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156. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-266/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 

Na osnovu ĉlana 14. stav (4) i ĉlana 16. Zakona o 
eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16) i ĉlana 24. 
Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine 
Kakanj “, broj: 4/08), rješavajući po prijedlogu JP 
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno 
društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. 
Kakanj, broj: 01//D-01-52-8025/17 od 21.06.2017. 
godine, Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 
28.06.2017. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
 
1. UTVRĐUJE SE javni interes u svrhu izgradnje 
glavnog vanjskog odlagališta „Ribnica“, na 
podruĉju općine Kakanj, po prijedlogu JP 
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno 
društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. 
Kakanj, te se može pristupiti potpunoj 
eksproprijaciji na slijedećim nekretninama, 
oznaĉenim kao: 
- k.ĉ. br. 54 (po starom premjeru k.ĉ. br.388/57 

K.O. Ribnica), “Gradac”, pašnjak IV kl. u 
površini 884 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br. 2, državna svojina i posjedovni list 
broj 124, posjed Delibašić Hilmija i Delibašić 
Ibro sinovi Nezira i Masnopita Memnuna kći 
Rašida svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 55 (po starom premjeru k.ĉ. br.388/17 
K.O. Ribnica), “Gradac”, livada VI kl. u                        
površini 3435 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br.2, državna svojina i posjedovni list 
broj 267, posjed Pipo Zakira kći Derviša sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 56 (po starom premjeru k.ĉ. br.388/58 
K.O. Ribnica), “Gradac”, pašnjak IV kl. u 
površini 896 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br.2, državna svojina i posjedovni list 

broj 124, posjed Delibašić Hilmija i Delibašić 
Ibro sinovi Nezira i Masnopita Memnune kći 
Rašida svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 59 (po starom premjeru k.ĉ. br.388/61 
K.O. Ribnica), “Krĉevina”, pašnjak IV kl. u 
površini 1420 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br.2, državna svojina i posjedovni list 
broj 246, posjed Šahinbegović Ševal i 
Šahinbegović Kasim sinovi Šukrije, 
Šahinbegović Ševala, Begić Kasema i Strika 
Mukadesa kćeri Šukrije svi sa dijelom 1/5, 

- k.ĉ. br. 60 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
388/62 K.O. Ribnica), “Krĉevina”, pašnjak IV 
kl. u površini 2295 m² K.O. Mramor, upisana 
u z.k.ul. br.3 i posjedovni list broj 236, 
zemljišnoknjižno vlasništvo i posjed 
Neimarlija Derviš sin Derviša iz Kaknja sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 61 (po starom premjeru k.ĉ. br.388/63 
K.O. Ribnica), “Krĉevina”, pašnjak IV kl. u 
površini 1737 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br.40, zemljišnoknjižno vlasništvo Šišić 
Sifet sin Šefika iz Kaknja sa dijelom 1/1 i 
posjedovni list broj 252 , posjed Šišić Sifet sin 
Šefika sa dijelom 3/6, Šišić Mirzeta, Mašić 
Ifeta i Demir Mirsada kćeri Šefika sve sa 
dijelom 1/6, 

- k.ĉ. br. 67 (po starom premjeru k.ĉ. br.322/4 
K.O. Ribnica), “Podaline kuće”, livada VI kl. u 
površini 506 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i 
drugi, i posjedovni list broj 96, posjed 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 68 (po starom premjeru k.ĉ. br.322/3 
K.O. Ribnica), “Podalina kuća”, pašnjak IV kl. 
u površini  637 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i 
drugi, posjedovni list broj 98, posjed Delibašić 
Nurija sin Mahmuta, Delibašić Muruveta i 
Vehab Nura kćeri Mahmuta, Neimarlija 
Amela kći Izeta svi sa dijelom ¼, 

- k.ĉ. br. 69, (po starom premjeru k.ĉ. br.322/1  
K.O. Ribnica), “Podalina kuća”, livada VI kl. u 
površini 1479 m², K.O. Mramor, upisana u 
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z.k.ul. br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i 
drugi, posjedovni list broj 91, posjed Delibašić 
Ramiz sin Hamida  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 70 (po starom premjeru k.ĉ. br.323/1 
K.O. Ribnica), “Podalina kuća”, livada VI kl. u 
površini 1128 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i 
drugi, posjedovni list broj 272, posjed 
Delibašić Hidajet sin Fadila, Delibašić Azra i 
Spahić Hidajeta kćeri Fadila svi sa dijelom 
1/12, Delibašić Džemal sin Rašida, Sikira 
Badema kći Rašida oboje sa dijelom 1/4, 
Sikira Elifa, Avdić Ševala, Kevilj Munevera i 
Mioĉ Badema kćeri Ismeta svi sa dijelom 
1/20, Avdispahić Selmir sin Fahrije, 
Krivokapa Lejla kći Fahrije oboje sa dijelom 
1/40, 

- k.ĉ. br. 71 (po starom premjeru dio k.ĉ. br. 
323/1 K.O. Ribnica), “Podalina kuća”, pašnjak 
IV kl. u površini 363 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul. br. 260, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa 
dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 272, 
posjed Delibašić Hidajet sin Fadila, Delibašić 
Azra, Spahić Hidajeta kćeri Fadila svi sa 
dijelom 1/12, Delibašić Džemal sin Rašida, 
Sikira Badema kći Rašida oboje sa dijelom 
1/4, Sikira Elifa, Avdić Ševala, Kevilj 
Munevera i Mioĉ Badema kćeri Ismeta svi sa 
dijelom 1/20, Avdispahić Selmir sin Fahrije, 
Krivokapa Lejla kći Fahrije oboje sa dijelom 
1/40, 

- k.ĉ. br. 72 (po starom premjeru dio k.ĉ. br. 
323/2 K.O. Ribnica), “Podaline kuće”, livada 
VI kl. u površini 379 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul. br. 260, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Avdispahić Selmir sin Fahrije sa 
dijelom 1/119 i drugi, posjedovni list broj 66, 
posjed Ĉiĉak Derviša kći Sulje sa dijelom ¼ i 
Delibašić Bahrija kći Ćamila  sa dijelom ¾, 

- k.ĉ. br. 73 (po starom premjeru k.ĉ. br. 323/2  
K.O. Ribnica), “Podalina kuća”, livada VI kl. u 
površini  418 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br 260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Avdispahić Selmir sin Fahrije sa dijelom 
1/119 i drugi, posjedovni list broj 102, posjed 
Delibašić Ago sin Ahmeta  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 74 (po starom premjeru k.ĉ. br. 324 
K.O. Ribnica), “Podalina kuća”, livada VI kl. u 
površini 1216  m²,  K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br. 261, zemljišnoknjižno vlasništvo  
Delibašić Nezir sin Ibrahima sa dijelom 1/40 i 
drugi, posjedovni list broj 144, posjed 
Delibašić Džemal sin Rašida  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 75 (po starom premjeru k.ĉ. br. 326/1 
K.O. Ribnica), “Podalina kuća”, livada VI kl. u 
površini 585 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul. br. 243, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse 1/90 i drugi, i 
posjedovni list broj 250, posjed Šišić Senad 
sin Šefkije sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 78 (po starom premjeru k.ĉ. br. 322/2 
K.O. Ribnica), “Podaline kuće”, pašnjak IV kl. 
u površini 318 m², livada VI. kl. u površini 363 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 199, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa 
kći Hasana sa dijelom 1/16 i drugi, 
posjedovni list broj 62, posjed Delibašić 
Vahid sin Adema sa dijelom  1/1, 

- k.ĉ. br. 709 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
290/3 K.O. Ribnica), “Potkuća ”, voćnjak III kl. 
u površini  48 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Bahrija kći Ćamila sa dijelom 1/8 i 
drugi, posjedovni list broj 66, posjed Ĉiĉak 
Derviša kći Sulje sa dijelom ¼ i Delibašić 
Bahrija kći Ćamila  sa dijelom ¾, 

- k.ĉ. br. 719 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
290/3 K.O. Ribnica), “Bašća”, livada III kl. u 
površini 231 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Bahrija kći Ćamila sa dijelom 1/8 i 
drugi, posjedovni list broj 262, posjed 
Delibašić Seid sin Arifa sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 721 (po starom premjeru k.ĉ. br.  
290/3 i 290/1 K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada 
III kl. u površini 209 m², kuća i zgrada u 
površini 231m², dvorište u površini 500 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.269, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Bahrija 
kći Ćamila sa dijelom 1/8 i drugi,posjedovni 
list broj 67, posjed Ĉiĉak Derviša kći Sulje, 
Delibašić Bahrija kći Ćamila, Delibašić Nakib 
sin Arifa, Delibašić Mediha kći Dževada, 
Delibašić Asim sin Sulje, Goralija Hatidža kći 
Sulje svi sa dijelom 1/12  Delibašić Ago sin 
Ahmeta sa dijelom 1/3, Delibašić Zaim sin 
Arifa sa dijelom 1/6, 

- k.ĉ. br. 722 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
289/1 K.O. Ribnica), “Ribnica”, 
nekategorisani put, u površini 106 m², K.O. 
Mramor upisana u z.k.ul. br. 268, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Suljo 
sin Ahmeta sa dijelom 183/12800 i drugi, 
posjedovni list broj 162, posjed D.S. D.S. 
D.S. Javno dobro putevi  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 723 (po starom premjeru dio k.ĉ. br. 
290/2 K.O. Ribnica), “JonĊa”, livada III kl. u 
površini 215 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Bahrija kći Ćamila sa dijelom 1/8 i 
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drugi, posjedovni list broj 136, posjed 
Delibašić Mehmedalija sin Osmana sa 
dijelom ½, Delibašić Osman, Delibašić 
Hasan, Delibašić Ibrahim, Delibašić Abdulah 
sinovi Mustafe i Fejzović Aiša kći Mustafe, svi 
sa dijelom 1/10, 

