnaazziivv  RRaattkkaa  PPeerriiććaa))  ii  nnaassttaavvlljjaa  ssee    iizznnaadd  OOssnnoovvnnee    

          šškkoollee  ii  ppoodd  pprraavviimm  uugglloomm  uullaazzii  uu  uulliiccuu  BBiissttaarraaččkkaa,,  nnoossii    nnaazziivv,,  ""AARRMMIIJJEE  RR  BBiiHH""  ;;  
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1111..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    ""TTiittoovvee""    ((kkoodd  BBoobbiijjaa))    ii    iiddee    ddoo    TTrrggaa    BBrreemmeennaa,,    nnoossii      nnaazziivv    

            ""RREEDDŽŽEEPPAA    EEFFEENNDDIIJJEE    MMUUMMIINNHHOODDŽŽIIĆĆAA""    ((rraanniijjiinnaazziivv""AA..HHeerrlljjeevviiććaa""));;  

  

1122..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    AAuuttoobbuusskkee    ssttaanniiccee    ii    iiddee    ddoo  uulliiccee    AA  RR  BBiiHH,,    nnoossii      nnaazziivv      

            ""BBRRAANNIILLAACCAA  BBOOSSNNEE""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""VV..LL..KKuurrjjaakkaa""));;  

  

1133..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  TTrrggaa  BBrreemmeennaa  ii  iiddee    iizzaa  ""SSeelljjaannkkee""  ddoo  kkuuććee      SSeekkuulliiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv    

          ""99..  MMAAJJAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

1144..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  rreessttoorraannaa  ""DDaannttee""--AAssaaddoo,,  iiddee  ppoorreedd  GGuurrmmaannaa  ii  zzggrraaddee  AArrkkaaddaa    

          ddoo  uulliiccee  AA  RR  BBiiHH,,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDEERRVVIIŠŠAA  SSUUŠŠIIĆĆAA""  ((nniijjee        iimmaallaa  nnaazziivv));;      

                                                                        

1155..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    uulliiccee    AA  RR  BBiiHH    ((kkoodd    kkuuććee  ŠŠeemmssee--ppččeellaarraa))    ii    iiddee    ddoo    uulliiccee        

            II..MMuujjeezziinnoovviiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""MMEEŠŠEE  SSEELLIIMMOOVVIIĆĆAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

        1166..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    uulliiccee    AA  RR  BBiiHH,,  ii    iiddee    pprreemmaa  oobbjjeekkttuu    ""PPiirraammiiddaa"",,    ddoo      uulliiccee    

                    II..  MMuujjeezziinnoovviiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""88..  MMAARRTTAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

          1177..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    TTiittoovvee  ii    iiddee    ddoo    uulliiccee    ““BBiissttaarrččkkaa  ””,,    nnoossii    nnaazziivv    ""IISSMMEETTAA    

                      MMUUJJEEZZIINNOOVVIIČČAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

1188  ..UUlliiccaa    oodd  uulliiccee  AARR  BBiiHH,,  ppoorreedd  DDžžaammiijjee,,  ddoo  uulliiccee    IIssmmeettaa  MMuujjeezziinnoovviiććaa,,  nnoossii    nnaazziivv    

          ""ZZMMAAJJ    OODD  BBOOSSNNEE""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

          1199..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  AAuuttoobbuusskkee  ssttaanniiccee  ddoo  zzggrraaddee  PPTTTT  ((sslliijjeeppaa)),,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKUULLEE""    

                      ((rraanniijjii    nnaazziivv  ""BBoorriissaa  KKiiddrriiččaa""));;  

  

2200..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  uulliiccee  LLuukkaavvaaččkkiihh  bbrriiggaaddaa,,  iiddee  ppoorreedd  zzggrraaddee  PPTTTT  ii  DDoommaa  kkuullttuurree    

            ddoo  uulliiccee  RReeddžžeeppaa  eeffeennddiijjee  MMuummiinnhhooddžžiiććaa,,nnoossii  nnaazziivv  ""PPOOŠŠTTAANNSSKKAA""  ((nniijjee  iimmaallaa    nnaazziivv));;  

  

2211..UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    ""PPeettrraakkaa""    ii    iiddee    ddoo    rraasskkrrššććaa    kkoodd    oobbjjeekkttaa    ""KKllaass"",,    nnoossii  nnaazziivv    

          ""PPEETTRRAAKK""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  MM..bbrriiggaaddaa));;  

  

2222..UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  rraasskkrrššććaa  kkoodd  oobbjjeekkttaa  ""KKllaass""  ii  iiddee  ddoo  aauuttookkuuććee  ""GGuuššiićć"",,  nnoossii  nnaazziivv    

          ""KKUULLIINNAA  BBAANNAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  MM..bbrriiggaaddaa));;  

  

2233..UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    rraasskkrrššććaa    kkoodd    oobbjjeekkttaa    ""KKllaass""    ii    ddaalljjee  ddoo    rraasskkrrššććaa  kkoodd  HHootteellaa    

          ""CCeennttrraall"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""SSEEPPTTEEMMBBAARRSSKKAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""1133..  SSeepptteemmbbrraa""));;  

  

2244..  UUlliiccaa      kkoojjaa      ppooččiinnjjee      oodd      uulliiccee    ""SSeepptteemmbbaarrsskkaa""      ((  kkoodd  KKoommiitteettaa))      ii      iiddee      ddoo        uulliiccee        

              LLuukkaavvaaččkkiihh  bbrriiggaaddaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""PPRRIIJJEEKKAA  UULLIICCAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

2255..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    uulliiccee    ""SSeepptteemmbbaarrsskkaa""    ((bblliižžaa  HHootteelluu  ""CCeennttrraall""))    ii    iiddee    ddoo    uulliiccee    

            LLuukkaavvaaččkkiihh  bbrriiggaaddaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""JJAASSKKEE  II  DDRRAAGGAANNAA""  ((rraanniijjii    nnaazziivv  ""PPiioonniirrsskkaa""));;    

  

2266..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  rraasskkrrššććaa  kkoodd  zzggrraaddee  OOppććiinnee  ii  iiddee  ddoo  uulliiccee  MMuuhhaammeeddaa  HHeevvaaiijjaa    

            UUsskkuuffiijjaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""PPAATTRRIIOOTTSSKKOOGG  FFRROONNTTAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""1133..sseepptteemmbbrraa""));;  

  

2277..  RRaasskkrrssnniiccaa    ii    pprroossttoorr    iisspprreedd  HHootteellaa""CCeennttrraall""  ii  uulliiccaa  kkoojjaa  iiddee    ppoorreedd    zzggrraaddee  OOppććiinnee    

          ddoo  zzggrraaddee  PPoolliicciijjsskkee  uupprraavvee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""TTRRGG  SSLLOOBBOODDEE""    ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""TTrrgg  bbrraattssttvvaa""));;    

  

2288..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    TTrrggaa    sslloobbooddee    ii      iiddee    pprreemmaa    AAuuttoobbuusskkoojj  ssttaanniiccii      ddoo    uulliiccee    

          LLuukkaavvaaččkkiihh  bbrriiggaaddaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""  MMEEHHMMEEDDAALLIIJJEE    MMAAKKAA  DDIIZZDDAARRAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv    

          ""ĐĐ..SSaallaajjaa""));;  
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2299..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    uulliiccee    KKuulliinnaa    BBaannaa    ii    iiddee    ddoo    uulliiccee    PPaattrriioottsskkee  lliiggee,,  nnoossii  nnaazziivv    

          ""ŠŠKKOOLLSSKKAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""ŠŠkkoollsskkaa""));;  

  

3300..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppoollaazzii    oodd    rraasskkrrššććaa    kkoodd    DDoommaa    ppeennzziioonneerraa    ddoo  uulliiccee  ""KKaaččaarree"",,  nnoossii  nnaazziivv    

            ""SSAARRAAJJEEVVSSKKAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""SSaarraajjeevvsskkaa""));;  

  

