
 

IZDAVAČ: 
Općina Kakanj 
GODINA XX 

 

    Broj 6/2016 
      Datum: 29.04.2016. 

   Akti: 101 - 117. 
 

GRAFIČKA PRIPREMA I ŠTAMPA: 
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

101. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-163/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 

Na osnovu člana 105. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 
52/09), člana 13. stav (2) tačka 5) Zakona o 
principima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. 
stav (1) tačka 7) Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), 
Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 
27.04.2016. godine, donijelo  je   
  

O  D  L  U  K  U 
o davanju u zakup zemljišta u državnoj svojini 

Općine Kakanj 
u poljoprivredne svrhe 

 

Član 1. 
(1) Ovom Odlukom propisuju se mjere 

korištenja, način i uslovi davanja u zakup 
zemljišta državne svojine Općine Kakanj u 
poljoprivredne svrhe. 

(2) Ova Odluka je privremenog karaktera i 
primjenjivat će se do stupanja na snagu 
Programa gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu države na području 
Općine Kakanj. 

Član 2. 
 Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta, 
racionalnog korištenja i povećanja poljoprivredne 
proizvodnje Općina Kakanj može dati u zakup, uz 
naknadu, na korištenje svim pravnim i fizičkim 
licima raspoloživo poljoprivredno zemljište u 
poljoprivredne svrhe. 
  

Član 3. 
U zakup se daje poljoprivredno zemljište u 

državnoj svojini Općine Kakanj po kulturi: „vrtovi, 
oranice, voćnjaci i livade”. 

Član 4. 
(1) Zemljište iz prethodnog člana daje se u 

zakup u poljoprivredne svrhe na period od jedne 
do sedam godina, odnosno do privođenja 
predmetnog zemljišta konačnoj namjeni koja je 
utvrđena provedbeno planskom dokumentacijom. 

(2) Po isteku roka zemljište koje je bilo 
predmet zakupa može se ponovo dati u zakup.  
 

Član 5. 
 (1) Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg 
ponuđača jeste najviša ponuđena cijena zakupa 
za parcelu koja se daje u zakup. 
 (2) Dodatni kriteriji za izbor ponuđača mogu se 
definirati u javnom pozivu za zakup zemljišta u 
državnoj svojini Općine Kakanj. 

(3) Iznos naknade zakupa predmetnog 
zemljišta u javnom pozivu - početna cijena na 
godišnjem nivou će biti utvrđena u skladu sa 
odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, 
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 78/09). 

(4) Naplaćena sredstva od zakupa zemljišta su 
posebna vrsta prihoda budžeta Općine Kakanj i 
ista će se koristiti za unapređenje, zaštitu i 
uređenje poljoprivrednog zemljišta. 
               

Član 6. 
(1) Zakupac je dužan zemljište koje mu je dato 

u zakup koristiti na način i pod uslovima 
utvrđenim ugovorom o zakupu, koji će se 
zaključiti nakon provedenog postupka. 

(2)  Po prestanku zakupa, zakupac nema 
pravo na naknadu za uložena sredstva.   
 

Član 7. 
(1) Zemljište dato u zakup u poljoprivredne 

svrhe ne može se dati u podzakup.  
(2) Na zemljištu datom u zakup za 

poljoprivrednu proizvodnju ne mogu se podizati 
objekti trajnog karaktera.  

(3) Ako zakupac zemljište dato u zakup ne 
koristi na način i u skladu sa uslovima utvrđenim 
ugovorom o zakupu, zakupodavac je dužan, čim 
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za to sazna, pokrenuti proceduru raskida ugovora 
o zakupu i naknade štete. 
 

Član 8. 
(1) Zemljište označeno u članu 3. ove Odluke 

daje se u zakup putem javnog poziva koji 
objavljuje Općina Kakanj.  

(2) Proceduru pripreme javnog poziva i 
administrativno-tehničke poslove provodit će 
Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i 
Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i 
katastar nekretnina.                     
  

 
Član 9. 

(1) Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi 
Javni poziv za zakup zemljišta u državnoj svojini 
Općine Kakanj u poljoprivredne svrhe, označenog 
u članu 3. ove Odluke, u sredstvima javnog 
informisanja, na oglasnoj tabli i internet stranici 
Općine Kakanj.  

(2) Postupak po objavljenom javnom pozivu za 
zakup zemljišta, označenog u članu 3. ove 
Odluke, provest će Komisija koju će imenovati 
Općinski načelnik, a u skladu sa ovom Odlukom i 
Javnim pozivom za zakup zemljišta u državnoj 
svojini Općine Kakanj. 
            
 

Član 10. 
(1) Ovlašćuje se Općinski načelnik da po 

okončanju postupka, a na prijedlog Komisije za 
provođenje javnog poziva sa najpovoljnijim 
ponuđačem zaključi ugovor o zakupu predmetnog 
zemljišta, po prethodno pribavljenom mišljenju 
Općinskog pravobranioca. 

(2) Ugovorom o zakupu se utvrđuju prava i 
obaveze zakupodavca i zakupca, a koje se 
odnose na vrijeme trajanja zakupa, visinu, rok i 
način plaćanja zakupnine, oznake zemljišta, 
kulturu, površinu i način korištenja zemljišta, 
uslovi i način prestanka zakupa i drugo.   
 

 
Član 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine 
Kakanj". 
  