- k.ĉ. br. 724 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
290/2 K.O. Ribnica), “Strana”, livada III kl. u 
površini 95 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Bahrija kći Ćamila sa dijelom 1/8 i 
drugi, posjedovni list broj 135, posjed 
Delibašić Mehmedalija sin Osmana  sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 725 (po starom premjeru k.ĉ. br. dio 
290/2 K.O. Ribnica), “Ribnica” livada III kl. u 
površini 73 m² K.O. Mramor upisana u z.k. ul. 
br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić 
Bahrija kći Ćamila sa dijelom 1/8 i drugi, 
posjedovni list br. 138, posjed Delibašić 
Abdulah, Delibašić Hasan, Delibašić Ibrahim, 
Delibašić Osman sinovi Mustafe, Fejzović 
Aiša kći Mustafe svi sa dijelom 1/5, 

- k.ĉ. br. 726 (po starom premjeru k.ĉ. br.293/6 
i 293/7 nastala cijepanjem k.ĉ. br. 293/1 K.O. 
Ribnica), “Vrto”, njiva V kl. u površini 653 m², 
kuća i zgrada u površini 21 m², K.O. Mramor 
upisana u z.k.ul.br. 198, zemljišnoknjižno 
vlasništvo  Delibašić Hasnija roĊ. Karamuja 
sa dijelom  1/16 i drugi, posjedovni list broj 
150, posjed Delibašić Esad sin Salke  sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 727 (po starom premjeru k.ĉ. br.292/1 
i k.ĉ. br. 292/2  K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva 
V kl. u površini 110 m², kuća i zgrada u 
površini 273 m², dvorište u površini 500 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.198 i 242 
,zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija 
sa dijelom 1/16  i posjedovni list broj 150 , 
posjed  Delibašić Esad sin Salke  sa dijelom 
1/1, 

- k.ĉ. br. 728 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
292/9  K.O. Ribnica), “Ribnica”,  voćnjak III kl. 
u površini 49 m², kuća i zgrada u površini  16 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 138, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Ćamil 
sin Mehmeda iz Kaknja sa dijelom 31/480 i 
drugi, posjedovni list broj 133, posjed 
Delibašić Hasreta kći Nurije, Bašić Halid sin 
Adila i Haraĉić Sadžida kći Ismeta svi sa 
dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 729 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.292/13 nastala cijepanjem k.ĉ. br. 292/1 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, kuća i zgrada u 
površini 22 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 198, zemljišnoknjižno vlasništvo  
Delibašić Hasnija roĊ. Karamuja sa dijelom 

1/16 i drugi,posjedovni list broj 139, posjed 
Delibašić Muhamed, Delibašić Huso, 
Delibašić Ejub, Delibašić Zijad sinovi Ragiba, 
Đokić Esma kći Ragiba  svi sa dijelom 1/10, 
Delibašić Izudin, Delibašić Nehrudin sinovi 
Osmana, Haraĉić Edina kći Osmana i 
Delibašić Habiba kći Rasima  svi sa dijelom 
5/80, Delibašić Sead sin Ragiba sa dijelom 
5/20,  

- k.ĉ. br. 730/1(po starom premjeru k.ĉ. 
br.289/3 i 291/15  K.O. Ribnica), “Ribnica”, 
kuća i zgrada u površini 216 m², dvorište u 
površini 374 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 51 i 142 ,zemljišnoknjižno vlasništvo 
Filipović Zibija iz Ribnice sa dijelom 
979/12800 i Delibašić Ejub sin Ragiba iz 
Ribnice sa dijelom 1/20 i drugi, posjedovni list 
broj 87, posjed Delibašić Hasreta kći Nurije, 
Haraĉić Sadžida kći Ismeta i Bašić Halid sin 
Adila  
svi sa dijelom 1/9, Delibašić Ragib sin 
Osmana sa dijelom 1/3, Smaka Munever, 
Smaka Faruk i Smaka Rešad sinovi Ferida, 
Smaka Munevera kći Ferida svi sa dijelom 
1/120,  Delibašić Ishak sin Ise, Neimarlija 
Hasnija kći Huse oboje sa dijelom 1/60, 
Delibašić Taiba kći Osmana sa dijelom 1/30, 
Delibašić Vasvija kći Osmana sa  dijelom 
1/20, Hadžić Enesa kći Eniza sa dijelom 6/60 
i Migić Mersa kći Eniza sa dijelom 1/12, 

- k.ĉ. br. 730/2 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.291/14 K.O. Ribnica), “Ribnica”, kuća i 
zgrada u površini 45 m²,dvorište u površini 38 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.172, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa iz 
Ribnice sa dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list 
broj 317, posjed Ganibegović Rabija, 
Dogdibegović Raifa, Erović Muamera kćeri 
Refika, Delibašić Atifa kći Derviša sve sa 
dijelom ¼, 

- k.ĉ. br. 731 (po starom premjeru k.ĉ. br.291/7 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, kuća i zgrada u 
površini 84 m², dvorište u površini 185 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.213, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Đemila  
sa dijelom 3/160 i drugi, posjedovni list broj 
112, posjed Delibašić Faik sin Šefika, 
Ĉeliković Nirka, Mehić Mirha kćeri Šefika svi 
sa dijelom 1/60, Delibašić Ferid sin Derviša i 
Haraĉić Munevera kći Derviša oboje sa 
dijelom ¼, Delibašić Zumra kći Vejsila sa 
dijelom 1/5, Dogdibegović Raifa, Erović 
Muamera, Ganibegović  Rabija kćeri Refika 
sve dijelom 1/12, 

- k.ĉ. br. 732 (po starom premjeru k.ĉ. br.291/5 
K.O. Ribnica), “Bašĉa ”, njiva V kl. u površini  
247 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 
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173,zemljišnoknjižno vlasništvo 
Pašanbegović Šećo sin Dede sa dijelom 
35/240 i drugi, posjedovni list broj 86, posjed 
Delibašić Latifa, Ganibegović Rabija, Erović 
Muamera i Dogdibegović Raifa kćeri Refika 
sve sa dijelom 1/4, 

- k.ĉ. br. 733 (po starom premjeru k.ĉ. br.291/3 
K.O. Ribnica), “Bašĉa”, voćnjak III kl. u 
površini 585 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.172, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Šerifa sa dijelom 1/8 i drugi, 
posjedovni list broj 86, posjed Delibašić 
Latifa, Ganibegović Rabija, Erović Muamera i 
Dogdibegović Raifa kćeri Refika sve sa 
dijelom 1/4, 

- k.ĉ. br. 734 (po starom premjeru k.ĉ. br.291/4 
K.O. Ribnica), “Bašća”, livada IV kl. u površini 
769 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.173, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Pašanbegović 
Šećo sin Dede sa dijelom 35/240 i drugi, 
posjedovni list broj 112, Delibašić Faik sin 
Šefika, Ĉeliković Nirka, Mehić Mirha kćeri 
Šefika svi sa dijelom 1/60, Delibašić Ferid sin 
Derviša i Haraĉić Munevera kći Derviša oboje 
sa dijelom ¼, Delibašić Zumra kći Vejsila sa 
dijelom 1/5, Dogdibegović Raifa, Erović 
Muamera, Ganibegović Rabija kćeri Refika 
sve sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 755 (po starom premjeru k.ĉ. br.329/2 
K.O. Ribnica), “Podalina kuća, voćnjak IV kl. 
u površini 1111 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.143, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hasnija roĊ. Pašalić sa dijelom ¼ i 
drugi, posjedovni list broj 113, posjed 
Delibašić Avdo sin Sabrije sa dijelom 1/3, 
Delibašić Faruk, Delibašić Meho sinovi 
Sabrije, Hadžić Zilha kći Sabrije, Delibašić 
Zehra kći Muje  svi sa dijelom 1/6, 

- k.ĉ. br. 756 (po starom premjeru k.ĉ. br.332  
K.O. Ribnica), “Podalina kuća”, livada V kl. u 
površini  919 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.259, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Škaljo Hašema roĊ. Delibašić sa dijelom 1/6 i 
drugi, i posjedovni list broj 72, posjed 
Delibašić Ibro sin Alije sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 759/1 (po starom premjeru k.ĉ. br.328  
K.O. Ribnica), “Podalina kuća ”, livada V kl. u 
površini 1148 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.136, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Jusuf sin Osmana sa dijelom 1/8 i 
drugi, posjedovni list broj 117, posjed 
Delibašić Taiba kći Osmana sa dijelom 6/35, 
Delibašić Vasvija kći Osmana sa dijelom 
9/35, Hadžić Enesa, Migić Mersa kćeri Eniza 
obje sa dijelom 14/70, Smaka Faruk, Smaka 
Munever, Smaka  Rešad sinovi Ferida i  

Smaka Munevera kći Ferida svi  sa dijelom 
3/70, 

- k.ĉ. br. 759/2 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
326/4 K.O. Ribnica), “Podalina kuća ”, njiva 
VI kl. u površini 1544 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br.224, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Alajbegović Hajrija kći Osmana sa 
dijelom 1/24 i drugi, posjedovni list broj 117, 
posjed Delibašić Taiba kći Osmana sa 
dijelom 6/35, Delibašić Vasvija kći Osmana 
sa dijelom 9/35, Hadžić Enesa, Migić Mersa 
kćeri Eniza obje sa dijelom 14/70, Smaka 
Faruk, Smaka Munever, Smaka Rešad sinovi 
Ferida i Smaka Munevera kći Ferida svi sa 
dijelom 3/70, 