3311..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ččiinnii    nnaassttaavvaakk    ""SSaarraajjeevvsskkee""  ii    iiddee    kkrruužžnnoo  ((pprriivvaattnnii  ssttaammbbeennii  oobbjjeekkttii)),,  nnoossii      

          nnaazziivv  ""KKAAČČAARREE""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

3322..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppoollaazzii  oodd  ""SSaarraajjeevvsskkee""  ii  uullaazzii  uu  uulliiccuu  ""ŠŠkkoollsskkaa"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""LLUUKKAAVVAAČČKKIIHH      

            PPJJEESSNNKKAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

3333..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppoollaazzii  oodd  uulliiccee  PPaattrriioottsskkee  lliiggee,,  iiddee  ppoorreedd  zzggrraaddee  OOssnnoovvnnoogg  ssuuddaa  ii  iizzllaazzii  nnaa    

            uulliiccuu  MM..HH..  UUsskkuuffii  ,,  nnoossii  nnaazziivv  ""SSKKEENNDDEERRAA  KKUULLEENNOOVVIIĆĆAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;    

  

3344..UUlliiccaa    kkoojjaa    ppoollaazzii    oodd    SSaarraajjeevvsskkee    ii    iiddee    ddoo    TTrrggaa    sslloobbooddee  ((kkoodd  HHootteellaa  ""CCeennttrraall"")),,  nnoossii    

          nnaazziivv  ""PPAATTRRIIOOTTSSKKEE  LLIIGGEE""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""ĐĐ..SSaallaajjaa""));;  

  

3355..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    uulliiccee    PPaattrriioottsskkee    lliiggee,,  iiddee  ppoorreedd  KKaattaassttrraa  ii  iizzllaazzii  nnaa  uulliiccuu  MM..HH..    

            UUsskkuuffiijjaa    nnoossii  nnaazziivv  ""VVAASSEE  PPEELLAAGGIIĆĆAA  ""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""MMiillooššaa  KKuupprreessaa""));;  

  

3366..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  uulliiccee  VVaassee  PPeellaaggiiććaa  ii  iiddee  ddoo  uulliiccee  PPaattrriioottsskkoogg  ffrroonnttaa,,  nnoossii  nnaazziivv            

            ""BBIIJJEELLEE  ZZGGRRAADDEE""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

3377..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    uulliiccee  SS..  KKuulleennoovviiććaa    ii    uullaazzii    uu    uulliiccuu  VVaassee  PPeellaaggiiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv        

            ""ŽŽRRTTAAVVAA  RRAATTAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

3388..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  uulliiccee  SSaarraajjeevvsskkaa,,  iiddee  ppoorreedd  ""ssttaaddiioonnaa""  ddoo  rruuddnniiččkkee  pprruuggee,,  nnoossii    

              nnaazziivv  ""2255  NNOOVVEEMMBBAARR""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

3399..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppoollaazzii  oodd  ""ČČaarrššiijjsskkee"",,  iiddee  ppaarraalleellnnoo  ssaa  rruuddnniiččkkoomm    pprruuggoomm    ii    uullaazzii    uu    uulliiccuu      

          MM..HH..  UUsskkuuffii,,  nnoossii  nnaazziivv  ""BBOOSSNNEE  SSRREEBBRREENNEE""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""OOssttrroolluuččaanniinn  LLuukkee""));;  

  

4400..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee    oodd    uulliiccee    ""2255  NNoovveemmbbrraa""    ((kkoodd  ssttaaddiioonnaa))    ii    iiddee    ddoo  uulliiccee  KKuulliinnaa      

            BBaannaa  ((kkoodd    ""PPaattaarriinnee""  kkuuććee)),,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKRRAALLJJAA  TTVVRRTTKKAA  PPRRVVOOGG""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

4411..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  uulliiccee  KKrraalljjaa  TTvvrrttkkaa  II,,  iiddee  ppoolluukkrruužžnnoo  ii  uullaazzii  ppoonnoovvoo  uu  uulliiccuu  KKrraalljjaa    

            TTvvrrttkkaa  II,,  nnoossii  nnaazziivv  ""BBRRAANNKKAA  ĆĆOOPPIIĆĆAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

4422..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  ttrrggaa  kkoodd  FFSSLL  ii  iiddee  ddoo  kkrraajjaa  ""bbaazzeennaa"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""PPAARRTTIIZZAANNSSKKII    

            PPUUTT""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""PPaarrttiizzaannsskkii  ppuutt""));;  

  

4433..  UUlliiccaa    kkoojjaa    ppooččiinnjjee      oodd      ttrrggaa    kkoodd      FFSSLL      ii    iiddee      ddoo    pprruuggee    kkoodd      PPeettrraakkaa,,    nnoossii    nnaazziivv      

            ""RRAADDNNIICCKKAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""RRaaddnniiččkkaa""));;  

  

4444..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  ssttaarroogg  aauuttoo--mmoottoo  ppoolliiggaannaa  ii    iiddee  ddoo  rraammppee  nnaa    žžeelljjeezznniiččkkoojj    pprruuggii    

          TTuuzzllaa--DDoobboojj,,  nnoossii  nnaazziivv  ""SSLLAATTIINNEE""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""OOssttrroolluuččaanniinn  LLuukkee""));;  

  

4455..UUlliiccaa    oodd    pprreellaazzaa    pprreekkoo    rruuddnniiččkkee    pprruuggee  ((kkoodd  KKaaddiijjiinnee  kkuuććee))  ii  iiddee  ddoo  kkaattoolliiččkkee  CCrrkkvvee,,    

          nnoossii  nnaazziivv  ""MMUUHHAAMMEEDDAA  HHEEVVAAIIJJAA  UUSSKKUUFFIIJJAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""TTuuzzllaannsskkoogg  ooddrreeddaa));;  

  

4466..  UUlliiccaa  oodd  CCrrkkvvee    ddoo  šškkoollee    uu  BBiissttaarrccuu  GGoorrnnjjeemm,,  nnoossii  nnaazziivv  ""BBIISSTTAARRAAČČKKAA  ""  ((rraanniijjii  nnaazziivv    

            ""TTuuzzllaannsskkoogg  ooddrreeddaa));;  
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LLUUKKAAVVAACC  MMJJEESSTTOO    

  

11..  UUlliiccaa  kkoojjaa    ppooččiinnjjee  oodd  uulliiccee  KKuulliinnaa  BBaannaa  ii  iiddee  ddoo  rraasskkrrssnniiccee    uu    LLuukkaavvaacc  MMjjeessttuu,,  nnoossii  

nnaazziivv  ""ČČAARRŠŠIIJJSSKKAA""  ((rraanniijjii  nnaazziivv  ""OOssttrroolluuččaanniinn  LLuukkee""));;  

          

22..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  uulliiccee  ""ČČaarrššiijjsskkaa""  ((kkoodd  kkuuććee  KKaallttaakk  VVeehhiiddaa))  ii  iiddee  ppoorreedd  ""SSiiddiikkoovvee""  

kkuuććee  ddoo  iizzllaazzaa  nnaa  ČČaarrššiijjuu  ((kkoodd  kkuuććee  MMuujjee  ĐĐuulliijjee)),,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKRRAATTIINNEE""  ((nniijjee  iimmaallaa  

nnaazziivv));;  

  

33..  UUlliiccaa  oodd  KKaaddiijjnnee  kkuuććee  ddoo  ggrraanniiccee  ssaa  MMZZ  ŠŠiikkuulljjee      nnoossii  nnaazziivv  ""TTUUZZLLAANNSSKKII  OODDRREEDD""  ;;  

  

44..  UUlliiccaa  oodd  BBeennzziinnsskkee  ssttaanniiccee  uu  LLuukkaavvaacc  MMjjeessttuu    ddoo  ppuuttaa  DDoobboojj--TTuuzzllaa  kkoodd  AAzzoottaarree,,  nnoossii  

nnaazziivv  ""TTEERRMMOOEELLEEKKTTRRAANNAA""  ;;  

  