 
 

   PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

 

102. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-164/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
člana 14. stav (4) Zakona o eksproprijaciji 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 
36/10 i 25/12),  rješavajući po prijedlogu Zavoda 
za planiranje i izgradnju općine Kakanj za 
utvrđivanje javnog interesa, Općinsko vijeće na 
42. sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijelo 
je    

O D L U K U 
 

1. Utvrđuje se javni interes u svrhu uređenja lijeve 
obale rijeke Bosne na području općine Kakanj, po 
prijedlogu Zavoda za planiranje i izgradnju općine 
Kakanj, te se može pristupiti potpunoj 
eksproprijaciji na sljedećim nekretninama, 
označenim kao: 
 

- k.č. br. 521/3 nastala cijepanjem od k.č. br. 
521/1 (po starom premjeru k.č. br. 258/39 
nastala cijepanjem od k.č. br. 258/4, k.o. 
Doboj) livada III kl. „Zgošćice“ u površini 13 m2, 
k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. br. 834 i 
posjedovni list broj 157, zemljišnoknjižno i 
faktičko vlasništvo Mujagić Mustafe sina 
Adema iz Kaknja, sa dijelom 1/1, 
- k.č. br. 520 (po starom premjeru  k.č. br. 
258/30, k.o. Doboj) „Zgošćice“  šuma  III kl. u 
površini 443 m2  i njiva V kl. u površini 184 m2, 
k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. br. 1498, 
opštenarodna imovina i posjedovni list broj 5, u 
posjedu Ahmetašević Ale sina Rame  iz 
Kaknja, sa dijelom od 1/9 i drugih, 
- k.č. br. 519 (po starom premjeru  k.č. br. 
258/11, k.o. Doboj) njiva V kl. „Zgošćice“  u 
površini 285 m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. 
br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni 
list broj 5, u posjedu Ahmetašević Ale sina 
Rame iz Kaknja, sa dijelom od 1/9 i drugih, 
- k.č. br. 518 (po starom premjeru k.č. br. 
258/12, k.o. Doboj) pašnjak I kl. „Zgošćice“ u 
površini 217 m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. 
br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni 
list broj 5, u posjedu Ahmetašević Ale sina 
Rame iz Kaknja, sa dijelom od 1/9 i drugih, 
- k.č. br. 517 (po starom premjeru k.č. br. 
258/29, k.o. Doboj) šuma III kl. „Zgošćice“ u 
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površini 369 m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. 
br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni 
list broj 5, u posjedu Ahmetašević Ale sina 
Rame iz Kaknja, sa dijelom od 1/9 i drugih, 
- k.č. br. 516/3 (po starom premjeru k.č. br. 
258/41 nastala cijepanjem od k.č. br. 258/28, 
k.o. Doboj) pašnjak I kl. „Zgošćice“ u površini 
99 m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. br. 1498, 
opštenarodna imovina i posjedovni list broj 
1421, u posjedu Muratović Šefketa sina 
Envera iz Kaknja, sa dijelom od 1/1, 
- k.č. br. 516/2 (po starom premjeru k.č. br. 
258/40 nastala cijepanjem od k.č. br. 258/28, 
k.o. Doboj) pašnjak I kl. „Zgošćice“ u površini 
75 m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. br. 1498, 
opštenarodna imovina i posjedovni list broj 
1630, u posjedu Muratović Šefketa sina 
Envera iz Kaknja, sa dijelom od 2/3 i drugih, 
- k.č. br. 516/1 (po starom premjeru k.č. br. 
258/28, k.o. Doboj) pašnjak I kl. „Zgošćice“  u 
površini 176 m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. 
br. 1498, opštenarodna imovina i posjedovni 
list broj 856, u posjedu Trbić Koviljke kći 
Alekse iz Kaknja, sa dijelom od 1/1, 
- k.č. br. 515 (po starom premjeru k.č. br. 
258/27, k.o. Doboj) pašnjak I kl. „Zadublje“  u 
površini 93 m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. br. 
1498, opštenarodna imovina i posjedovni list 
broj 1474, u posjedu Jusufović Midhata sina 
Mehmeda iz Kaknja, sa dijelom od 1/1, 
- k.č. br. 514 (po starom premjeru k.č. br. 
258/26, k.o. Doboj) pašnjak I kl. „Zgošćice“  u 
površini 66 m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. br. 
1498, opštenarodna imovina i posjedovni list 
broj 1474, u posjedu Jusufović Midhata sina 
Mehmeda iz Kaknja, sa dijelom od 1/1, 
- k.č. br. 513 (po starom premjeru  k.č. br. 
258/25, k.o. Doboj) „Zadublje“ dvorište u 
površini 106 m2 i garaža u površini 14 m2, k.o. 
Doboj, upisana u z.k.ul. br. 1498, 
opštenarodna imovina i posjedovni list broj 
661, u posjedu Kumbara Hajrudina sina Ismeta 
iz Kaknja, sa dijelom od 1/1, 
- k.č. br. 512/3 (po starom premjeru k.č. br. 
258/34, k.o. Doboj) livada III kl. „Zadublje“ u 
površini 130 m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. 
br.476, državna svojina sa pravom korištenja u 
korist Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja sa 
dijelom 1/3 i drugih i posjedovni list broj 557, u 
posjedu Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja 
sa dijelom 1/3 i drugih, 
- k.č. br. 512/5 nastala cijepanjem od k.č. br. 
512/2 (po starom premjeru k.č. br. 258/38, 
nastala cijepanjem od k.č. br. 258/33, k.o. 