- k.ĉ. br. 759/3 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
326/3 K.O. Ribnica), “Podalina kuća“,  livada 
V kl. u površini  2406  m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br.206, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Hanumica kći Avde sa 
dijelom 1/8 i drugi, posjedovni list broj 117, 
posjed Delibašić Taiba kći Osmana sa 
dijelom 6/35, Delibašić Vasvija kći Osmana 
sa dijelom 9/35, Hadžić Enesa, Migić Mersa 
kćeri Eniza obje sa dijelom 14/70, Smaka 
Faruk, Smaka Munever, Smaka  Rešad 
sinovi Ferida i  Smaka Munevera kći Ferida 
svi  sa dijelom 3/70, 

- k.ĉ. br. 760 (po starom premjeru k.ĉ. br.325/1 
i 325/2 K.O. Ribnica), “Podaline kuće”, livada 
V kl. u površini  2368 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br.149 i 205, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Filipović Mehmed 
sin Omera sa dijelom 7/24 i drugi, posjedovni 
list broj 78, posjed Delibašić Rešad sin Avde 
sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 761(po starom premjeru k.ĉ. br.334 
K.O. Ribnica), “Jelina bašĉa ”, livada V kl. u 
površini  419 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.269, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Azema roĊ. Spahić sa dijelom 
73/1920 i drugi, posjedovni list broj 72, 
posjed  Delibašić Ibro sin Alije sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 762 (po starom premjeru k.ĉ. br.335/1  
K.O. Ribnica), “Podaline  kuće”, livada V kl. u 
površini  608 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, 
posjedovni list broj 246, posjed Šahinbegović 
Ševal i Šahinbegović Kasim sinovi Šukrije sa 
dijelom 1/5, Begić Kasema, Strika Mukadesa 
i Šahnibegović Ševala kćeri Šukrije sa 
dijelom 1/5, 

- k.ĉ. br. 763 (po starom premjeru k.ĉ. br.335/2 
K.O. Ribnica), “Podalina kuća”, livada V kl.  u 
površini  1054 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.198, zemljišnoknjižno vlasništvo 
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Delibašić Hasnija roĊ. Karamuja sa dijelom 
1/16 i drugi, posjedovni list broj 235, posjed  
Merdan Sadeta kći Osmana sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 764 (po starom premjeru k.ĉ. br.336/1 
K.O. Ribnica), “Jelina bašĉa”, livada V kl. u 
površini 990 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.198, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hasnija roĊ Karamuja sa dijelom 
1/16 i posjedovni list broj 150, posjed 
Delibašić Esad sin Salke  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 765 (po starom premjeru k.ĉ. br.336/2  
K.O. Ribnica), “Jelina bašĉa ”, njiva VI kl. u 
površini  389 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, 
posjedovni list broj 123, posjed Delibašić 
Rabija kći Mustafe sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 766 (po starom premjeru k.ĉ. br.337/3 
nastala cijepanjem k.ĉ. 337 K.O. Ribnica), 
“Jelina bašĉa”, njiva VII kl. u površini  381 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 142, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Izudin 
sin Osmana sa dijelom 1/32 i drugi 
posjedovni list broj 90, posjed Delibašić 
Samija kći Mehe  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 767 (po starom premjeru k.ĉ. br.337/2 
nastala cijepanjem k.ĉ. 337 K.O. Ribnica ), 
“Jelina bašĉa” voćnjak III kl. u površini  321 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.142, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Izudin 
sin Osmana sa dijelom 1/32 i posjedovni list 
broj 139, posjed  Delibašić Ejub, Delibašić 
Zijad, Delibašić Huso, Delibašić Muhamed 
sinovi Ragiba i Đokić Esma kćeri Ragiba sa 
dijelom 1/10, Delibašić Sead sin Ragiba sa 
dijelom 5/20, Delibašić Izudin, Delibašić 
Nehrudin sinovi Osmana, Delibašić Habiba 
kći Rasima i Haraĉić  Edina kći Osmana sa 
dijelom 5/80, 

- k.ĉ. br. 769/1 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.291/1  K.O. Ribnica), “Bašĉa”, voćnjak III 
kl. u površini  1208 m², K.O. Mramor, upisana 
u z.k.ul.br. 211, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Džemila sa dijelom 3/40 i drugi, 
posjedovni list broj 116, posjed  Smaka 
Munever, Smaka Faruk, Smaka Rešad sinovi 
Ferida i Smaka Munevera kći Rešada sa 
dijelom 3/100, Delibašić Ishak sin Ise sa 
dijelom 3/50, Delibašić Taiba kći Osmana sa 
dijelom 3/25, Delibašić Vasvija kći Osmana 
sa dijelom 9/50, Hadžić Enesa kći Eniza i 
Migić Mersa kći Eniza sa dijelom 13/50, 

- k.ĉ. br. 769/2 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.291/1 K.O. Ribnica), “Bašĉa”, livada III kl. 
u površini  921 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br. 144, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Jusuf sin Osmana sa dijelom 1/9 i 

drugi, posjedovni list broj 116, posjed Smaka 
Munever, Smaka Faruk, Smaka Rešad sinovi 
Ferida i Smaka Munevera kći Rešada sa 
dijelom 3/100, Delibašić Ishak sin Ise sa 
dijelom 3/50, Delibašić Taiba kći Osmana sa 
dijelom 3/25, Delibašić Vasvija kći Osmana 
sa dijelom 9/50, Hadžić Enesa kći Eniza i 
Migić Mersa kći Eniza sa dijelom 13/50, 

- k.ĉ. br. 770 (po starom premjeru k.ĉ. br.285/1  
K.O. Ribnica), “Ribnica ”, pašnjak III kl. u 
površini 30 m², kuća i zgrada u površini 42 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 266, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list 
broj  65, posjed  Delibašić Tahir sin Vejsila  
sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 771 (po starom premjeru k.ĉ. br.283/3 
K.O. Ribnica), “Ribnica ”, pašnjak III kl. u 
površini 25 m², kuća i zgrada u površini 22 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.241, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj  
324, posjed  Delibašić Zihnija sin Sulejmana 
sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 772 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
283/2 K.O. Ribnica), “Ribnica ”, pašnjak III kl. 
u površini 22 m² , kuća i zgrada u površini 20 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 241, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 
324, posjed  Delibašić Zihnija sin Sulejmana  
sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 773 (po starom premjeru k.ĉ. br.282/7  
K.O. Ribnica), “Guvno”,  livada III kl. u 
površini 236 m², kuća i zgrada u površini 22 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 259, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašema 
sa dijelom 1/6 i posjedovni list broj 66, posjed 
Ĉiĉak Derviša kći Sulje sa dijelom 1/4 i 
Delibašić Bahrija kći Ćamila sa dijelom ¾, 

- k.ĉ. br. 774 (po starom premjeru k.ĉ. br.282/6 
K.O. Ribnica), “Guvno”, livada III kl.u površini 
254, kuća i zgrada u površini 29 m², K.O. 
Mramor, upisana u z.k.ul.br. 259, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašena sa 
dijelom 1/6 i drugi, posjedovni list broj 312, 
posjed Delibašić Edin sin Sulejmana  sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 775 (po starom premjeru k.ĉ. br.283/1 
K.O. Ribnica), “Guvno”, njiva IV kl. u površini 
109 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, 
posjedovni list broj 123, posjed Delibašić 
Rabija kći Mustafe sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 776 (po starom premjeru k.ĉ. br.283/4  
K.O. Ribnica), “Guvno”, njiva IV kl. u površini  
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75 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.241, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 1/32 i drugi,posjedovni list broj 65, 
posjed  Delibašić Tahir sin Vejsila sa dijelom 
1/1, 

- k.ĉ. br. 777 (po starom premjeru k.ĉ. br.283/1 
K.O. Ribnica), “Guvno”, njiva IV kl.  u površini  
109 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, 
posjedovni list broj 90, posjed Delibašić 
Samija kći Mehe sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 778/1 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
285/3 K.O. Ribnica), “Guvno”, kuća i zgrada u 
površini 25 m², njiva V kl. u površini 224 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.96, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Seid sin 
Arifa sa dijelom 1/5 i drugi, posjedovni list 
broj 262 , posjed  Delibašić Seid sin Arifa sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 779 (po starom premjeru k.ĉ. br.283/1 
K.O. Ribnica), “Guvno ”, njiva IV kl. u površini 
39 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.241, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 
123, posjed  Delibašić Rabija kći Mustafe sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 780 (po starom premjeru k.ĉ. br.283/1 
K.O. Ribnica), “Guvno”, njiva IV kl.u površini 
114 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.241, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 1/32 i drugi, posjedovni list broj 85, 
posjed Begović Enisa kći Hamida, Delibašić 
Mirsad sin Hamida, Delibašić Zakira kći 
Hamida, Delibašić Sabira kći Ibre, Hadžić 
Nadža kći Hamida sa dijelom 1/6, Fejzić 
Belma i Fejzić Elma kćeri Sakiba sa dijelom 
1/12, 

- k.ĉ. br. 781/1 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.284/1 K.O. Ribnica), “Ribnica”, dvorište  u 
površini  500 m², njiva V kl. u površini 818 m², 
kuća i zgrada u površini 95 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br.198, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Hasnija sa dijelom 1/16 i 
drugi, posjedovni list broj 131, posjed Balešić 
Fadila, Durmo Naila i Kaknjo Adila kćeri 
Avde, Delibašić Miralem, Delibašić Muharem 
sinovi Avde i Delibašić Veronika sa  
dijelom 1/7, Ĉaluk Sabina kći Halima, 
Delibašić Admir sin Halima sa dijelom 1/14,  