55..  UUlliiccaa  oodd  zzuubbnnee  oorrddiinnaacciijjee  ddrr..  MMuujjaaggiićć  MMeehhmmeeddaalliijjee  ddoo  oobbjjeekkttaa  ""BBrreezziiccii"",,  nnoossii  nnaazziivv  

""BBRREEZZIICCII""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

66..  UUlliiccaa  oodd  KKaaddiijjiinnee  kkuuććee  ((pprreellaazz  pprreekkoo  pprruuggee))  ddoo  DDoolloožžaajjaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKUUDDUUZZOOVVIIĆĆII""  

((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

77..  UUlliiccaa  oodd  ppuummppee    ssaa  uulliiccee  MMeehhee  TTuubbiiććaa  ppoorreedd  VVeetteerriinnaarrsskkee  ssttaanniiccee    ddoo  HHuusskkiiććaa  nnoossii  

nnaazziivv  RRUUDDNNIIČČKKAA;;  

  

88..  UUlliiccaa  oodd  TTuuzzllaannsskkoogg  ooddrreeddaa  ddoo  MMZZ  HHuusskkiiććii  pprreekkoo  DDaanniiccee  nnoossii  nnaazziivv  MMEEHHEE  TTUUBBIIĆĆAA;;  

  

99..  UUlliiccaa  oodd    uulliiccee  MMeehhee  TTuubbiiććaa  ddoo    RRuuddnniiččkkee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""SSTTAARRAA  ŠŠKKOOLLAA""  ((nniijjee  iimmaallaa  

nnaazziivv));;  

  

1100..UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  MMeehhee  TTuubbiiććaa  ddoo  zzaasseeookkaa  IImmaammoovviiććii,,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDŽŽAAMMIIJJSSKKAA""  ((nniijjee  iimmaallaa    

            nnaazziivv));;  

  

1111..UUlliiccaa  oodd    uulliiccee  MMeehhee  TTuubbiiććaa  ddoo  ""DDžžaammiijjsskkee"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""IIMMAAMMOOVVIIĆĆII""  ((nniijjee,,  iimmaallaa    

            nnaazziivv));;  

  

1122..UUlliiccaa  oodd    uulliiccee  MMeehhee  TTuubbiiććaa  ddoo  RRuuddnniiččkkee  ((ppoorreedd  mmeezzaarrjjaa)),,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDAANNIICCAA""  ((nniijjee    

            iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

1133..UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  ""DDaanniiccaa""  ddoo  RRuuddnniiččkkee  ((kkuuććaa  MMuujjiiććaa)),,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKLLAANNAACC""  ((nniijjee  iimmaallaa    

            nnaazziivv));;  

1144..UUlliiccaa  oodd    uulliiccee  MMeehhee  TTuubbiiććaa  ddoo  RRuuddnniiččkkee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""OOSSMMIIĆĆII""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

1155..UUlliiccaa  kkrroozz  nnaasseelljjee  HHaalliilloovviiććii,,  nnoossii  nnaazziivv  ""HHAALLIILLOOVVIIĆĆII""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

1166..UUlliiccaa  kkrroozz  nnaasseelljjee  MMeeššiiććii,,  nnoossii  nnaazziivv  ""MMEEŠŠIIĆĆII""  ((nniijjee  iimmaallaa  nnaazziivv));;  

  

1177..UUlliiccaa  kkrroozz  nnaasseelljjee  SSaallkkiiććii,,  nnoossii  nnaazziivv  ""SSAALLKKIIĆĆII""  ((nniijjee  iimmaallaa    nnaazziivv));;  

  

    

PPUURRAAČČIIĆĆ  

  

11..  UUlliiccaa  oodd  ppooddvvoožžnnjjaakkaa  uu  KKookkssaarrii  ddoo  ssttaarroogg  mmoossttaa  nnaa  SSpprreeččii,,  nnoossii  nnaazziivv  ""PPUURRČČEE  

BBOOSSAANNSSKKOOGG""  ;;  

  

22..  UUlliiccaa  oodd  ssttaarroogg  mmoossttaa  nnaa  SSpprreeččii  ddoo  žžeelljjeezznniiččkkee  ssttaanniiccee  PPuurraaččiićć  ((uukklljjuuččuujjuuććii  kkoommppaanniijjuu  

""HHOOLLCC"")),,  nnoossii  nnaazziivv  ""FFEENN  BBOOSSNNAA"";;  
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33..  UUlliiccaa  oodd  ssttaarroogg  mmoossttaa  nnaa  SSpprreeččii  ddoo  aauuttooppuuttaa  TTuuzzllaa--DDoobboojj,,  nnoossii  nnaazziivv  ""SSPPRREEČČAA"";;  

  

44..  UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  ""MMaannddiiććaa""  ddoo  mmaaššiinnsskkoogg  ppaarrkkaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""BBUUSSAAČČAA"";;  

  

55..  UUlliiccaa  oodd  ssjjeevveerrnnee  kkaappiijjee  ssttaaddiioonnaa  ""MMeerraajjee""  ddoo  ""BBaannjjee"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""ŠŠKKOOLLSSKKAA"";;  

  

66..  UUlliiccaa  oodd  ŠŠkkoollsskkee  uulliiccee  ddoo  ppaarrkkaa  ""HHrraassttiikk"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""TTIIŠŠIINNEE"";;  

  

77..  UUlliiccaa  oodd  ppaarrkkaa  ""HHrraassttiikk""  ddoo  iizzaa  ""MMlliinnaa"",,  uukklljjuuččuujjuuććii  PPllaassttiikkaarruu,,  nnoossii  nnaazziivv  

""MMAATTIINNOOVVAACC""  ;;  

  

88..  UUlliiccaa  oodd  ""BBaannjjee""  ddoo  ""BBuukkvvee"",,  uukklljjuuččuujjuuććii  pprroossttoorr  ĆĆaarrššiijjee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""ČČAARRŠŠIIJJSSKKAA"";;  

  

99..  UUlliiccaa  oodd  ""BBuukkvvee""  ddoo  ssttaarree  kkuuććee  HHuussee  BBaaččiiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""EEFFEENNDDIIĆĆAA  BBRRDDOO"";;    

  

1100..UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  kkuuććee  HHuussee  BBaaččiiććaa  ddoo  bbuunnaarraa  ""ZZaajjiiććii"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""HHUUKKIIĆĆII"";;  

  

1111..UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  ""HHuukkiiććii""  ddoo  ppuuttaa  zzaa  BBiikkooddžžee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""GGLLllBBAANNII"";;  

  

1122..UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  ĆĆaazziimmaa  IImmaammoovviiććaa  ddoo  nnaa  BBaarriiccee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""BBAARRIICCEE"";;  

  

1133..UUlliiccaa  oodd  ppooččeettkkaa  ""ČČaarrššiijjsskkee""  ddoo  kkuuććee  MMuussttaaffee  HHaaddžžiiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKLLAANNAACC"";;  

    

1144..UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  FFeehhrraattaa  ĆĆoossiiććkkiiććaa  ddoo  kkuuććee  SSuulleejjmmaannaa  BBaajjrriiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ĆĆOOSSIIĆĆKKIIĆĆII''""  

  

1155..UUlliiccaa  oodd  ""ČČaarrššiijjsskkee""  ddoo  kkrraajjaa  ""mmaarrvveennee  ppiijjaaccee"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""VVAAŠŠAARRSSKKAA"";;  

  

1166..UUlliiccaa  oodd  ""rrnnaarrvveennee  ppiijjaaccee""  ddoo  uulliiccee  ""BBrrddoo"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDUUGGOONNJJIIĆĆII"";;  

  

1177..UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  ""DDuuggoonnjjiiććii""  ddoo  uulliiccee  ""SSaarraajjeevvsskkaa"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""HHUUSSIIĆĆAA  PPUUTT"";;  

  

1188..UUlliiccaa  oodd  ""ČČaarrššiijjsskkee""  ddoo  kkrraajjaa  uulliiccee  ""HHaalliillaa  BBaajjrraakkttaarraa"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDŽŽAAFFIIĆĆAA  SSOOKKAAKK""  ;;  

  