Doboj) livada III kl.„ Zadublje“ u površini 168 
m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. br.476, 
državna svojina sa pravom korištenja u korist 
Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja sa 
dijelom 1/3 i drugih i posjedovni list broj 557, u 
posjedu Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja 
sa dijelom 1/3 i drugih, 
- k.č. br. 512/4 nastala cijepanjem od k.č. br. 
512/1 (po starom premjeru k.č.br. 258/37, 
nastala cijepanjem od k.č. br. 258/24, k.o. 
Doboj) livada III kl. „Zadublje“ u površini 156 
m2, k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. br.476, 
državna svojina sa pravom korištenja u korist 
Karavelić Fikrete rođ. Softić iz Kaknja sa 
dijelom 1/3 i drugih i posjedovni list broj 1409, 
u posjedu Karamuja Samira sina Atifa iz 
Kaknja, sa dijelom 1/1, 
- k.č. br. 511/3 nastala cijepanjem od k.č. br. 
511/1 (po starom premjeru k.č. br. 258/36 
nastala cijepanjem od k.č. br. 258/23, k.o. 
Doboj) livada III kl. „Zadublje“ u površini 59 m2, 
k.o. Doboj, upisana u z.k.ul. br. 1498, 
opštenarodna imovina i posjedovni list broj 
331, u posjedu Gutić Uroša sina Nikole iz 
Kaknja, sa dijelom od 2/9 i drugih, 
- k.č. br. 1788/3 (po starom premjeru k.č. br. 
13/21 nastala cijepanjem od k.č. br.13/1, k.o. 
Doboj) ostalo neplodno zemljište „Rijeka 
Bosna“  u površini 3173 m2 , k.o. Doboj, 
upisana u z.k.ul. br. 2261, javno dobro-iskaz I i 
posjedovni list broj 237, u posjedu DS 
Skupština opštine Kakanj, sa dijelom od 1/1, 
- k.č. br. 1788/13 nastala cijepanjem od k.č. br. 
1788/1 (po starom premjeru  k.č. br. 13/32 
nastala cijepanjem od k.č. br.13/1, k.o. Doboj) 
rijeka „Rijeka Bosna“ u površini 7791 m2 , k.o. 
Doboj, upisana u z.k.ul. br. 2261, javno dobro-
iskaz I i posjedovni list broj 231, u posjedu DS 
Javno dobro vode, sa dijelom od 1/1. 

 
2. Utvrđuje se da je Općina Kakanj korisnik 

potpune eksproprijacije za uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne na području općine Kakanj. 

3.  Protiv ove Odluke može se pokrenuti 
upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici, u 
roku od 30 dana od dana dostavljanja iste. Tužba 
se podnosi neposredno Sudu u dva istovjetna 
primjerka, uz koju treba priložiti i kopiju ove 
Odluke. 
 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 
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103. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-165/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
člana 14. stav (4) Zakona o eksproprijaciji 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 
36/10 i 25/12), rješavajući po prijedlogu 
Općinskog načelnika, broj: 02/1-2002/16 od 
21.04.2016. godine, za utvrđivanje javnog 
interesa, Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 
27.04.2016. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
 

1. Utvrđuje se javni interes u svrhu izgradnje 
kanalizacionog sistema i uređaja za 
prečišćavanje otpadnih voda u naselju Crnač i 
Čizmići, MZ Zgošća, po prijedlogu Općinskog 
načelnika, te se može pristupiti nepotpunoj 
eksproprijaciji - ustanovljenju prava služnosti na 
sljedećim nekretninama, označenim kao: 
 
- k.č. br. 919 pašnjak III kl. „Voznik“ u površini 

598 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 247, u posjedu Kalfić Anđe kći Jure rođ. 
Udovičić, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 920 pašnjak III kl. „Voznik“ u površini 
2381 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 237, u posjedu Kalfić Drage sina Mate, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 922 pašnjak III kl. „Voznik“ u površini 
2103 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 242, u posjedu Kalfić Ante sina Pere, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 929 livada IV kl. „Bašća“ u površini 
198 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 261, u posjedu Koščić Drage sina Mate, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 931 voćnjak IV kl. „Zakuće“ u površini 
491 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 775, u posjedu Kalfić Pave sina Mate, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 932 njiva VI kl. „Zakuće“ u površini 
848 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 776, u posjedu Kalfić Vinka sina Mate, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 933 njiva VI kl. „Čajrica“ u površini 
1362 m2 i dr., k.o. Zgošća, upisana u 

posjedovni list 225, u posjedu Kalfić Ive sina 
Joze, sa dijelom od ½ i drugih 

- k.č. br. 936 livada IV kl. „Okućnica“ u površini 
2401 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 223, u posjedu Kalfić Marka sina Ive, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 959/2 voćnjak IV kl. „Bašća“ u površini 
1141 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 794, u posjedu Kubat Ćamila sina Fazila, 
sa dijelom od ½ i drugih, 

- k.č. br. 1048 njiva VI kl. „Selišće“ u površini 
1000 m2 i dr., k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 701, u posjedu Čizmić Amara 
sina Behaije, sa dijelom od 1/3 i drugih, 

- k.č. br. 1049 nekategorisani put „Čizmići“ u 
površini 289 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1051 livada III kl. „Selišće“ u površini 
1698 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 70, u posjedu Čizmić Ešrefa sina Islama, 
sa dijelom od 1/3 i drugih, 

- k.č. br. 1052 njiva VI kl. „Selišće“ u površini 
478 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 82, u posjedu Čizmić Fate kći Derve, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1232 nekategorisani put „Čizmići“ u 
površini 2004 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, 
sa dijelom od 1/1 