- k.ĉ. br. 781/2 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.285/4 K.O. Ribnica), “Ribnica ”, dvorište u 
površini  82 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom  595/19968 i drugi, 
posjedovni list broj 131, posjed Balešić 
Fadila, Durmo Naila i Kaknjo Adila kćeri 

Avde, Delibašić Miralem, Delibašić Muharem 
sinovi Avde i Delibašić Veronika sa dijelom 
1/7, Ĉaluk Sabina kći Halima, Delibašić 
Admir sin Halima sa dijelom 1/14, 

- k.ĉ. br. 787 (po starom premjeru k.ĉ. br.338/2 
i 339/1 K.O. Ribnica), “Bašĉa”, voćnjak III kl. 
u površini 754 m² , njiva V kl. u površini 156 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 188 i 
240, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić 
Mulija sa dijelom 1/32 i Husika Derviša  sa 
dijelom 85/3120 i drugi, posjedovni list broj 
83, posjed Delibašić Asim sin Hajrudina, 
Babić Meliha kći Hajrudina, Delibašić Hasija 
kći Mustafe, Halilović Sabaheta kći Hajrudina 
svi sa dijelom 1/6, Delibašić Tarik sin 
Derviša, Delibašić Amina kći Derviša, 
Bjelopoljak Dženana kći Vahida  i Mehić 
Adnan sin Vahida svi sa dijelom 1/12, 

- k.ĉ. br. 788 (po starom premjeru k.ĉ. br.282/1 
K.O. Ribnica), “Bašĉa”,  kuća i zgrada u 
površini 87 m², dvorište u površini 295 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.259, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašema 
sa dijelom 1/6 i drugi, posjedovni list broj 83, 
posjed Delibašić Asim sin Hajrudina, Babić 
Meliha kći Hajrudina, Delibašić Hasija kći 
Mustafe, Halilović Sabaheta kći Hajrudina svi 
sa dijelom 1/6, Delibašić Tarik sin Derviša, 
Delibašić Amina kći Derviša, Bjelopoljak 
Dženana kći Vahida  i Mehić Adnan sin 
Vahida svi sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 789 (po starom premjeru k.ĉ. br.282/4 
K.O. Ribnica), “Guvno”, njiva IV kl. u površini 
95 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.259, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Škaljo Hašema 
sa dijelom 1/6 i drugi, posjedovni list broj 68, 
posjed Delibašić Nermin sin Hamde  sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 790 (po starom premjeru k.ĉ. br.282/5 
K.O. Ribnica), “Guvno”, livada III kl. u površini 
64 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.259,zemljišnoknjižno vlasništvo 
Škaljo Hašema sa dijelom 1/6 i drugi, 
posjedovni list broj 73, posjed Delibašić 
Hatidža kći Hamida sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 791(po starom premjeru k.ĉ. br.282/2 i 
k.ĉ.282/3 K.O. Ribnica), “Ribnica”, kuća i 
zgrada u površini 39 m², dvorište u površini  
306 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.259, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Škaljo Hašema sa dijelom 1/6 i drugi, 
posjedovni list broj 70, posjed Delibašić 
Hatidža kći Hamida, i Delibašić Nermin sin 
Hamida  svi sa dijelom ½, 

- k.ĉ. br. 792 (po starom premjeru k.ĉ. br.275 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, nekategorisani put, 
u površini 777 m², K.O. Mramor upisana u 
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z.k.ul.br. 189, zemljišnoknjižno vlasništvo 
javno dobro i posjedovni list broj 162, posjed  
D.S. Javno dobro putevi sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 793 (po starom premjeru k.ĉ. br.281/1 
i k.ĉ.281/2 K.O. Ribnica), “Jondža”, voćnjak 
III kl. u površini 334 m², njiva V kl. u površini 
137 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.264, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Gluhić Rašid sin Saliha sa dijelom 47/11520 i 
drugi, posjedovni list broj 80, posjed Berbić 
Ševala, Hadžić Igbala i Aliĉković Hasna kćeri 
Mustafe, Delibašić Ševal sin Mustafe svi sa 
dijelom ¼, 

- k.ĉ. br. 794 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.271/1, k.ĉ.271/4 i 281/2  K.O. Ribnica), 
“Jondža”, voćnjak III kl. u površini 1172 m² , 
kuća i zgrada u površini 31 m²,dvorište u 
površini 463 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.196, 165 i 264,zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Behaija sa dijelom 1/21, 
Delibašić Jusuf sa dijelom 1/16 i Gluhić Rašid 
sa dijelom 47/11520 i drugi, posjedovni list 
broj 154, posjed Delibašić Nezir, Delibašić 
Nijaz sinovi Sakiba i Husika Fisa kći Sakiba 
svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 795 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
272/4 nastala cijepanjem 272/1 K.O. Ribnica 
) , “Jondža”, livada V kl. u površini 469 m², 
K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br. 262, 
zemljišnoknjižno vlasništvo  Delibašić Smajl 
sin Osmana sa dijelom ½ i drugi, posjedovni 
list broj 80, posjed Delibašić Ševal sin 
Mustafe, Berbić Ševala kći Mustafe, Hadžić 
Igbala kći Mustafe i Aliĉković Hasna kći 
Mustafe svi sa  dijelom ¼, 

- k.ĉ. br. 796 (po starom premjeru k.ĉ. br.272/5 
K.O. Ribnica), “JonĊa”, pašnjak III kl. u 
površini 501 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br. 262, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Smajl sa dijelom ½ i drugi, 
posjedovni list broj 79, posjed Delibašić Enez 
sin Bećira  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 797 (po starom premjeru k.ĉ. br.272/5 
K.O. Ribnica), “JonĊa”, pašnjak III kl. u 
površini 45 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.262, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Smajl sa dijelom ½ i drugi, 
posjedovni list broj 154, posjed  Delibašić 
Nezir sin Sakiba, Delibašić Nijaz sin Sakiba i 
Husika Fisa kći Sakiba svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 798 (po starom premjeru k.ĉ. br.279/3 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva IV kl. u površini 
221 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.241, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 1/32 i drugi, 
posjedovni list broj 252, posjed Šišić Sifet sin 
Šefika sa dijelom 3/6, Šišić Mirzeta, Mašić 

Ifeta i Demir Mirsada kćeri Šefika sa dijelom 
1/6, 

- k.ĉ. br. 799 (po starom premjeru k.ĉ. br.279/2 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, pašnjak III kl. u 
površini 321 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 266, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, 
posjedovni list broj 252, posjed Šišić Sifet sin 
Šefika sa dijelom 3/6, Šišić Mirzeta, Mašić 
Ifeta i Demir Mirsada kćeri Šefika sa dijelom 
1/6, 

- k.ĉ. br. 800 (po starom premjeru k.ĉ. br.279/2 
K.O. Ribnica), “Klanĉišće”, livada III kl. u 
površini 212 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, 
posjedovni list broj 124, posjed Delibašić 
Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira i 
Masnopita Memnuna kći Rašida svi sa 
dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 801 (po starom premjeru k.ĉ. br.279/2 
K.O. Ribnica), “Klanĉišće”, pašnjak III kl. u 
površini 688 m², K.O. Mramor , upisana u 
z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 595/19968 i drugi, 
posjedovni list broj 124, posjed Delibašić 
Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira i 
Masnopita Memnuna kći Rašida svi sa 
dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 802 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
279/1 K.O. Ribnica), “Klaniĉišće”,  livada III 
kl. u površini 139 m²,   kuća i zgrada u 
površini 15 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.273, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 85/2469 i drugi, 
posjedovni list broj 90, posjed  Delibašić 
Samija kći Mehe sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 804 (po starom premjeru k.ĉ. br.279/7 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, dvorište u površini 
300 m², kuća i zgrada  u površini 54 m² K.O. 
Mramor, upisana u z.k.ul.br. 266, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list 
broj 129, posjed  Delibašić Maid i Delibašić 
Mirhad sinovi Adema sa dijelom 1/2, 

- k.ĉ. br. 805 (po starom premjeru k.ĉ. br.280/1 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, kuća i zgrada u 
površini 38 m², dvorište u površini 156 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.216, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija 
sa dijelom 3/25 i drugi, posjedovni list broj 77, 
posjed Delibašić Mensura kći Himze i 
Delibašić Mevludin sin Himze sa dijelom 
1/12, Delibašić Ešref, Delibašić Rizah i 
Delibašić Zihnija sinovi Sulejmena svi sa 
dijelom 5/18, 
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- k.ĉ. br. 806 (po starom premjeru k.ĉ. br.280/2 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, kuća i zgrada u 
površini 54 m², dvorište u površini 17 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list 
broj 90, posjed  Delibašić Samija kći Mehe sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 807 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
280/3 K.O. Ribnica), “Ribnica”, kuća i zgrada 
u površini 47 m² , dvorište u površini 204 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list 
broj 123, posjed Delibašić Rabija kći Mustafe 
sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 811 (po starom premjeru k.ĉ. br.280/4  
K.O. Ribnica),“Ribnica”, kuća i zgrada u 
površini 65 m², dvorište u površini 261 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 266, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list 
broj 81, posjed  Avdagić Fatima kći Mahmuta, 
Delibašić Nusret sin Mahmuta, Delić Hajra kći 
Mahmuta i Hrnjić Nisveta kći Mahmuta svi sa 
dijelom ¼, 