1199..UUlliiccaa  oodd  ""BBuukkvvee""  ddoo  kkuuććee  MMuuhhaarreemmaa  ŠŠiiššiiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""HHAALLllLLAA  BBAAJJRRAAKKTTAARRAA"";;    

  

2200..UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  MMuuhhaarreemmaa  ŠŠiiššiiććaa  ddoo  uulliiccee  ""ĐĐuurreevviinnaa"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKUULLIINN  KKAAPPEETTAANNAA"";;  

  

2211..UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  EEddhheemmaa  KKiiššiiććaa  ddoo  MMaalliinnjjaakkaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""ĐĐUURREEVVIINNEE"";;  

  

2222..UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  ""ĐĐuurreevviinnee""  ddoo  MMoossoorroovvccaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""PPAARRLLOOŠŠII"";;  

  

2233..UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  ""KKuulliinn  KKaappeettaannaa""  ddoo  GGaalleebbaa  nnaa  MMoossoorroovvccuu,,  nnoossii  nnaazziivv  ""CCAAPPAARRDDEE"";;  

  

2244..UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  ""ŠŠkkoollsskkaa""  ddoo  uulliiccee  ""HHuussiiććaa  ppuutt"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""SSAARRAAJJEEVVSSKKAA""  ((rraasskkrrššććee    

          kkoodd  kkuuććee  BBaaččiićć  HHaassiibbaa));;  

  

2255..UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  BBaaččiićć  HHaassiibbaa  ddoo  kkuuććee  NNuurraaggee  DDuuggaannjjiiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""BBRRAANNIILLAACCAA    

          BBOOSSNNEE"";;  

2266..UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  IIssmmeettaa  HHaalliilloovviiććaa  ddoo  kkuuććee  DDrraaggoolljjuubbaa  SStteevviiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""MMEERRAAJJEE"";;  

  

2277..UUlliiccaa  oodd  ""ČČaarrššiijjsskkee""  ddoo  ""LLjjuuššttaakkaa"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""AAVVDDEE  MMUUJJKKIIĆĆAA"";;  
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2288..UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  AAlliijjee  CCaarraa  ddoo  uulliiccee  ""KKuulliinn  KKaappeettaannaa"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""MMUURRAATTOOVVIIĆĆII"";;  

  

2299..UUlliiccaa  oodd  ""ŠŠkkoollsskkee""  ddoo  ""VVaaššaarrsskkee""  uulliiccee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""HHAATTIIDDŽŽAA"";;  

  

3300..UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  ""HHaattiiddžžaa""  ddoo  ""VVaaššaarrsskkee""  uulliiccee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""ĆĆOORR  SSOOKKAAKK"";;    

  

3311..UUlliiccaa  oodd  ""SSaarraajjeevvsskkee""  ddoo  ""ĆĆoorr  SSookkaakkaa"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""PPRROOSSIINNEE"";;  

  

3322..UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  ""CCaappaarrddee""  ddoo  uulliiccee  ""GGlliibbaannii"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDRRUUMMOOVVII"";;  

  

3333..UUlliiccaa  oodd  ““ČČaarrššiijjsskkee””  uuzz  ppaarrkk  ii  ppiijjaaccuu  ddoo  uulliiccee  ““DDuuggoonnjjiiććii””  nnoossii  nnaazziivv  ““PPAARRKK””;;  

  

3344..UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  AAmmiirraa  KKaaddiirriiććaa    ddoo  ĐĐuurreevviinnee  nnoossii  nnaazziivv  ““BBRRDDOO””..  

  

  

  

DDOOBBOOŠŠNNIICCAA  DDOONNJJAA  

  
11..  UUlliiccaa  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ppuuttaa  pprreemmaa  nnaasseelljjuu  PPoolljjee,,  oodd  kkuuććee  EEnnvveerraa  KKaaddrriibbaaššiiććaa  ddoo  

ppoosslljjeeddnnjjee  kkuuććee  nnaa  ttoojj  ssttrraannii,,  ttee  ssaa  ddeessnnee  ssttrraannee  uu  iissttoomm  pprraavvccuu  oodd  kkuuććee  RRiibbiićć  

PPaaššaaggee,,  ppuutteemm  kkoojjii  iiddee  ttrraassoomm  ssttaarree  pprruuggee  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ddoo  kkuuććee  NNuuhhaannoovviićć  

NNeeddžžaaddaa  ii  cciijjeelloomm  dduužžiinnaamm  ddoo  ppoosslljjeeddnnjjee  kkuuććee  pprreemmaa  nnaasseelljjuu  ppoolljjee,,  nnoossii  nnaazziivv  

""PPRRVVOOMMAAJJSSKKAA"";;  

  

22..  UUlliiccaa  kkoojjaa  iiddee  ppuutteemm  pprreemmaa  RReevvoommuu,,  oodd  cceennttrraa  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ddoo  ssttaarree  pprruuggee,,  ttee  

ssttaarroomm  pprruuggoomm  ddoo  kkuuććee  ŠŠaabbaannaa  IIbbrraahhiimmoovviiććaa  ii  nnaazzaadd,,  ppuutteemm  pprreemmaa  cceennttrruu  ssaa  lliijjeevvee  

ssttrraannee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""2255..  NNOOVVEEMMBBRRAA"";;  

  

33..  UUlliiccaa  oodd  sskkllaaddiiššttaa  DDJJLL  ""FFrriicc"",,  lliijjeevvoomm  ssttrraannoomm  ppuuttaa  pprreemmaa  cceennttrruu,,  zzaattiimm  lliijjeevvoomm  

ssttrraannoomm  ppuuttaa  oodd  cceennttrraa  ddoo  kkuuććee  LLuukkaavvaaččkkiićć  FFeerriiddaa,,  aa  oodd  nnjjeeggaa  ppuutteemm  ddoo  kkuuććee  

HHeerrcceeggoovvaacc  AAddeemmaa  ssaa  oobbjjee  ssttrraannee  ppuuttaa,,  ttee  oodd  AAddeemmaa  HHeerrcceeggoovvccaa  ddoo  kkuuććee  IIssaakkoovviićć  

IIssaakkaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""BBOOSSAANNSSKKAA"";;  

  

44..  UUlliiccaa  kkoojjaa  iiddee  ppuutteemm  oodd  cceennttrraa  ssaa  ddeessnnee,,  ssttrraannee  ddoo  ppoorrttiirrnniiccee  RReevvoommaa,,  ccjjeellookkuuppaann  ''  

kkrruugg  RReevvoommaa,,  ttee  ssaa  ddeessnnee  ssttrraannee  ppuuttaa  ppoorreedd  ŠŠkkoollee  ddoo  ggllaavvnnoogg  ppuuttaa  ii  iissttoomm  

ssttrraannoomm  ddoo  cceennttrraa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""RRAADDNNIIČČKKAA"";;  

  

55..  UUlliiccaa  oodd  zzggrraaddee  ŠŠkkoollee,,  ggllaavvnniimm  ppuutteemm  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ddoo  kkuuććee  HHuusseejjnnoovviićć  

MMuujjaaggee,,ppuutteemm  ppoorreedd  ssttaaddiioonnaa  ssaa  oobbjjee  ssttrraannee,,  ssvvee  ddoo  tteerreettnnoogg  uullaazzaa  uu  RReevvoomm,,  nnoossii  

nnaazziivv  ""ŠŠKKOOLLSSKKAA"";;  

  

66..  UUlliiccaa  oodd  cceennttrraa  nnaasseelljjaa  ppuutteemm  pprreemmaa  HHaammzziiććiimmaa  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee,,  ttee  ddaalljjee  ppuutteemm  

iissppoodd  nnoovvee  DDžžaammiijjee,,  ttaakkoođđee  lliijjeevvoomm  ssttrraannoomm  ddoo  kkuuććee  MMiirraalleemmaa  JJaaššaarreevviiććaa,,  ii  nnaazzaadd  

ggllaavvnniimm  ppuutteemm  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ddoo  DDoommaa  kkuullttuurree,,  nnoossii  nnaazziivv  ""BBRRAANNIITTEELLJJAA  BBiiHH"";;  