- k.č. br. 1271 pašnjak III kl. „Gunjača“ u 
površini 479 m2 i njiva V kl. u površini 728 m2 

k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 788, u 
posjedu Kubat Almina sina Rašida, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1275/1 njiva V kl. „Gunjača“ u površini 
1247 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 792, u posjedu Čizmić Hazima sina Eniza, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1278 njiva V kl. „Luka“ u površini 916 
m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 
729, u posjedu Čizmić  Fehrije sina 
Sulejmana, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1279 livada III kl. „Luka“ u površini 
1588 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 788, u posjedu Kubat Almina sina Rašida, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1282 livada III kl. „Kučište“ u površini 
250 m2 i njiva V kl. u površini 1708 m2 k.o. 
Zgošća, upisana u posjedovni list 289, u 
posjedu Kubat Namika sina Ismeta, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1298 njiva VII kl. „Markovići“ u 
površini 581 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
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posjedovni list 696, u posjedu Čizmić 
Dževada sina Osmana, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1299/1 njiva VII kl. „Markovići“ u 
površini 636 m2 i dr., k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 696, u posjedu Čizmić 
Dževada sina Osmana, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1301/1 livada IV kl. „Markovići“ u 
površini 1340 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 696, u posjedu Čizmić Rešada 
sina Osmana, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1303 voćnjak V kl. „Selište“ u površini 
406 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 28, u posjedu Alajbegović Kadife kći 
Muharema, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1304 voćnjak V kl. „Kučište“ u površini 
1508 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 844, u posjedu Kubat Jasmina sina 
Rašida, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1308 livada IV kl. „Bara“ u površini 
967 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 250, u posjedu Hodžić Mirsade kći 
Derviša sa dijelom od ¼ i drugih, 

- k.č. br. 1309/2 livada V kl. „Bara“ u površini 
610 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 535, u posjedu Kalfić rođ. Bojić Ruže, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1327 livada III kl. „Doce“ u površini 
880 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 243, u posjedu Kalfić  Ante sina Ive, sa 
dijelom od 1/6  i drugih, 

- k.č. br. 1328 voćnjak IV kl. „Doce“ u površini 
711 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 179, u posjedu Helja Senada sina Refika, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1329 livada III kl. „Doce“ u površini 
4022 m2  i voćnjak III kl. u površini 147 m², 

k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 179, u 
posjedu Helja Senada sina Refika, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 1332 livada V kl. „Doce“ u površini 
751 m2,k.o. Zgošća, upisana u posjedovni list 
776, u posjedu Kalfić Vinka sina Mate, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1333 nekategorisani put „Selišće“ u 
površini 1054 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1334 voćnjak IV kl. „Selišće“ u 
površini 522 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 241, u posjedu Kalfić Marijana 
sina Mate, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1335 livada V kl. „Selišće“ u površini 
741 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 

list 239, u posjedu Kalfić  Ive sina Mate, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1336 livada IV kl. „Selišće“ u površini 
606 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 249, u posjedu Kalfić Joze sina Franje, sa 
dijelom od 1/3 i drugih, 

- k. č. br. 1337 livada IV kl. „ Selišće“ u površini 
2187 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 218, u posjedu Kalfić Franje sina Ive, sa 
dijelom od 1/3 i drugih, 

- k.č. br. 1339 livada IV kl. „Selišće“ u površini 
770 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 530, u posjedu Kalfić Bože sina Marka, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1341 pašnjak IV kl. „Urvine“ u površini 
118 m2  i livada V kl. u površini 4693 m2, k.o. 
Zgošća, upisana u posjedovni list 249, u 
posjedu Kalfić Joze sina Franje, sa dijelom 
od 1/3 i drugih, 

- k.č. br. 1343 livada V kl. „Selišće“ u površini 
850 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 530, u posjedu Kalfić Bože sina Marka, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1344 livada IV kl. „Urvine“ u površini 
1211 m2 i livada V kl. u površini 454 m2, k.o. 
Zgošća, upisana u posjedovni list 239, u 
posjedu Kalfić Ive sina Mate, sa dijelom od 
1/1, 

- k.č. br. 1365 nekategorisani put „Kalfići“ u 
površini 464  m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1399 livada IV kl. „Babina njiva“ u 
površini 1445 m2  i dr., k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 246, u posjedu Kalfić Stjepana 
sina Stjepana, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1406 voćnjak IV kl. „Sjeline“ u površini 
2586 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 234, u posjedu Kalfić Marijana sina 
Marka, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1407 nekategorisani put 
„Spodbašnice“ u površini 2527 m2, k.o. 
Zgošća, upisana u posjedovni list 114, DS 
Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k.č.  br. 1409 voćnjak IV kl. „Sjelina“ u 
površini 771 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 224, u posjedu Kalfić Ive sina 
Joze, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1410 livada IV kl. „Sjelina“ u površini 
791 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 224, u posjedu Kalfić Ive sina Joze, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1411 livada IV kl. „Sjelina“ u površini 
950 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
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list 238, u posjedu Kalfić Drage sina Franje, 
sa dijelom od 1/6 i drugih, 