- k.ĉ. br. 812 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
280/5  K.O. Ribnica), “Ribnica”, pašnjak III 
kl.u površini 329 m², kuća i zgrada u površini 
17 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 216, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hasnija 
3/25 i drugi, posjedovni list broj 124, posjed 
Delibašić Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira 
i Masnopita Memnuna kći Rašida sa dijelom 
1/3, 

- k.ĉ. br. 813 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
279/2 K.O. Ribnica), livada III kl., u površini 
579 m², K.O. Mramor “Guvno”, upisana u 
z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 565/19968 i drugi, 
posjedovni list broj 134, posjed Delibašić 
Muhamed, Delibašić Huso, Delibašić Ejub, 
Delibašić Zijad sinovi Ragiba, Đokić Esma kći 
Ragiba, Zaimović Vezira kći Ragiba, svi sa 
dijelom 1/20, Delibašić Izudin, Delibašić 
Nehrudin sinovi Osmana, Haraĉić Edina kći 
Osmana i Delibašić Habiba kći Rasima svi sa 
dijelom 1/40, Delibašić Sead sin Ragiba sa 
dijelom 1/10, Bašić Halid sin Adila, Delibašić 
Hasreta kći Nurije i Haraĉić Sadžida kći 
Ismeta svi sa dijelom 1/6, 

- k.ĉ. br. 814 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
279/2 K.O. Ribnica), kuća i zgrada u površini 
27 m², K.O. Mramor “Ribnica”, upisana u 
z.k.ul.br.266, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 565/19968 i drugi, 
posjedovni list broj 133, posjed Delibašić 

Hasreta kći Nurije, Bašić Halid sin Adila i 
Haraĉić Sadžida svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 815 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
279/2 K.O. Ribnica), “Ribnica”, dvorište u 
površini 28 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 266, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 565/19968 i drugi, 
posjedovni list broj 139, posjed  Delibašić 
Muhamed, Delibašić Huso, Delibašić Ejub, 
Delibašić Zijad sinovi Ragiba, Đokić Esma kći 
Ragiba  svi sa dijelom 1/10, Delibašić Izudin, 
Delibašić Nehrudin sinovi Osmana, Haraĉić 
Edina kći Osmana i Delibašić Habiba kći 
Rasima  svi sa dijelom 5/80, Delibašić Sead 
sin Ragiba sa dijelom 5/20, 

- k.ĉ. br. 817 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
278/1 K.O. Ribnica), “Guvno”, livada III kl. u 
površini 146 m², K.O. Mramor , upisana u 
z.k.ul.br. 139, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hasnija sa dijelom 1/9 i drugi, 
posjedovni list broj 153, posjed Delibašić 
Munir sin Zuhdije  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. 818 (po starom premjeru k.ĉ. br.278/2 
K.O. Ribnica), “Guvno”, šuma III kl. u površini 
214 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.142 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Ejub sin 
Ragiba sa dijelom 1/20 i drugi, posjedovni list 
broj 151, posjed  Delibašić Seid sin Salke sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 820 (po starom premjeru k.ĉ. br.279/8 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, kuća i zgrada u 
površini 78 m²,dvorište u površini 36 m², K.O. 
Mramor, upisana u z.k.ul.br.266, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Husika Derviša 
sa dijelom 595/19968 i drugi, posjedovni list 
broj 237, posjed  Vakuf IZ BiH – Medžlis 
Kakanj sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 821 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
276/2 i 276/3 K.O. Ribnica), “JonĊa”, voćnjak 
II kl. u površini 150 m², njiva IV kl. u površini 
186 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 
232 i 214, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Pašanbegović Sećo sa dijelom 35/240 i drugi, 
Delibašić Džemila sa dijelom 3/80 i drugi, 
posjedovni list broj 112, posjed Delibašić Faik 
sin Šefika, Ĉeliković Nirka, Mehić Mirha kćeri 
Šefika svi sa dijelom 1/60, Delibašić Ferid sin 
Derviša i Haraĉić Munevera kći Derviša oboje 
sa dijelom ¼, Delibašić Zumra kći Vejsila sa 
dijelom 1/5, Dogdibegović Raifa, Erović 
Muamera, Ganibegović Rabija kćeri Refika 
sve dijelom 1/12, 

- k.ĉ. br. 823 (po starom premjeru k.ĉ. br. 275 
K.O. Ribnica), “JonĊa”, nekategorisani put, u 
površini 759 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 189, zemljišnoknjižno vlasništvo 
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javno dobro i posjedovni list broj 162, posjed  
D.S. Javno dobro putevi  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 824 (po starom premjeru k.ĉ. br. 273 
K.O. Ribnica), “JonĊa”, livada V kl. u površini 
522 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 
139, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić 
Hasnija sa dijelom 1/9 i drugi, posjedovni list 
broj 85, posjed Begović Enisa kći Hamida, 
Delibašić Mirsad sin Hamida, Delibašić 
Zakira kći Hamida, Delibašić Sabira kći Ibre, 
Hadžić Nadža kći Hamida sa dijelom 1/6, 
Fejzić Belma i Fejzić Elma kćeri Sakiba sa 
dijelom 1/12, 

- k.ĉ. br. 825 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
274/1 K.O. Ribnica), “JonĊa”, livada V kl. u 
površini 534 m², K.O. Mramor , upisana u 
z.k.ul.br. 263, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Džemila sa dijelom 3/40 i drugi, 
posjedovni list broj 113, posjed Delibašić 
Avdo sin Sabrije sa dijelom 1/3, Delibašić 
Faruk, Delibašić Meho sinovi Sabrije, Hadžić 
Zilha kći Sabrije, Delibašić Zehra kći Muje  
svi sa dijelom 1/6, 

- k.ĉ. br. 826 (po starom premjeru k.ĉ. br.274/3  
K.O. Ribnica), “JonĊa”, livada V kl. u površini 
700 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br. 
112, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić 
Šerifa sa dijelom ¼ i drugi, posjedovni list 
broj 62, posjed  Delibašić Vahid sin Adema   
sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 827 (po starom premjeru k.ĉ. br.274/6  
K.O. Ribnica), “JonĊa”, livada V kl. u površini 
539 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br. 
263, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić 
Džemila sa dijelom 3/40 i drugi,  posjedovni 
list broj 91, posjed   Delibašić Ramiz sin 
Hamida  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 828 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
274/5  K.O. Ribnica), “JonĊa”, livada V kl. u 
površini 569 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 263, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Džemila sa dijelom 3/40 i drugi, 
posjedovni list broj 106, posjed  Delibašić 
Behaija i Delibašić Mehmedalija sinovi Ibre  
sa dijelom ½, 

- k.ĉ. br. 829 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
274/2 K.O. Ribnica), “Strana”, livada V kl. u 
površini 453 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 233, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Šerifa sa dijelom 1/8 i drugi, 
posjedovni list broj 281, posjed Haraĉić 
Fahreta kći Uzeira i Haraĉić Sabina kći 
Hasana  sa dijelom ½, 

- k.ĉ. br. 830 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
261/8  K.O. Ribnica), “Paratak”, livada IV kl. u 
površini 1187 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 196, zemljišnoknjižno vlasništvo  

Delibašić Behaija sa dijelom 1/21 i drugi, 
posjedovni list broj 281, posjed   Haraĉić 
Fahreta kći Uzeira i Haraĉić Sabina kći 
Hasana  sa dijelom ½, 

- k.ĉ. br. 832 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
274/4 i 274/10 K.O. Ribnica), “Strana”, 
voćnjak III kl. u površini 138 m², voćnjak IV kl. 
u površini 414 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 112, zemljišnoknjižno vlasništvo  
Delibašić Šerifa sa dijelom ¼ i drugi, 
posjedovni list broj 135, posjed  Delibašić 
Mehmedalija sin Osmana sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 833 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
261/7 K.O. Ribnica), “Paratak”, njiva V kl. u 
površini 760 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 260 , zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sa dijelom 1/36 i drugi, 
posjedovni list broj  89, posjed  Delibašić 
Beĉir sin Hamida sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 834 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
261/7  K.O. Ribnica), “Paratak”, njiva V kl. u 
površini 788 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sa dijelom 1/36 i drugi, 
posjedovni list broj 272, posjed Delibašić 
Hidajet sin Fadila, Delibašić Azra kći Fadila, 
Spahić Hidajeta kći Fadila svi sa dijelom 
1/12, Delibašić Džemal sin Rašida, Sikira 
Badema kći Rašida oboje sa dijelom 1/4, 
Sikira Elifa kći Ismeta, Avdić Ševala kći 
Ismeta, Kevilj Munevera kći Ismeta, Mioĉ 
Badema kći Ismeta svi sa dijelom 1/20, 
Avdispahić Selmir sin Fahrije, Krivokapa Lejla 
kći Fahrije oboje sa dijelom 1/40, 

- k.ĉ. br. 835 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
261/5 i 261/6 K.O. Ribnica), “Paratak”, livada 
IV kl., u površini  1460 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br. 163, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Hazim sa dijelom 1/18 i 
drugi, posjedovni list broj 95, posjed   
Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 836 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
261/1 K.O. Ribnica), “Paratak”, livada IV kl. u 
površini 1545 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 224, zemljišnoknjižno vlasništvo  
Alajbegović Hajrija sa dijelom 1/24 i drugi, 
posjedovni list broj 31, posjed  Ĉengić Fatima 
kći Ibre i Delibašić Behaija sin Ibre oboje sa 
dijelom ½, 