  

77..  UUlliiccaa  pprreemmaa  mmeezzaarrjjuu  ""PPllaaššiivvaacc""  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ddoo  kkuuććee  SSaaddiikkoovviićć  AAllaaggee,,  ttee  oodd  

nnjjeeggaa  ddoo  kkuuććee  SSeeaaddaa  MMuussiiććaa,,  ppuutteemm  ssaa  oobbjjee  ssttrraannee,,  ttee  oodd  MMuussiiććaa  nniizzbbrrddoo  ppuutteemm  ssaa  

lliijjeevvee  ssttrraannee  ddoo  kkuuććee  SSaakkiićć  SSaaffee  ii  oodd  nnjjee  lliijjeevvoomm  ssttrraannoomm  ppuuttaa  ddoo  mmeezzaarrjjaa  

""PPllaaššiivvaacc"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDŽŽAAMMIIJJSSKKAA"";;  

  

88..  UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  MMuuhhaarreemmaa  HHuussiiččiiććaa,,  ppuutteemm  uuzz  bbrrddoo  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ddoo  vvrrhhaa  bbrrddaa  

zzvv..CCeerrjjee,,  ttee  vvrrhhoomm  iissttoogg  ddoo  uu  vviissiinnii  kkuuććee  NNuussrreettaa  KKaaddrriiććaa  ii  nniizzbbrrddoo  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  

ssookkaakkaa  ddoo  kkaaffeeaa  ""RRiimm""  ii  nnaazzaadd  ggllaavvnniimm  ppuutteemm  ddoo  kkuuććee  HHuussiiččiićć  MMuuhhaarreemmaa,,  nnoossii  

nnaazziivv  ""111177..  BBRRIIGGAADDEE"";;  



                                                                              7                                                                                              

  

99..  UUlliiccaa  kkoojjaa  iiddee  lliijjeevvoomm  ssttrraannoomm  ssookkaakkaa  ppoorreedd  kkuuććee  AArriiffoovviićć  FFaaddiillaa  ddoo  kkuuććee  HHuussiićć  

AArrmmiinnaa,,  ttee  nniizzbbrrddoo  oodd  nnjjeeggoovvee  kkuuććee  ddoo  kkuuććee  HHaammzziićć  MMeehhmmeeddaalliijjee  ii  nnaazzaadd  ggllaavvnniimm  

ppuutteemm  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ddoo  kkuuććee  AArriiffoovviićć  FFaaddiillaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""II  BBAATTAALLJJOONNAA""  

  

1100..UUlliiccaa  oodd  uullaazzaa  uu  DDoobbooššnniiccuu,,  mmaaggiissttrraallnniimm    ppuutteemm    ssaa    ddeessnnee  ssttrraannee  ddoo    ggrraanniiccee    ssaa    

          GGnnoojjnniiccoomm,,  ppoottookkoomm  ddoo  kkuuććee  HHuussiićć  MMeevvlluuddiinnaa,,  nniizzbbrrddoo  ddoo    kkuuććee    HHuussiićć    KKaassiimmaa,,  aa    

          oodd  nnjjeeggaa  ppuutteemm  ssaa  ddeessnnee  ssttrraannee  ddoo  iizzllaazzaa  nnaa  mmaaggiissttrraalluu,,  nnoossii  nnaazziivv    

          ""PPAATTRRIIOOTTSSKKOOGG  FFRROONNTTAA"";;  

  

1111..UUlliiccaa    oodd    nnaaddvvoožžnnjjaakkaa    mmaaggiissttrraallnniimm    ppuutteemm    ddoo    uullaazzaa  uu    DDoobbooššnniiccuu,,  ttee    ggllaavvnniimm    

        ppuutteemm    ssaa  ddeessnnee  ssttrraannee  ddoo    kkuuććee    AAddeemmoovviićć    IIbbrree    ii    ddaalljjee    bbrriijjeeggoomm    ppoorreedd  mmeezzaarrjjaa  

        ""JJaabbuuččiikk""    ddoo  nnaaddvvoožžnnjjaakkaa,,  nnoossii  nnaazziivv""  JJAABBUUČČIIKK"";;  

  

1122..UUlliiccaa    ggddjjee    ssee    nnaallaazzee    ssvvii  oobbjjeekkttii  ssaa    lliijjeevvee  ssttrraannee    pprruuggee    TTuuzzllaa--DDoobboojj,,  aa      ssaa    oobbjjee    

            ssttrraannee  mmaaggiissttrraallee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""1199..  MMAAJJAA"";;  

  

1133..UUlliiccaa    oodd    kkuuććee  MMeemmiićć    MMeehheemmeeddaa,,  ppuutteemm  ppoorreedd  RReevvoommaa  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ddoo  ssttaarroogg    

          pprruužžnnoogg    pprreellaazzaa,,    pprruuggoomm    pprreemmaa    TTuuzzllii    ddoo    kkuuććee    DDžžaammbbiićć  MMuuhhiibbiijjee,,    ttee  oodd    nnjjeeggaa    

        ppuutteemm  ddoo  kkuuććee  MMeemmiićć  MMeehheemmeeddaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""SSAARRAAJJEEVVSSKKAA"";;  

  

1144..UUlliiccaa  ssaa    oobbjjee  ssttrraannee    ppuuttaa    kkoojjii    iiddee    oodd  mmaaggiissttrraallee    pprreemmaa    žžeelljjeezznniiččkkoojj    ssttaanniiccii    ddoo    

          ggrraanniiccee      ssaa    GGnnoojjnniiccoomm,,  lliijjeevvoo    oodd    pprruuggee,,  aa    ddeessnnoo      oodd      ssppoommeennuuttee      ggrraanniiccee      ssaa    

          GGnnoojjnniiccoomm,,  nnoossii  nnaazziivv  ""ŽŽEELLJJEEZZNNIIČČKKAA"";;  

  

                1155..UUlliiccaa  oodd  sskkllaaddiiššttaa  DDJJLL  ""FFrriicc""  ssaa    oobbjjee  ssttrraannee  ppuuttaa    pprreemmaa    HHaammzziiććiimmaa,,  ddoo    VVeehhbbiinnee    

                          ssttaanniiccee,,  ttee  ppuutteemm  pprreemmaa  SSrreeddnnjjoojj  DDoobbooššnniiccii,,  kkuuććee  ssaa  oobbjjee  ssttrraannee  ppuuttaa  ddoo  kkuuććee    

                          NNuurrkkoovviićć  BBeeććiirraa  ii  lliijjeevvoo  ddoo  kkuuććee  HHooddžžiićć  MMuuhhaarreemmaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ““UULLIICCAA  MMLLAADDOOSSTTII””;;  

  

1166..UUlliiccaa  kkoojjaa  vvooddii  ppuutteemm  oodd  VVeehhbbiijjnnee  ssttaanniiccee  pprreemmaa  HHaammzziiććiimmaa  ddoo  ggrraanniiccee  ssaa  MMZZ--oomm    

              DDoobbooššnniiccaa  GGoorrnnjjaa  nnoossii  nnaazziivv  ““PPAATTRRIIOOTTSSKKEE  LLIIGGEE””..  