- k.č. br. 1412 livada IV kl. „Sjeline“ u površini 
542 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 217, u posjedu Kalfić Franje sina Grge, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1421 njiva VI kl. „Tabakovina“ u 
površini 731 m², k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 245, u posjedu Kalfić Marka 
sina Pere, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1423 njiva VI kl. „Tabakovina“ u 
površini 2825 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 226, u posjedu Kalfić Marijana 
sina Joze, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1425 livada IV kl. „Sjelina“ u površini 
562 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 226, u posjedu Kalfić Marijana sina Joze, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1426 livada IV kl. „Kućište“ u površini 
515 m2  i dr., k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 226, u posjedu Kalfić Marijana 
sina Joze, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1427 njiva VI kl. „Kućište“ u površini 
372 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 238, u posjedu Kalfić Drage sina Franje, 
sa dijelom od 1/6 i drugih, 

- k.č. br. 1428 livada III kl. „Tabakovina“ u 
površini 1973 m2  i dr., k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 238, u posjedu Kalfić Drage 
sina Franje, sa dijelom od 1/6 i drugih, 

- k.č. br. 1483 voćnjak V kl. „Bašća“ u površini 
1069 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 246, u posjedu Kalfić Stjepana sina 
Stjepana, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1486 livada IV kl. „Urvine“ u površini 
469 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 236, u posjedu Kalfić Pere sina Marka, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1487 voćnjak V kl. „Urvine“ u površini 
751 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 236, u posjedu Kalfić Pere sina Marka, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1946 potok „Crnački potok“ u površini 
16240 m2, k.o. Zgošća, upisana u posjedovni 
list 115, DS Javno dobro putevi, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 1950 nekategorisani put „Kubati“ u 
površini 11335 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1951 nekategorisani put „Kubati“ u 
površini 15922 m2, k.o. Zgošća, upisana u 
posjedovni list 114, DS Javno dobro putevi, 
sa dijelom od 1/1. 

 

 2. U postupku eksproprijacije će se utvrditi 
dužina trase za svaku parcelu prema urađenom 
projektu, 

te će se ustanovljenje prava služnosti utvrditi  na 
dijelu parcela, označenih u članu 1. ove Odluke. 

3. Utvrđuje se da je Općina Kakanj korisnik 
nepotpune eksproprijacije za izgradnju 
kanalizacionog sistema i uređaja za 
prečišćavanje otpadnih voda u naselju Crnač i 
Čizmići, MZ Zgošća. 

4. Protiv ove Odluke može se pokrenuti  
upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici, u 
roku od 30 dana od dana dostavljanja iste. Tužba 
se podnosi neposredno Sudu u dva istovjetna 
primjerka, uz koju treba priložiti i kopiju ove 
Odluke. 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

104. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-166/16  
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 
Na osnovu odredbi poglavlja VI, člana 5. Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine, člana 75. 
Ustava Zeničko-dobojskog kantona, člana 13. 
stav (2) alineja 17) Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. stav 
(1) tačka 28) Statuta Općine Kakanj („Službene 
novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko 
vijeće na 42. sjednici održanoj 27.04.2016. 
godine, donijelo je 

 
P O S L O V N I K  

o izmjenama i dopunama Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća 

 
Član 1. 

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 
4/16), član 33. mijenja se i glasi:  

„U cilju unapređenja, efikasnosti i usklađivanja 
rada Vijeća, Vijeće uspostavlja Kolegij koga čine: 
- predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg 

Vijeća; 
- predsjednici klubova vijećnika u Vijeću. 
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U radu Kolegija učestvuje i sekretar Vijeća, koji 
je dužan osigurati uvjete za rad Kolegija. 

Sjednicama Kolegija može prisustvovati i 
općinski načelnik, po pozivu predsjedavajućeg 
Vijeća ili na vlastiti zahtjev. 

 
Član 2. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana 
od dana objavljivanja u „Službenim novinama 
Općine Kakanj“. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

105. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-167/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj”, broj: 4/08) i 
člana 94. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Kakanj („Službene novine Općine Kakanj”, broj: 
6/11 i 4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici 
održanoj dana 27.04.2016. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o usvajanju  Izvještaja o izvršenju Budžeta 

Općine Kakanj za 2015. godinu 
 

Član 1. 
Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju 

Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu. 
 

Član 2. 
Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 

83.539,27 KM raspoređuje se za pokriće 
akumuliranog deficita iz ranijeg perioda. 

 
Član 3. 

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o izvršenju 
Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu. 

 
Član 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama Općine Kakanj”. 

 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

106. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-168/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine  
 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj”, broj: 4/08) i 
člana 94. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Kakanj („Službene novine Općine Kakanj”, broj: 
6/11 i 4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici 
održanoj dana 27.04.2016. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava  
tekuće budžetske rezerve za 2015. godinu 

 

Član 1. 
Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o utrošku 

sredstava tekuće budžetske rezerve za 2015. 
godinu. 

Član 2. 
Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o utrošku 

sredstava tekuće budžetske rezerve za 2015. 
godinu. 

Član 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama Općine Kakanj“. 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

107. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-169/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 
51/09) i člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), 
Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 
27.04.2016. godine, donijelo je 
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O D L U K U 
o usvajanju Izvještaja o radu JU Dom zdravlja 

Kakanj sa Izvještajem o materijalno-
finansijskom poslovanju za 2015. godinu 

 
Član 1. 

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o radu JU 
Dom zdravlja Kakanj sa Izvještajem o materijalno- 
finansijskom poslovanju za 2015. godinu. 
 

Član 2. 
Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o radu JU 

Dom zdravlja Kakanj sa Izvještajem o materijalno- 
finansijskom poslovanju za 2015. godinu. 
 

Član 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

108. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-170/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 
51/09) i člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), 
Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 
27.04.2016. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za 

socijalni rad Kakanj sa finansijskim 
izvještajem za 2015. godinu i Izvještaja o 

isplaćenim naknadama iz Budžeta Federacije, 
Kantona i Općine u 2015. godini 

 
Član 1. 