- k.ĉ. br. 837 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
261/2 i k.ĉ.261/6 K.O. Ribnica), “Ribnica”, 
livada IV kl. u površini  1003 m², K.O. 
Mramor, upisana u z.k.ul.br.206 i 163, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić 
Hanumica sa dijelom 1/8 i drugi, Delibašić 
Hazim sin Huse sa dijelom 1/1 i drugi, 
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posjedovni list broj 62, posjed Delibašić 
Vahid sin Adema sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 838 (po starom premjeru k.ĉ. br.261/6 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV kl. u 
površini 714 m², livada V kl. u površini 337 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.163, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim 
sin Huse sa dijelom 1/18 i drugi, posjedovni 
list broj 76, posjed  Delibašić Mediha kći 
Hasiba  sa dijelom 1/1,  

- k.ĉ. br. 839 (po starom premjeru k.ĉ. br.258/3 
K.O. Ribnica), “Paratak”, livada IV kl. u 
površini  519 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, 
posjedovni list broj 81, posjed Delibašić 
Nusret sin Mahmuta, Hrnjić Nisveta kći 
Mahmuta, Avdagić Fatima kći Mahmuta i 
Delić Hajra kći Mahmuta svi sa dijelom ¼, 

- k.ĉ. br. 840 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.257/11 K.O. Ribnica), “Jarovište”, livada IV 
kl. u površini  29 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 1/35 i 
drugi, posjedovni list broj 145, posjed 
Delibašić Azra kći Fadila, Delibašić Hidajet 
sin Fadila i Spahić Hidajeta kći Fadila  sa 
dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 841 (po starom premjeru k.ĉ. br.258/1 
K.O. Ribnica), “Paratak”, livada IV kl. u 
površini 262 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, 
posjedovni list broj 74, posjed Delibašić 
Muhamed sin Arifa  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 842 (po starom premjeru k.ĉ. br.258/2  
K.O. Ribnica), “Paratak”, livada IV kl. u 
površini 533 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, 
posjedovni list broj 124, posjed Delibašić 
Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira i 
Masnopita Memnuna kći Rašida svi sa 
dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 843 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.257/13  K.O. Ribnica), “Jarovišće”, livada 
IV kl. u površini  910 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 
1/35 i drugi, posjedovni list broj 89, posjed  
Delibašić Bećir sin Hamida sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 853 (po starom premjeru k.ĉ. br.260 
K.O. Ribnica), “Zagone”,  nekategorisani put, 
u površini  433 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 189, zemljišnoknjižno vlasništvo 
javno dobro i posjedovni list broj 162, posjed  
D.S. Javno dobro putevi  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 854 (po starom premjeru k.ĉ. br.274/9 
K.O. Ribnica), “JonĊa”, njiva V kl. u površini 
135 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 
112, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić 
Šerifa sa dijelom 1/4 i drugi, posjedovni list 
broj 138, posjed Delibašić Abdulah, Delibašić 
Hasan, Delibašić Ibrahim, Delibašić Osman 
sinovi Mustafe i Fejzović Aiša kći Mustafe svi 
sa dijelom 1/5, 

- k.ĉ. br. 855 (po starom premjeru k.ĉ. br.274/9 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, pašnjak III kl. u 
površini 29 m², kuća i zgrada u površini  24 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.112, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Šerifa 
sa dijelom ¼ i drugi, posjedovni list broj 91, 
posjed Delibašić Ramiz sin Hamida sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 859 (po starom premjeru k.ĉ. br.257/6  
K.O. Ribnica), “Ribnica”, nekategorisani put, 
u površini 318 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 1/35 i 
drugi, posjedovni list broj 162, posjed  D.S. 
Javno dobro putevi sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 860 (po starom premjeru k.ĉ. br.257/4 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada III kl. u 
površini 217 m², kuća i zgrada u površini 86 
m², dvorište u površini 500 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 
1/35 i drugi, posjedovni list broj 145, posjed 
Delibašić Azra kći Fadila, Delibašić Hidajet 
sin Fadila i Spahić Hidajeta kći Fadila  svi sa 
dijelom 1/3. 

- k.ĉ. br. 861 (po starom premjeru k.ĉ. br.103/3 
K.O. Ribnica), “Javorišće”, njiva IV kl. u 
površini 264 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.212, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, 
posjedovni list broj 88, posjed  Delibašić 
Hidajet sin Fadila sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 862 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.257/10 K.O. Ribnica), “Jarovišće”, voćnjak 
II kl. u površini 1195 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br.195, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Ferid sin Huse sa dijelom 
1/35 i  

- k.ĉ. br. 863 (po starom premjeru k.ĉ. br.103/2 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, voćnjak II kl. u 
površini 269 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.212, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, 
posjedovni list broj 65, posjed  Delibašić 
Tahir sin Vejsila sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 864 (po starom premjeru k.ĉ. br.103/1 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, voćnjak II kl. u 
površini 263 m², K.O. Mramor, upisana u 
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z.k.ul.br. 212, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 85/3120 i drugi, 
posjedovni list broj 121, posjed Delibašić 
Hava kći Muje, Delibašić Vedad sin 
Fahrudina, Delibašić Amela  i Delibašić Alma 
kćeri Fahrudina svi sa dijelom 1/8 i Delibašić 
Almedin sin Hajrudina sa dijelom ½, 

- k.ĉ. br. 866 (po starom premjeru k.ĉ. br.256/1 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva V kl. u površini 
400 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.261, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Husika Derviša sa dijelom 1/40 i drugi, 
posjedovni list broj 124, posjed Delibašić 
Hilmija, Delibašić Ibro sinovi Nezira i 
Masnopita Memnuna kći Rašida svi sa 
dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 867/1(po starom premjeru k.ĉ. 
br.254/1  K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV 
kl. u površini 2601 m², K.O. Mramor, upisana 
u z.k.ul.br.100, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Šajković Husein sin Hamde sa dijelom 1/3 i 
drugi, posjedovni list broj 168, posjed Haraĉić 
Adnan i Haraĉić Avdo sinovi Fuada i 
Bjelopoljak Sajma kći Alije svi  sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 867/2 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.254/2 K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV kl. 
u površini 309 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.100, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Šajković Husein sin Hamde sa dijelom 1/3 i 
drugi,i posjedovni list broj 168, posjed 
Haraĉić Adnan i Haraĉić Avdo sinovi Fuada i 
Bjelopoljak Sajma kći Alije svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 870 (po starom premjeru k.ĉ. br.255/6  
K.O. Ribnica), “Ribnica”, voćnjak III kl. u 
površini 178 m², njiva V kl. u površini 579 m², 
K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.260, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim 
sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni 
list broj 333, posjed Delibašić Zehrudin sin 
Mustafe sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 871/1 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
255/5 K.O. Ribnica), “Ribnica”, voćnjak III kl. 
u površini 555 m², kuća i zgrada u površini 16 
m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.260, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić Hazim 
sin Huse sa dijelom 1/36 i drugi, posjedovni 
list broj 97, posjed Bureković Maida kći Izeta, 
Delibašić Muradif sin Izeta i Uzunović 
Mevlida kći Izeta  svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 871/2 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.255/9  K.O. Ribnica. ), “Ribnica”, voćnjak 
III kl. u površini 705  m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br. 260, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa 
dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 97, 
posjed  Bureković Maida kći Izeta, Delibašić 

Muradif sin Izeta i Uznović Mevlida kći Izeta 
svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 872 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
255/4 K.O. Ribnica), “Ribnica Gornja”, njiva 
IV kl. u površini 292 m², K.O. Mramor, 
upisana u z.k.ul.br. 260, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Delibašić Hazim sin Huse sa 
dijelom 1/36 i drugi, posjedovni list broj 96, 
posjed Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 
1/1, 

- k.ĉ. br. 904 (po starom premjeru k.ĉ. br.110/3 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva V kl. u površini 
1229 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i 
drugi, posjedovni list broj 150, posjed  
Delibašić Esad Salke sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 906 (po starom premjeru k.ĉ. br.111/7 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, voćnjak II kl. u 
površini 542 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i 
drugi, posjedovni list broj 98, posjed  
Delibašić Nurija sin Mahmuta, Delibašić 
Muruveta kći Mahmuta, Vehab Nura kći 
Mahmuta i Neimarlija Amela kći Izeta svi sa 
dijelom ¼, 

- k.ĉ. br. 907 (po starom premjeru k.ĉ. br.111/8 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva V kl. u površini 
341 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i 
drugi, i posjedovni list broj 98, posjed 
Delibašić Nurija sin Mahmuta, Delibašić 
Muruveta kći Mahmuta, Vehab Nura kći 
Mahmuta i Neimarlija Amela kći Izeta svi sa 
dijelom ¼, 

- k.ĉ. br. 908 (po starom premjeru k.ĉ. br.111/1 
K.O. Ribnica), “Ribnica Donja”, njiva V kl. u 
površini  916 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i 
drugi, posjedovni list broj 96, posjed Delibašić 
Hazim sin Huse sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 909 (po starom premjeru k.ĉ. br. 112 
K.O. Ribnica), “Ribnica”,voćnjak V kl. u 
površini 3325 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.217, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Alajbegović Fata kći Ahmeta 5/48 i drugi, 
posjedovni list broj 314, posjed  Alajbegović 
Ernes sin Bajre  sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 910/1 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.111/3 K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva V kl., 
u površini 494 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i 
drugi, i posjedovni list broj 145, posjed 
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Delibašić Hidajet sin Fadila, Spahić Hidajeta i 
Delibašić Azra kćeri Fadila svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 910/2 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.111/9 K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva V kl. u 
površini 535 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.260, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Hazim sin Huse sa dijelom 1/36 i 
drugi, i posjedovni list broj 144, posjed  
Delibašić Džemal sin Rašida sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 911 (po starom premjeru k.ĉ. br. 
111/2 K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada III kl. u 
površini 1394 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.217, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Alajbegović Fata kći Ahmeta sa dijelom 5/48 i 
drugi, posjedovni list broj 97, posjed 
Bureković Maida kći Izeta, Uzunović Mevlida 
kći Izeta i Delibašić Muradif sin Izeta svi sa 
dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 912 (po starom premjeru k.ĉ. br.130/6 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, pašnjak III kl. u 
površini 693 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.159, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Škaljo Džemila sa dijelom 1/8 i drugi, 
posjedovni list broj 97, posjed Bureković 
Maida kći Izeta, Uzunović Mevlida kći Izeta i 
Delibašić Muradif sin Izeta svi sa dijelom 1/3, 