  

  

PPOOLLJJIICCEE  DDOONNJJEE  

  

11..  UUlliiccaa  oodd  jjeezzeerraa  ((SSttaarraa  šškkoollaa))  ddoo  kkuuććee  KKaassuummoovviićć  VVaahhiiddaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKRRUUŠŠIICCll"";;  

  

22..  UUlliiccaa  oodd  ""ssttaaddiioonnaa""  ddoo  iizzvvoorraa  ""VVrreelloo"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""ŠŠEEHHIIDDSSKKAA"";;  

  

33..  UUlliiccaa  oodd  mmoossttaa  nnaa  rriijjeeccii  UUggaarr  ddoo  DDžžaammiijjee  UUggaarr,,  nnoossii  nnaazziivv  ""UUGGAARR  11"";;  

  

44..  UUlliiccaa  kkoojjuu  ččiinnii  zzaasseeookk  KKaassuummoovviiććii  ddoo  ""ssttaarree  šškkoollee"",,  nnoossii  nnaazziivv  ""UUGGAARR  22"";;  

  

55..  UUlliiccaa  oodd  PPooddrruuččnnee  šškkoollee  kkrroozz  EEjjuubboovviiććee  ddoo  jjeezzeerraa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDUUBBLLJJEE  11"";;  

  

66..  UUlliiccaa  oodd  PPooddrruuččnnee  šškkoollee  kkrroozz  SSuulljjiiććee  ddoo  jjeezzeerraa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDUUBBLLJJEE  22"";;  

  

77..  UUlliiccaa  oodd  aauuttoobbuusskkee  ssttaanniiccee  ((SSppoommeenn  ččeessmmee))  ddoo  HHaajjddaarrhhooddžžiiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""MMAAHHAALLAA''""  ..  

  

88..  UUlliiccaa  oodd  kkuuććee  RRaassiimmaa  KKaarriiććaa  ddoo  rraasskkrrssnniiccee  uu  HHaajjddaarrhhooddžžiiććiimmaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""OOKKIIĆĆII"";;  

  

99..  UUlliiccaa  oodd  aauuttoobbuusskkee  ssttaanniiccee  ((SSppoommeenn  ččeessmmaa))  ddoo  PPooddaannoovviiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv""PPOODDAANNOOVVIIĆĆII””;;  

  

1100..UUlliiccaa  oodd  MMaahhaallee  ddoo  HHaajjddaarrhhooddžžiiccaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""HHAAJJDDAARRHHOODDŽŽIIĆĆII""..  
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HHRRVVAATTII  

  

11..  UUlliiccaa    oodd  KKoojjiinnee  kkuuććee  ddoo  nnjjeennoogg  kkrraajjaa  nnoossii  nnaazziivv  ""MMUUJJEE  HHOODDŽŽIIĆĆAA"";;  

  

22..  RRaanniijjaa  uulliiccaa  DDrraaggiiššee  CCvvjjeettkkoovviiććaa  nnoossii  nnaazziivv  ""55..  BBAATTAALLJJOONNAA"";;  

  

33..  UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  kkaappiijjee  KKHHKK  ddoo  mmeezzaarrjjaa  nnoossii  nnaazziivv  ""AAHHMMIIĆĆII"";;  

  

44..  UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  kkaappiijjee  KKHHKK  ddoo  nnaasseelljjaa  MMeehhiiććii,,  nnoossii  nnaazziivv  ""MMEEHHIIĆĆII"";;  

  

55..  UUlliiccaa  oodd  ppoolliiggoonnaa  kkoodd  ssttaarree  kkaappiijjee  KKHHKK  ddoo  ssttaarroogg  rruuddnniikkaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""OOMMEERRDDIIĆĆII"";;  

  

66..  UUlliiccaa  oodd  uulliiccee  ""KKookkssaarrsskkaa""  kkrroozz  nnaasseelljjee  MMuullaalliiććii,,  nnoossii  nnaazziivv  ""MMUULLAALLIIĆĆII""..  

  

  

  

BBIISSTTRRAACC  GGOORRNNJJII  

  
11..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  mmaaggiissttrraallnnoogg  ppuuttaa  TTuuzzllaa  ––  DDoobboojj  kkoodd  bbeennzziinnsskkee  ppuummppee  

JJuunnuuzzoovviićć  KKooppeekkssaa  iiddee  pprreemmaa  ssttaarroojj  šškkoollii  uu  BBiissttrraaccuu  GGoorrnnjjeemm  ddoo  uulliiccee  BBiissttaarraaččkkaa  nnoossii  

nnaazziivv  ""UULLIICCAA  OOSSMMOOGG  MMAARRTTAA"";;  

  

22..  UUlliiccaa  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  oodd  FFoottoo  RRiissttee  ii  iiddee  ddoo  oobbjjeekkttaa  SSuupplleeććee  nnoossii  nnaazziivv  ""KKAAMMEENNII  PPUUTT  "";;  

  

33..  UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  oossnnoovvnnee  šškkoollee  uu  BBiissttaarrccuu  GGoorrnnjjeemm  ookkoo  oobbjjeekkttaa  SSuupplleeććee  nnoossii  nnaazziivv  

""PPRRVVOOMMAAJJSSKKAA"";;  

  

44..  UUlliiccaa  oodd  šškkoollee  uu  BBiissttaarrccuu  GGoorrnnjjeemm    ddoo  PPooddššiiććaa  nnoossii  nnaazziivv  ""BBIISSTTAARRAAČČKKAA""..  

  

  

  

BBIISSTTAARRAACC  DDOONNJJII  

  

11..  UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  ttrraassee  ppuuttaa  LLuukkaavvaacc--TTuuzzllaa  ssaa  ddeessnnee  ssttrraannee  pprreemmaa  žžeelljjeezznniiččkkoojj  pprruuzzii  ii    

nnoovvoomm  nnaasseelljjuu    MMiijjaattoovviiććii,,  nnoossii  nnaazziivv  ““LLAANNIIŠŠTTAA"";;  

    

22..  UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  ttrraassee  ppuuttaa  LLuukkaavvaacc  --  TTuuzzllaa,,  pprreemmaa  pprruuzzii  ssaa  ddeessnnee  ssttrraannee,,  nnoossii  nnaazziivv  

""MMOOČČIILLEE"";;  

  

33..  UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  ttrraassee  ppuuttaa  LLuukkaavvaacc  --  TTuuzzllaa,,  pprreemmaa  nnaasseelljjuu  KKoolloovvoozz  ii  ŽŽiiggiiććii  ssaa  lliijjeevvee  

ssttrraannee  ((nnaassuupprroott  uulliiccee  ""MMooččiillee"")),,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKOOLLOOVVOOZZ””;;  

  

44..  UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  ttrraassee  ppuuttaa  LLuukkaavvaacc  --  TTuuzzllaa,,  pprreemmaa  nnaasseelljjuu  PPiisskkaavviiccaa  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  

nnoossii  nnaazziivv  ""PPIISSKKAAVVIICCAA””;;  

  

55..  UUlliiccaa  oodd  nnaasseelljjaa  IIlljjkkiiććii  pprreemmaa  ssttaarroojj  ttrraassii  ppuuttaa  LLuukkaavvaacc  --  TTuuzzllaa,,  kkoojjaa  pprroodduužžaavvaa  ddoo  

pprruužžnnoogg  pprriijjeellaazzaa  uu  PPoorraasslliikkii,,  nnoossii  nnaazziivv  ""VVJJEEKKOOSSLLAAVVAA  TTUUNNJJIIĆĆAA””;;  

  

66..  UUlliiccaa  oodd  žžeelljjeezznniiččkkoogg  pprruužžnnoogg  pprriijjeellaazzaa  pprreemmaa  nnaasseelljjuu  PPoorraasslliikkaa,,  ooddnnoossnnoo  ddoo  

mmaaggiissttrraallnnee  cceessttee  TTuuzzllaa  --  DDoobboojj,,  nnoossii  nnaazziivv  ""PPOORRAASSLLIIKKAA"";;  

  

77..  UUlliiccaa  oodd  mmaaggiissttrraallnnee  cceessttee  TTuuzzllaa--DDoobboojj,,  pprreemmaa  KKiisseelljjaakkuu  nnoossii  nnaazziivv  ""KKIISSEELLJJAAČČKKAA"";;  
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            99..UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  ttrraassee  ppuuttaa  LLuukkaavvaacc  --  TTuuzzllaa,,  pprreemmaa  ppooddrruuččnnoojj  šškkoollii  uu  MMZZ--ii  ssaa  lliijjeevvee    

                  ssttrraannee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""ŠŠKKOOLLSSKKAA"";;  

  

1100..UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  ttrraassee  ppuuttaa  LLuukkaavvaacc  --  TTuuzzllaa,,  pprreemmaa  zzaasseeookkuu  PPrroossiinnee  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee    

          nnoossii  nnaazziivv  ""PPRROOSSIINNEE"";;  

  

1111..UUlliiccaa  oodd  ssttaarree  ttrraassee  ppuuttaa  LLuukkaavvaacc  --TTuuzzllaa,,  pprreemmaa  nnaasseelljjuu  MMrraakkoovvaacc  ssaa  lliijjeevvee  ssttrraannee  ((ddoo  

nnaasseelljjaa  IIlljjkkiiććii  ggddjjee  ppooččiinnjjee  uulliiccaa  VVjjeekkoossllaavvaa  TTuunnjjiiććaa)),,  nnoossii  nnaazziivv  ""MMRRAAKKOOVVAACC""..  