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o radu JU 
Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim 
izvještajem za 2015. godinu i Izvještaj o 
isplaćenim naknadama iz Budžeta Federacije, 
Kantona i Općine u 2015. godini. 
 

 

Član 2. 
Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o radu JU 

Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim 
izvještajem za 2015. godinu i Izvještaj o 
isplaćenim naknadama iz Budžeta Federacije, 
Kantona i Općine u 2015. godini. 
 

Član 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 

 
                                     PREDSJEDAVAJUĆI 

OPĆINSKOG VIJEĆA  
Slaven Katičić, sr. 

109. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON     
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-171/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 

 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
člana 35. Pravila JU Centar za socijalni rad 
Kakanj, broj 05/1-05-1014/14 od 11.07.2014. 
godine,Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 
27.04.2016. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju saglasnosti na Pravilnik o 

unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih 
mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj 

 
Član 1. 

Ovom Odlukom daje se saglasnost na 
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj. 

 
Član 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Pravilnik o 
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih 
mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj. 

 
Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 
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110. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-172/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 

(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 
4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 
27.04.2016. godine, donijelo je   

 
Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o 
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih 
mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj 
 

uz sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Zadužuje se Upravni odbor JU Centar za 
socijalni rad Kakanj da Pravilnik o unutrašnjoj 
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU 
Centar za socijalni rad Kakanj izmjeni u dijelu 
tabelarnog pregleda sistematizacije poslova i 
radnih zadataka sa uslovima za njihovo 
obavljanje i brojem izvršilaca i to na strani 27, 
kolona koja se odnosi na uslove koje treba 
ispunjavati izvršilac, redni brojevi 11, 12. i 13. 
u pogledu srednje škole tako da umjesto 
„Srednja ekonomska škola“ stoji „Gimnazija, 
ekonomska ili druga odgovarajuća škola“.  

 
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 

 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

111.  
BOSNA I HERCEGOVINA     
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 

Broj: 01/1-173/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 
 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 
4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 
27.04.2016. godine, donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvatanju Informacije o stanju u sportu na 

području općine Kakanj za 2015. godinu 
  

Član 1. 
Prihvata se Informacija o stanju u sportu na 

području općine Kakanj  za 2015. godinu. 
 

Član 2. 
Sastavni dio ovog Zaključka je Informacija o 

stanju u sportu na području općine Kakanj za 
2015. godinu. 

Član 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

112. 
BOSNA I HERCEGOVINA        
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće  
Broj: 01/1-174/16 
Kakanj, 27.04.2016. godine 

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 
4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 
27.04.2016. godine, donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvatanju Informacije o realizaciji 

sredstava boračkim populacijama sa viših 
nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine 

Kakanj u skladu sa kriterijima i pozitivnim 
zakonskim propisima za 2015. godinu 

 
Član 1. 

Prihvata se Informacija o realizaciji sredstava 
boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i 
sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa 
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kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 
2015. godinu. 

Član 2. 
Sastavni dio ovog Zaključka je Informacija o 

realizaciji sredstava boračkim populacijama sa 
viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine 
Kakanj u skladu sa kriterijima i pozitivnim 
zakonskim propisima za 2015. godinu. 

Član 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 
 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

113. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-175/16 

Kakanj, 27.04.2016. godine 
 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11 i 
4/16), Općinsko vijeće na 42. sjednici održanoj 
27.04.2016. godine, razmatrajući  

  
Informaciju o statusu zgrade koju koristi 

Općinski sud u Kaknju  
 

donijelo je sljedeći  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Prihvata se Informacija  o statusu zgrade koju 
koristi Općinski sud u Kaknju, koja je sastavni dio  
ovog Zaključka. 

 
2. Zadužuju se Služba za imovinskopravne, 
geodetske poslove i katastar nekretnina  i Zavod 
za planiranje i izgradnju općine Kakanj da obave 
razgovore i konsultacije sa predstavnicima  
Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-
dobojskog kantona u vezi iznalaženja rješenja o  
daljem načinu davanja na korištenje zgrade u 
kojoj je smješten Općinski sud u Kaknju, a koja  je 
vlasništvo Općine Kakanj. Nakon obavljenih 

razgovora i konsultacija nadležna Služba i Zavod 
su dužni Općinskom vijeću dostaviti prijedlog 
odluke o daljem načinu davanja na korištenje 
predmetne zgrade Općinskom sudu u Kaknju. 

 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

114. 
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
MINISTRASTVO ZDRAVSTVA  
Broj: 11-37-8712/16  
Zenica, 25.04.2016. godine 
 
Na osnovu člana 2. Stav 1. Pravilnika o načinu 
pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka 
smrti („Službene novine F BiH“, broj:79/13 i 9/14) 
Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog 
kantona donosi 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju mrtvozornika 

 
I 

Imenuju se mrtvozornici, odnosno ovlašteni 
doktori medicine za obavljanje pregleda i 
utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih 
izvan zdravstvene ustanove na području općine 
Kakanj i to:  

1. prim.dr.Miroslav Spasojević,  

2. dr. Sedina Hadžić,  

3. dr. Ajla Durmić,  

4. dr. Izeta Hajduković,  

5. dr. Elzana Karahodžić,  

6. dr. Nejra Hodžić,  

7. dr. Nejra Avdagić,  

8. dr. Adnan Mehić i  

9. dr. Mehmed Muhić.  
 