- k.ĉ. br. 913 (po starom premjeru k.ĉ. br.111/5 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva III kl. u površini 
1908 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 
186, zemljišnoknjižno vlasništvo Delibašić 
Ibro sin Mehmeda sa dijelom 1/2 i drugi, 
posjedovni list broj 128, posjed Delibašić 
Samija kći Atifa, Delibašić Mehmed, Delibašić 
Mirhad, Delibašić Rešad sinovi Behaije, 
Hasagić Munevera i Kulović Nura kćeri 
Behaije svi sa dijelom 1/6, 

- k.ĉ. br. 914 (po starom premjeru k.ĉ. br.130/9 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV kl. u 
površini 828 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.123, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Terzić Hasan sin Mehmeda sa dijelom 1/3 i 
drugi, i posjedovni list broj 128, posjed 
Delibašić Samija kći Atifa, Delibašić Mehmed 
sin Behaije, Delibašić Mirhad sin Behaije, 
Delibašić Rešad sin Behaije, Hasagić 
Munvera kći Behaije i Kulović Nura kći 
Behaije svi sa dijelom 1/6, 

- k.ĉ. br. 915 (po starom premjeru k.ĉ. br.111/4 
K.O. Ribnica), “Mala Ribnica”, pašnjak III kl. u 
površini 771 m², K.O. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.186, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i 
drugi, posjedovni list broj 150, posjed  
Delibašić Esad sin Salke sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 916 (po starom premjeru k.ĉ. br.111/6 
K.O. Ribnica), “Mala Ribnica”, livada IV kl., u 
površini  677 m², K.O. Mramor, upisana u 

z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i 
drugi, posjedovni list broj  337, posjed 
Delibašić Elvis sin Nijaza sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 917 (po starom premjeru k.ĉ. br.121/3  
K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV kl. u 
površini 643 m², k. o. Mramor upisana u 
z.k.ul.br.177, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Smail sin Osmana sa dijelom 1/8 i 
drugi, i posjedovni list broj 154, posjed  
Delibašić Nezir sin Sakiba, Delibašić Nijaz sin 
Sakiba i Husika Fisa kći Sakiba svi sa dijelom 
1/3, 

- k.ĉ. br. 918 (po starom premjeru k.ĉ. br.121/4 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV kl. u 
površini  961 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.177, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Smail sin Osmana sa dijelom 1/8 i 
drugi, posjedovni list broj 182, posjed  Husika 
Remsija kći Alije sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 919 (po starom premjeru k.ĉ. br.121/1  
K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV kl. u 
površini 1029 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.177, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Smail sin Osmana sa dijelom 1/8 i 
drugi, posjedovni list broj 270, posjed Avdić 
Ševala, Kevilj Munevera, Mioĉ Badema i 
Sikira Elifa kćeri Ismeta svi sa dijelom 1/10, 
Avdispahić Selmir sin Fahrije, Krivokapa Lejla 
kći Fahrije oboje sa dijelom 1/20 i Sikira 
Badema kći Rašida  sa dijelom ½, 

- k.ĉ. br. 920 (po starom premjeru k.ĉ. br.121/2 
K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva V kl. u površini 
582 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.177, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Smail sin Osmana sa dijelom 1/8 i 
drugi, posjedovni list broj 270, posjed Avdić 
Ševala kći Ismeta, Kevilj Munevera kći 
Ismeta, Mioĉ Badema kći Ismeta Sikira Elifa 
kći Ismeta svi sa dijelom 1/10, Avdispahić 
Selmir sin Fahrije, Krivokapa Lejla kći Fahrije 
oboje sa dijelom 1/20 i Sikira Badema kći 
Rašida  sa dijelom ½, 

- k.ĉ. br. 1465 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.253/3  K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV 
kl. u površini  1123 m², K.O. Mramor, upisana 
u z.k.ul.br.178, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Hasagić Zubejda sa dijelom 1/12 i drugi, 
posjedovni list broj 7, posjed Alajbegović 
Mujo sin Alije sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 1466 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.253/3 K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV kl. 
u površini 816 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.178, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Hasagić Zubejda sa dijelom 1/12 i drugi, 
posjedovni list broj 8, posjed  Alajbegović 
Salko sin Alije sa dijelom 1/1, 



Sluţbene novine Općine Kakanj 10/17  30. juni 2017. godine 

 

 
 
 

      13 
 

  

- k.ĉ. br. 1467 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.253/1 K.O. Ribnica), “Ribnica”, njiva VI kl. 
u površini 1568 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.178, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Hasagić Zubejda sa dijelom 1/12 i drugi, 
posjedovni list broj 315, posjed Alajbegović 
Rešad sin Hilme sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 1468 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.253/2 K.O. Ribnica), “Ribnica”, pašnjak III 
kl. u površini 100 m², livada V kl. u površini 
3183 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.178, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Hasagić Zubejda sa dijelom 1/12 i drugi, 
posjedovni list broj 315, posjed  Alajbegović 
Rešad sin Hilme sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 1469 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.249/1 K.O. Ribnica), “Jezera”, pašnjak IV 
kl. u površini 388 m², livada V kl. u površini  
2357 m², K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br. 
109, zemljišnoknjižno vlasništvo Šajković 
Husein sin Hamde sa dijelom 1/3 i drugi, 
posjedovni list broj 240, posjed Prašo 
Jasmina kći Esada i Prašo Hasan sin Esada 
sa dijelom ½, 

- k.ĉ. br. 1523 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.251/2 K.O. Ribnica), “Ribnica”, pašnjak III 
kl. u površini 3651 m²,  livada V kl. u površini 
118 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.237, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Jašarspahić Hafiza sa dijelom 2/189 i drugi, 
posjedovni list broj  17, posjed  Alajbegović 
Dževad, Alajbegović Meho, Alajbegović 
Faruk i Alajbegović Hasan sinovi Bećira, 
Jašarspahić Hafiza i Salihbegović Elsa kćeri 
Bećira svi sa dijelom 1/7, 

- k.ĉ. br. 1524 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.251/2 K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada V kl. 
u površini  2609 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.237, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Jašarspahić Hafiza sa dijelom 2/189 i drugi,  i 
posjedovni list broj 17, posjed Alajbegović 
Dževad sin Bećira, Alajbegović Meho sin 
Bećira, Alajbegović Faruk sin Bećira, 
Alajbegović Hasan sin Bećira, Jašarspahić 
Hafiza kći Bećira i Salihbegović Elsa kći 
Bećira svi sa dijelom 1/7, 

- k.ĉ. br. 1531(po starom premjeru k.ĉ. 
br.251/1  K.O. Ribnica ), “Ribnica”, livada V 
kl. u površini 1304 m², K.O. Mramor, upisana 
u z.k.ul.br.251, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Huseinagić Salih sin Muhameda sa dijelom 
1/12 i drugi, posjedovni list broj 2, posjed  
Alajbegović Habiba kći Agana sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 1532 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.251/1 K.O. Ribnica), “Ribnica”, pašnjak III 
kl. u površini  1036 m², livada V kl. u površini 
47 m² K.O. Mramor, upisana u z.k.ul.br.251, 

zemljišnoknjižno vlasništvo Huseinagić Salih 
sin Muhameda sa dijelom 1/12 i drugi, 
posjedovni list broj 2, posjed Alajbegović 
Habiba kći Agana sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 1533 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.252/2 K.O. Ribnica), “Ribnica”, pašnjak III 
kl.u površini  1239 m², livada IV kl. u površini 
371 m², K.O. Mramor upisana u z.k.ul.br.237, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Jašarspahić 
Hafiza sa dijelom 2/189 i drugi, posjedovni list 
broj 277, posjed Pašanbegović Ekrem sin 
Zaima, Pašanbegović Almir, Pašanbegović 
Ahmed sinovi Ekrema svi sa dijelom 1/4, 
Pašanbegović Elmir sin Munira i 
Pašanbegović  
Munira kći Munira sa dijelom 1/8, 

- k.ĉ. br. 1534 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.388/32  K.O. Ribnica), “Ribnica”, šuma IV 
kl. u površini 1103 m², K.O. Mramor, upisana 
u z.k.ul.br.251, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Huseinagić Salih sin Muhameda 1/12 i drugi, 
posjedovni list broj 277, posjed  
Pašanbegović Ekrem sin Zaima, 
Pašanbegović Almir sin Ekrema, 
Pašanbegović Ahmed sin Ekrema svi sa 
dijelom 1/4, Pašanbegović Elmir sin Munira i 
Pašanbegović Munira kći  

- Munira sa dijelom 1/8, 
- k.ĉ. br. 1535 (po starom premjeru k.ĉ. 