  

  

  

MMZZ  HHUUSSKKIIĆĆII  

  
11..  UUlliiccaa  oodd  mmoossttaa  nnaa  uullaazzuu  uu  HHuusskkiiććee  ddoo  iizzbbjjeegglliiččkkoogg  nnaasseelljjaa  ((aassffaallttnnii  ppuutt)),,  nnoossii  nnaazziivv  

""HHUUSSKKIIĆĆKKIIHH  BBRRAANNIILLAACCAA""  ;;  

  

22..  UUlliiccaa  oodd  ŠŠkkoollee  ddoo  SSppoommeenn  ččeessmmee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""ŠŠKKOOLLSSKKAA  UULLIICCAA""  ;;  

          

33..  UUlliiccaa  oodd  DDžžaammiijjee  ddoo  SSaaddiikkoovvee  kkuuććee,,  nnoossii  nnaazziivv  ""NNOOVVOO  NNAASSEELLJJEE""  ;;  

  

          44..  UUlliiccaa  oodd  HHaassaannoovvee  kkuuććee  ddoo  NNiissvveettoovvee  kkuuććee  uuzz  PPrraahhuulljjuu,,  nnoossii  nnaazziivv  ""KKOORRLLAATTII"";;  

  

          55..  UUlliiccaa  oodd  ĆĆaazziimmoovvee  kkuuććee  uuzz  DDeeddiiććee  ddoo  kkrraajjaa  DDeeddiiććaa,,  nnoossii  nnaazziivv  ""DDEEDDIIĆĆII""..    

  

  

  

  

  

PPRREELLAAZZNNEE  II  ZZAAVVRRŠŠNNEE  OODDRREEDDBBEE  

  
ČČllaann  22..  

      SSlluužžbbaa  ooppććiinnsskkoogg  NNaaččeellnniikkaa  ććee  oobbeezzbbiijjeeddiittii  ssvvee  nneeoopphhooddnnee  pprreedduusslloovvee  ddaa  ssee  iizzvvrrššee  ssvvee  

pprroommjjeennee  uu  nnaazziivviimmaa  uulliiccaa  ii  ttrrggoovvaa,,  ppoossttaavvlljjaannjjeemm  pprrooppiissaanniihh  ttaabbllii,,  kkaaoo  ii  oobbiilljjeežžaavvaannjjee  

oobbjjeekkaattaa  pprrooppiissaanniimm  bbrroojjeevviimmaa..  

TTrroošškkoovvee  ppoossttaavvlljjaannjjaa  nnaattppiissaa  uulliiccaa  ii  ttrrggoovvaa  ssnnoossiitt  ććee  OOppććiinnaa  ssrreeddssttvviimmaa  BBuuddžžeettaa,,  aa  bbrroojjeevvaa  

nnaa  ssttaammbbeenniimm  ii  iinnddiivviidduuaallnniimm  oobbjjeekkttiimmaa,,  eettaažžnnii  vvllaassnniiccii  ii  iinnddiivviidduuaallnnii  vvllaassnniiccii..  

  

ČČllaann  33..  

UU  sslluuččaajjuu  iizzggrraaddnnjjee  nnoovvoogg  oobbjjeekkttaa,,  bbrroojj  ććee  ssee  ooddrreeddiittii  ttaakkoo  ddaa  ććee  ssee  uuzzeettii  pprreetthhooddnnii  bbrroojj  

oobbjjeekkttaa  ii  ddooddaattii  ššttaammppaannoo  sslloovvoo  AA,,BB,,CC  iittdd..  

  

ČČllaann  44..  

  SSlluužžbbaa  ooppććiinnsskkoogg  NNaaččeellnniikkaa  ććee  uu  ..rrookkuu  oodd  22  ((ddvviijjee))  ggooddiinnee  uussttrroojjiittii  eevviiddeenncciijjuu  oo  iimmeenniimmaa  

nnaasseelljjeenniihh  mmjjeessttaa,,  iimmeennaa  uulliiccaa,,  ttrrggoovvaa,,  rreeggiissttaarr  kkuuććnniihh  bbrroojjeevvaa,,  ttee  rreeggiissttrroovvaattii  ssvvee  pprroommjjeennee  

kkoojjee  bbuudduu  uu  mmeeđđuuvvrreemmeennuu  iizzvvrrššeennee..  

  

ČČllaann  55..  

OOppććiinnsskkii  NNaaččeellnniikk  ććee  uuttvvrrddiittii  ppoosseebbaann  PPrrooggrraamm  aakkttiivvnnoossttii  ooppććiinnsskkiihh  oorrggaannaa  uupprraavvee  nnaa  

pprriipprreemmii  ii  pprroovvoođđeennjjuu  oovvee  OOddlluukkee  

  

ČČllaann  66..  

OObbiilljjeežžaavvaannjjee  bbrroojjeevviimmaa  oobbjjeekkaattaa,,  kkoojjii  iimmaajjuu  vviiššee  uullaazzaa,,  vvrrššii  ssee  ttaakkoo  ddaa  ssee  zzaa  ssvvaakkii  uullaazz  

ooddrreeddii  ppoosseebbaann  bbrroojj..  
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UU  sslluuččaajjuu  ssppoorraa  ookkoo  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  kkoojjoojj  uulliiccii  pprriippaaddaa  oobbjjeekkaatt,,  SSlluužžbbaa  ooppććiinnsskkoogg  NNaaččeellnniikkaa  ććee  

ssvvoojjiimm  RRjjeeššeennjjeemm  uuttvvrrddiittii  pprriippaaddnnoosstt  oobbjjeekkttaa  ooddrreeđđeennoojj  uulliiccii..  

  

ČČllaann  77..  

UU  sslluuččaajjuu  uukkiiddaannjjaa  ppoossttoojjeeććiihh  iillii  iizzggrraaddnnjjee  nnoovviihh  nnaazziivvaa  uulliiccaa,,  OOppććiinnsskkoo  vviijjeeććee  ććee  ssvvoojjoomm  

OOddlluukkoomm  uukkiiddaattii  iillii  ddaavvaattii  nnoovvaa  iimmeennaa  uulliiccaammaa,,  ttrrggoovviimmaa  ii  ssll..  

  

ČČllaann  88..  

OOvvaa  OOddlluukkaa  ssttuuppaa  nnaa  ssnnaagguu  oossmmoogg  ddaannaa  ppoo  oobbjjaavvlljjiivvaannjjuu  uu""SSlluužžbbeennoomm  ggllaassnniikkuu  ooppććiinnee    

LLuukkaavvaacc””  

ČČllaann  99..  

SSttuuppaannjjeemm  nnaa  ssnnaagguu  oovvee  OOddlluukkee,,  pprreessttaajjee  ddaa  vvaažžii  OOddlluukkaa  oo  iimmeenniimmaa  uulliiccaa  ii  ttrrggoovvaa  ooppććiinnee  

LLuukkaavvaacc  bbrroojj::  0011--002233--44//8888  oodd  2299..0011..11998888..ggooddiinnee..  