II 
Zadatak je mrtvozornika da na području općine 

Kakanj vrše preglede umrlih osoba u cilju 
utvrđivanja nastupa, vremena i uzroka smrti i 
utvrđivanja okolnosti pod kojim je smrt nastupila.  
 

III 
U postupku pregleda umrlih i utvrđivanju 

vremena i uzroka smrti mrtvozornici su dužni da 
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svoje zadatke iz tačke II ovog Rješenja obavljaju 
po postupku i na način propisan Pravilnikom o 
načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i 
uzroka smrti.  

IV 
Mrtvozornici imaju pravo na naknadu za 

pregled umrlih osoba i pravo na naknadu putnih 
troškova u iznosu utvrđenom Odlukom o visini 
naknada za obavljanje pregleda umrlih, 
utvrđivanja vremena i uzroka smrti osoba umrlih 
izvan zdravstvene  ustanove na području 
Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine 
Zeničko-dobojskog kantona“, broj:7/15 i 12/15). 

 
V 

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja 
prestaje da važi Rješenje Ministarstva zdravstva 
Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju doktora 
medicine za pregled umrlih lica, broj 11-37-
32563-2-1/14 od 11.02.2015.godine i Rješenje 
broj: 11-37-14193-1/14 od 01.06.2015. godine.  
 

VI 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenim novinama 
Općine Kakanj.“ 

MINISTAR 

Dragoljub Brenjo, sr. 

115. 
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA KAKANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Broj i datum prema tabeli, kolona II  
 

Na osnovu člana 60. i člana 100. Zakona o 

Budžetima  u Federaciji Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine F BiH“, broj: 102/2013, 9/2014 

i 13/2014 ), člana 38. i 118. Statuta Općine 

Kakanj i  člana 14.  Odluke o izvršavanju Budžeta 

Općine Kakanj za 2016.godinu („Službene novine 

Općine Kakanj“, broj: 1/2016 ), Općinski načelnik  

d o n o s i 

 

Z A K L J U Č A K  

I 

Odobrava se isplata iznosa kako slijedi : 

 

 
 

Redni 

broj 
Br. zaključka Datum Naziv/Ime i prezime Iznos Zahtjev 

1. 02/1-2074/16 27.04.2016. Deskaj Halim 100,00 05/1-328/16 

2. 02/1-1853/16 27.04.2016. 5 korisnika po spisku 500,00 05/1-299-303/16 

3. 02/1-879/16 24.02.2016. Alimanović Jasmin 50,00 02/1-46/16 

4. 02/1-927/16 29.02.2016. Silajđić Munibu 50,00 05/1-169/16 

5. 02/1-921/16 29.02.2016. Delić Ismet 50,00 02/1-114/16 

6. 02/1-613/16 10.02.2016. Pandžić Šefik 50,00 05/1-124/16 

7. 02/1-2049/16 26.04.2016. Turudić Nail 50,00 05/1-327/16 

8. 02/1-2048/16 26.04.2016. Musić Avdo 50,00 02/1-236/16 

9. 02/1-2046/16 26.04.2016. Ramić Azra 50,00 02/1-228/16 

10. 02/1-1952/16 21.04.2016. Junuzović Nihad 50,00 05/1-318/16 

11. 02/1-1922/16 20.04.2016. Hasić Ferid 50,00 02/1-149/16 
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12. 02/1-1921/16 20.04.2016. Berbić Namira 100,00 05/1-314/16 

13. 02/1-1902/16 19.04.2016. Pekić Andrea 50,00 02/1-204/16 

14. 02/1-1785/16 12.04.2016. Deskaj Halim 100,00 02/1-194/16 

15. 02/1-1763/16 11.04.2016. Pipo Zakira 100,00 05/1-285/16 

16. 02/1-1764/16 11.04.2016. Čelebić Mevlida 50,00 02/1-129/16 

17. 02/1-1700/16 11.04.2016. Pandžić Šefik 50,00 05/1-282/16 

18. 02/1-1620/16 07.04.2016. Čehajić  Selvedin 50,00 02/1-180/16 

19. 02/1-1622/16 07.04.2016. Čolak Miralem 50,00 02/1-185/16 

20. 02/1-1612/16 05.04.2016. Čizmić Hamida 50,00 02/1-192/16 

21. 02/1-1552/16 04.04.2016. Sarač  Esad 50,00 02/1-173/16 

22. 02/1-1287/16 16.03.2016. Alajbegović  Sadik 50,00 02/1-45/16 

23. 02/1-1439/16 28.03.2016. Zahirović Fazila 30,00 05/1-241/16 

24. 02/1-1418/16 24.03.2016. Bajrić Ćazim 50,00 02/1-227/16 

25. 02/1-1417/16 24.03.2016. Sinan Ferid 50,00 05/1-226/16 

26. 02/1-1410/16 24.03.2016. Pandžić Šefik 50,00 05/1-223/16 

27. 02/1-1381/16 23.03.2016. Delić Ševal 100,00 05/1-218/16 

28. 02/1-1358/16 23.03.2016. Alajbegović Sadik 50,00 02/1-166/16 

29. 02/1-1315/16 21.03.2016. Mehak Sifet 50,00 02/1-137/16 

30. 02/1-1082/16 10.03.2016. Ramić Envera 50,00 02/1-121/16 

31. 02/1-1095/16 10.03.2016. Omerhodžić Hajrija 100,00 02/1-133/16 

32. 02/1-1096/16 10.03.2016. Pandžić Šefik 100,00 05/1-182/16 

 
II 

Odobrena sredstva iz tačke I ovog Zaključka isplatit će se sa pozicije  Tekuća budžetska  rezerva  Budžeta 
Općine Kakanj za 2016.godinu. 