  

  

  

  

  

  

  

                          

PPRREEDDSSJJEEDDAAVVAAJJUUĆĆII  

                              OOPPĆĆIINNSSKKOOGG  VVIIJJEEĆĆAA  

DDoossttaavvlljjeennoo::  

11..OOppććiinnsskkoomm  nnaaččeellnniikkuu                                    RRaaddoo  TTuunnjjiićć  

22..SSlluužžbbeennii  ggllaassnniikk  

33..EEvviiddeenncciijjaa  OOVV    

44..AArrhhiivvii  
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OObbrraazzlloožžeennjjee  

rraazzllooggaa  pprreeddllaaggaannjjaa  ppoojjeeddiinniihh  nnaazziivvaa  uulliiccaa  ––  ttrrggoovvaa  ..  

  

    BBuudduuććii  ssaa  ssuu  ooddrreeđđeennii  pprriijjeeddlloozzii  nnaazziivvaa  uulliiccaa  mmaannjjee  ppoozznnaattii  ,,  SSttrruuččnnii  ttiimm  ddaajjee  ppoojjaaššnnjjeennjjee  

rraazzllooggaa  nnjjiihhoovvoogg  pprreeddllaaggaannjjaa::  

11..  MMIILLEERROOVVAA  ,,  ggrraaddiitteelljj  ii  vvllaassnniikk  FFaabbrrookkee  ssooddee  ii  nniizzaa    oobbjjeekkaattaa  kkuullttuurree  ,,  ssppoorrttaa  ii  ddrruuggiihh  

oobbjjeekkaattaa      iinnffrraassttrruukkttuurree  iillii  bboolljjee  rreeččii  MMuulleerr  jjee  uutteemmeelljjiitteelljj  ggrraaddaa    LLuukkaavvccaa    

22..  BBAANNAA  BBOORRIIĆĆAA  ,,  pprrvvii  bboossaannsskkii  bbaann  --  zzaa  ššttoo  ppoossttoojjee  ppiissaannii  ttrraaggoovvii..    VVllaaddaaoo  uu  

ppeerriioodduu  11115544  --  11116633..  ggooddiinnee..  

33..  KKUULLIINNAA  BBAANNAA,,  pprrvvii  zznnaaččaajjnniijjii  bbaann  bboossaannsskkii  ((11118800  --11220044))..RRaazzvviioo  zznnaaččaajjnnee  ttrrggoovvaaččkkee  

vveezzee  ssaa  DDuubbrroovvnniikkoomm  ii  UUggoovvoorroomm  oo  ttrrggoovviinnii  

          ((PPoovveelljjaa  KKuulliinnaa  BBaannaa))  jjee  pprraakkttiiččnnoo  ppoottvvrrđđeennaa  ddrržžaavvnnoosstt  BBoossnnee..  

44..  JJAASSKKEE  II  DDRRAAGGAANNAA,,  ddoobbrroovvoolljjccii  ooddbbrraammbbeennoogg  rraattaa  oodd  0066..0044..11999922..  ggooddiinnee..HHrraabbrroo  

ppooggiinnuullii  uu  nneepprriijjaatteelljjsskkoomm  nnaappaadduu  nnaa  DDuubbooššttiiccuu  

55..  MMEEHHMMEEDDAALLIIJJEE    MMAAKKAA  DDIIZZDDAARRAA,,  ((11991177  --  11997711..))  jjeeddaann  oodd  nnaajjiissttaakknnuuttiijjiihh  BBiiHH  

ppjjeessnniikkaa,,  rreevvoolluucciioonnaarr  ii  ppaattrriioottaa..  

66..  SSKKEENNDDEERRAA  KKUULLEENNOOVVIIĆĆAA,,  ((11991100--  11997788..))  kknnjjiižžeevvnniikk,,  aakkttiivvaann  uu  ssttuuddeennttsskkoomm  ppookkrreettuu  

pprriijjee  ii  uuččeessnniikk  uu  NNOORR--uu::  

77..  ZZMMAAJJAA  OODD  BBOOSSNNEE  ,,  ooddnnoossii  ssee  nnaa  HHuusseeiinn  kkaappeettaannaa  GGrraaddaaššććeevviiććaa  vvoođđaa  ppoobbuunnee  zzaa  

aauuttoonnoommiijjuu  BBoossnnee    iizzvveeddeennee  11883311..  ggooddiinnee  uu  kkoojjoojj  ssuu  uuččeeššććaa  uuzzeellii  ssvvii  nnaarrooddii  ii  ssvvii  

sslloojjeevvii  ddrruuššttvvaa..    

88..  TTVVRRTTKKAA  PPRRVVOOGG  ((11333388--11339911))bbaann  BBoossnnee  ii  kkrraalljj  BBoossnnee  ii  SSrrbbiijjee  ..  ,,nnaajjmmooććnniijjii  vvllaaddaarr  

ssrreeddnnjjoovviijjeekkoovvnnee  BBoossnnee..UU  vvrriijjeemmee  nnjjeeggoovvee  vvllaaddaavviinnee  BBoossnnaa  jjee  bbiillaa  jjeeddnnaa  oodd  

nnaajjuuttiiccaajjnniijjiihh  ddrržžaavvaa  nnaa  BBaallkkaannuu  

99..  IISSMMEETTAA  MMUUJJEEZZIINNOOVVIIĆĆAA,,  jjeeddaann  oodd  nnaajjzznnaaččaajjnniijjiihh  sslliikkaarraa  BBiiHH..  

1100..  MMEEŠŠEE  SSEELLIIMMOOVVIIĆĆAA  ,,  jjeeddaann  oodd  nnaajjppoozznnaattiijjiihh  ppiissaaccaa  uu  BBiiHH  

1111..  AALLEEKKSSEE  ŠŠAANNTTIIĆĆAA  ((11886688--11992244))  ppoozznnaattii  rrooddoolljjuubb  ii  ppjjEEssnniikk  rrooddoolljjuubbiivvee  ii  lljjuubbaavvnnee  

ppooeezziijjee  ..RRoođđeenn  ii  uummrroo    uu  MMoossttaarruu..  

1122..  DDEERRVVIIŠŠ  SSUUŠŠIIĆĆ  ,,  rroođđeenn  uu  VVllaasseenniiccii  11992255..  ggooddiinnee  ,,  uuččeessnniikk    NNOOBB--aa  oodd  

11994422..ggooddiinnee  jjeeddaann  oodd  nnaajjppoozznnaattiijjiihh  ppiissaaccaa  nnoovviijjee  ggeenneerraacciijjee    ..  ČČllaann  AANNUUBBiiHH--aa  ..  

1133..  MMUUHHAAMMEEDD  HHEEVVAAJJII  UUSSKKUUFFII  ((11660011--11665511))  rroođđeenn  uu  DDoobbrriinnjjii  kkoodd  TTuuzzllee  uu  

zzvvoorrnniiččkkoomm  ssaannddžžaakkuu..PPrreeddssttaavvnniikk  bboossaannsskkee  aallhhaammiiaaddoo    kknnjjiižžeevvnnoossttii,,  lleekkssiikkooggrraaff,,  

oorrttooggrraaff  ,,  ddiiddaakkttiiččaarr..  TTvvoorraacc  MMAAGGBBUULL  AARRIIFF    ,,  pprrvvoogg  rriijjeeččnniikkaa  ssaa  ttuurrsskkoogg  nnaa  bboossaannsskkii  

jjeezziikk  kkoojjeegg  jjee  ooddlliiččnnoo  ppoozznnaavvaaoo  ppoorreedd  ttuurrsskkoogg,,  aarraappsskkoogg  ii  pprrzziijjsskkoogg    

  

NNAAPPOOMMEENNAA::  NNeekkii    mmaannjjee  ppoozznnaattii    nnaazziivvii  ((KKrraattiinnee,,  SSllaattiinnee  ii  ssll..))  ssuu  uuzzeettii  nnaazziivvii  pprroossttoorraa  kkoojjii  

ddoommiinniirraa  uu  zzaahhvvaattuu  uulliiccee,,  aa  pprriissuuttnnii  ssuu  kkoodd  ssttaannoovvnniikkaa  ssaa  ttoogg  pprroossttoorraa  uu  

ssvvaakkooddnneevvnnoojj    kkoorreessppoonnddeenncciijjii..  

  

SSTTRRUUČČNNII  TTIIMM  

__________________________  

  