III 
Sredstva će se isplatiti putem  blagajne Općine Kakanj . 
 

IV 
Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

V 
Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
Nermin Mandra,s.r. 
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116. 
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA KAKANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Broj i datum prema tabeli, kolona II  
 
Na osnovu člana 60. i člana 100. Zakona o Budžetima  u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine 
F BiH“, broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014 ), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj i  člana 14.  Odluke o 
izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/2016 ), 
Općinski načelnik  d o n o s i 

Z A K L J U Č A K  
I 

Odobrava se isplata iznosa kako slijedi : 
Redni 

broj 
Br. zaključka Datum Naziv/Ime i prezime Iznos Zahtjev 

1. 02/1-1995/16 21.04.2016. Kubura Amra 100,00 02/1-210/16 

2. 02/1-531/16 05.02.2016. Hrustić Elvedin 80,00 07/1-41-66/16 

3. 02/1-530/16 05.02.2016. Karahodžić Haris 80,00 07/1-41-66/16 

4. 02/1-608/16 09.02.2016. Šahinbegović Edin 120,00 07/1-41-858/16 

5. 02/1-920/16 29.02.2016. Hasić Ferid 100,00 02/1-117/16 

6. 02/1-2047/16 26.04.2016. Panžić Munir 100,00 05/1-123/16 

7. 02/1-1951/16 21.04.2016. Šahinbegović Edin 120,00 07/1-41-2907/16 

8. 02/1-1980/16 21.04.2016. Karahodžić Haris 80,00 07/1-41/2907/16 

9. 02/1-1919/16 20.04.2016. Deset korisnika po spisku 1 000,00 - 

10. 02/1-1619/16 07.04.2016. Sejdić Smaila 100,00 05/1-272/16 

11. 02/1-1607/16 05.04.2016. Mušinović Safeta 50,00 02/1-127/16 

12. 02/1-1421/16 24.03.2016. Ramić Idriz 100,00 02/1-168/16 

13. 02/1-1081/16 10.03.2016. Hadžić Hamid 100,00 02/1-89/16 

14. 02/1-1105/16 10.03.2016. Kobilica Adil 100,00 02/1-136/16 

15. 02/1-1106/16 10.03.2016. Karahodžić Haris 80,00 07/1-41-2117/16 

16. 02/1-1107/16 10.03.2016. Hrustić Elvedin 80,00 07/1-41-2117/16 

17. 02/1-1108/16 10.03.2016. Šahinbegović Edin 120,00 07/1-41-2117/16 

18. 02/1-1079 29.02.2016. „Pero“ D.O.O. Zenica 3 866,79 02-3/16 

19. 02/1-1077/16 26.02.2016. TR „MILA“ 2 850,00 02-3/16 
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20. 02/1-1799/16 13.04.2016. 

Novčani iznos bivšim 

predsjednicima i 

načelnicima Općine Kakanj 700,00 - 

 

II 
Odobrena sredstva iz tačke I ovog Zaključka isplatit će se sa pozicije  Tekuća budžetska  rezerva  Budžeta 
Općine Kakanj za 2016.godinu. 

III 
Sredstva će se isplatiti na žiro račun korisnika . 

IV 
Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

V 
Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
Nermin Mandra,s.r. 

117. 
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA KAKANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Broj i datum prema tabeli, kolona II  
 
Na osnovu člana 60. i člana 100. Zakona o Budžetima  u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine 
F BiH“, broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014 ), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj i  člana 14.  Odluke o 
izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/2016 ), 
Općinski načelnik  d o n o s i 

Z A K L J U Č A K  
I 

Odobrava se isplata iznosa kako slijedi: 
 

Redni broj Br.zaključka Datum  Naziv / Ime i prezime Iznos Zahtjev 

1. 02/1-2083/16 27.04.2016. Sindikalna organizacija PD Rudstroj 5.000,00 01/1-161/16 

2. 02/1-1852/16 15.04.2016. KUD Fadil Dogdibegović Dikan 7.000,00 07/1-41-2889/16 

3. 02/1-269/16 22.01.2016. MIZ Gračanica 500,00 02/1-44/16 

 4. 02/1-806/16 19.02.2016. Sindikat metalaca ZDK-a 500,00 02/1-103/16 

5. 02/1-2009/16 22.04.2016. Savez samostalnih sindikata ZDK-a 2.000,00 02-137-04/16 

6. 02/1-1609/16 05.04.2016. Udruženje Roma Općine Kakanj 200,00 05/1-251/16 

7. 02/1-1334/16 22.03.2016. UG „Majke Kaknja“ 150,00 02-164/16 

 8. 02/1-1062/16 09.03.2016. Sindikalna organizacija Općine Kakanj 2.000,00 02/1-151/16 

 
II 

Odobrena sredstva iz tačke I ovog Zaključka isplatit će se sa pozicije  Tekuća budžetska  rezerva  Budžeta 
Općine Kakanj za 2016.godinu. 
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III 
Sredstva će se isplatiti na žiro račun Korisnika . 

IV 
Korisnik je obavezan Službi za finansije Općine Kakanj dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku 
doznačenih sredstava u roku od 30 dana od dana uplate istih. 

 
V 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
VI 
 

Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“. 
OPĆINSKI NAČELNIK  

Nermin Mandra,s.r. 
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