br.252/1 K.O. Ribnica ), “Ribnica”, livada IV 
kl. u površini  1837 m², K.O. Mramor, upisana 
u z.k.ul.br.251, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Huseinagić Salih sin Muhameda 1/12 i drugi, 
posjedovni list broj 26, posjed Dedović 
Mirsada i Durmić Azra kćeri Dževada, 
Haraĉić Enesa kći Zihnije, Hasagić Mubera 
kći Adema, Hasagić Sabina kći Mule, 
Hasagić Edin sin Zihnije, Pucar Dževahira kći 
Dževada, Silajdžić Senada kći Mule, 
Zahirović Senad sin Mule svi sa dijelom 1/18, 
Dedić Fetija, Haraĉić Raifa, Begić Ramiza 
kćeri Šaćira svi  sa dijelom 1/6, 

- k.ĉ. br. 1536 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.388/5 K.O. Ribnica), “Ribnica”, šuma IV kl. 
u površini  1329 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br. 251, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Huseinagić Salih sin Muhameda 1/12 i drugi, 
posjedovni list broj 26, posjed Dedović 
Mirsada i Durmić Azra kćeri Dževada, 
Haraĉić Enesa kći Zihnije, Hasagić Mubera 
kći Adema, Hasagić Sabina kći Mule, 
Hasagić Edin sin Zihnije, Pucar Dževahira kći 
Dževada, Silajdžić Senada kći Mule, 
Zahirović Senad sin Mule svi sa dijelom 1/18, 
Dedić Fetija, Haraĉić Raifa, Begić Ramiza 
kćeri Šaćira svi  sa dijelom 1/6, 



 30. juni  2017. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 10/17 

 

 
 
 

       14 
 

  

- k.ĉ. br. 1552 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.255/7 K.O. Ribnica), “Kalem”, šuma IV kl. 
u površini 1775 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16  i 
posjedovni list broj 150, posjed  Delibašić 
Esad sin Salke sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 1553 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.255/2 K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV kl. 
u površini 2686 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i 
drugi, posjedovni list broj 237, posjed  
Medžlis IZ BiH - Vakuf sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 1554 (po starom premjeru k.ĉ. 
br.255/3 K.O. Ribnica), “Ribnica”, livada IV kl. 
u površini 3088 m², K.O. Mramor, upisana u 
z.k.ul.br.180, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Delibašić Šerifa kći Hasana sa dijelom 1/16 i 
drugi, posjedovni list broj 135, posjed  
Delibašić Mehmedalija sin Osmana sa 
dijelom 1/1. 

2. UtvrĊuje se da je JP Elektroprivreda BiH d.d. 
Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja 
„Kakanj“ d.o.o. Kakanj korisnik potpune 
eksproprijacije u svrhu izgradnje glavnog 
vanjskog odlagališta „Ribnica“ na podruĉju 
općine Kakanj. 
3. Obavezuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. 
Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja 
„Kakanj“ d.o.o. Kakanj da, a prije poĉetka 
izvoĊenja radova na nekretninama iz ĉlana 1. 
ove Odluke, zakljuĉi ugovor o koncesiji.  
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 Katiĉić, sr. 

157. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-268/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 
Na osnovu ĉlana 59. Zakona o zaštiti okoline 
(„Službene novine Ze-do kantona'', broj:1/00 ), 
taĉke 1. Odluke o naĉinu raspodjele sredstava 
Fonda za zaštitu okoline Zeniĉko - dobojskog 
kantona, broj: 02-14-1042/15 od 15.01.2015. 

godine, ĉlana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj'', broj: 4/08), 
ĉlana 40. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine 
Kakanj za 2017. godinu („Službene novine 
Općine Kakanj“, broj: 2/17 i 6/17), Programa 
utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline 
općine Kakanj za 2017. godinu („Službene novine 
Općine Kakanj“, broj: 4/17 i 6/17), Općinsko 
vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj 28.06.2017. 
godine donijelo je 

 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Programa utroška 

namjenskih sredstava za zaštitu okoline 
općine Kakanj za 2017. godinu 

 
Ĉlan 1. 

U Programu utroška namjenskih sredstava za 
zaštitu okoline općine Kakanj za 2017. godinu, u 
Tabeli 4. mijenjaju se i dodaju sljedeće taĉke:   

 
- Taĉka 9. „Dovršetak projekta na poslovima 

provoĊenja energetske efikasnosti Mjesnog 
doma Haljinići", iznos od 50.000,00 KM 
mijenja se na iznos od 35.000,00 KM (Tabela 
u prilogu); 

- Taĉka 11. „Povećanje energijske efikasnosti 
Mjesnog doma u Bjelavićima“ dodaje se u 
Program sa ukupnim iznosom od 15.000,00 
KM za realizaciju II faze projekta. Nastavak 
aktivnosti na realizaciji projekta na kojem je u 
2016. godini utrošeno 12.564,11 KM na 
realizaciji I faze (ugradnji termoizolacione 
fasade na vanjske zidove), (Tabele u prilogu). 

 
 
 

Redni broj 9. 

Naziv pozicije Dovršetak projekta na 
poslovima provoĊenja 
energetske efikasnosti 
Mjesnog doma Haljinići 

Svrha i cilj projekta Dovršetak poslova na 
provoĊenju energijske 
efikasnosti doma 
Haljinići. Projekat se u 
prvoj fazi provodio u 
saradnji i uz 
sufinansiranje viših nivoa 
vlasti. U ovoj godini 
planira se završetak 
poslova. 

Iznos sredstava 35.000,00 
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Redni broj 11. 

Naziv pozicije Povećanje energijske 
efikasnosti Mjesnog 
doma Bjelavići 

Svrha i cilj projekta Nastavak aktivnosti na 
realizaciji projekta iz 
2016. godine gdje je 
završena termoizolaciona 
fasada na vanjskim 
zidovima objekta. U ovoj 
godini planira se 
završetak poslova (II faza 
projekta) odnosno 
ugradnja izolacionog 
poda u objektu. 

Iznos sredstava 15.000,00 

 
 

Ĉlan 2. 
U ostalom dijelu Program utroška namjenskih 

sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 
2017. godinu ostaje neizmijenjen.  
 

Ĉlan 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

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

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 

158. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-269/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 

Na osnovu ĉlana 8. i 13. Zakona o principima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 49/06 i 51/09) i ĉlana 24. Statuta Općine 
Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 
4/08), Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 
28.06.2017. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o dopuni Odluke o pogodnostima za 
investiranje na podruĉju općine Kakanj 

 
Ĉlan 1. 

U Odluci o pogodnostima za investiranje na 
podruĉju općine Kakanj („Službene novine 
Općine Kakanj“, broj: 3/13 i 5/13) u ĉlanu 3. 
dodaje se novi stav (2) koji glasi: 

„Investitori koji su sagradili objekat bez odobrenja 
za graĊenje, te naknadno pribavili rješenje o 
legalizaciji bespravno izgraĊene graĊevine po 
Zakonu o graĊenju („Službene novine Zeniĉko-
dobojskog kantona“, broj: 1/05, 2/08, 15/09 i 
13/11) ne stiĉu pogodnosti za investiranje 
propisane Odlukom o pogodnostima za 
investiranje na podruĉju općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/13 i 
5/13).“  

Ĉlan 2. 
Ostali dio Odluke o pogodnostima za 

investiranje na podruĉju Općine Kakanj ostaje 
nepromijenjen.  
 

Ĉlan 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine 
Kakanj“. 

 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 

159. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-270/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 

Na osnovu ĉlana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 
51/09) i ĉlana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), a 
u vezi sa ĉlanom 32. Odluke o izvršavanju 
Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu, broj: 
01/1-3-367/16 od 28.12.2016. godine („Službene 
novine Općine Kakanj“, broj: 02/17 i 6/17), 
Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 
28.06.2017. godine,  donijelo je  
    

O D L U K U  
o izmjenama i dopuni Programa utroška 
sredstava iz Budţeta Općine Kakanj za 

podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 
2017. godinu 

  
Ĉlan 1.  

U Programu utroška sredstava iz Budžeta 
Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva 
i obrta za 2017. godinu („Službene novine Općine 
Kakanj“, broj: 4/17) u poglavlju I „Vrste i naĉini 
ostvarivanja podsticaja“ mijenja se iznos 
podsticajnih sredstava planiranih za pozicije, 
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redni broj 5. „Regresiranje kamata po kreditima 
odobrenim u komercijalnim bankama u 2016. i 
2017. godini za poduzetnike i obrtnike sa 
podruĉja općine Kakanj (osim za trgovine i  
ugostiteljstvo)“  i  redni broj 7. „Sufinansiranje 
projekata u saradnji sa humanitarnim i nevladinim 
organizacijama (HELP, World Vision i Muslim 
Aid)“, kako slijedi: 

R/b Naziv podsticaja 
Iznos 

sredstava / 
KM 

5. 

Regresiranje kamata po 
kreditima odobrenim u 
komercijalnim bankama u 
2016. i 2017. godini za 
poduzetnike i obrtnike sa 
podruĉja općine Kakanj (osim 
za trgovine i  ugostiteljstvo) 

10.000,00 

7. 

Sufinansiranje projekata u 
saradnji sa humanitarnim i 
nevladinim organizacijama 
(HELP, World Vision i Muslim 
Aid) 

10.000,00 

 
Zatim se iza rednog broja 12. dodaje novi redni 
broj 13. i nova pozicija:  

13. 

Sufinansiranje obuke i 
struĉnog osposobljavanja 
radnika za poslove krojenja i 
šivanja 

20.000,00 

 
Ĉlan 2. 

U preostalom dijelu Program utroška sredstava 
iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja 
poduzetništva i obrta za 2017. godinu ostaje 
neizmjenjen.  

Ĉlan 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenim 
novinama Općine Kakanj“. 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 

160. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-271/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 

Na osnovu ĉlana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06  i 

51/09), ĉlana 21. i 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
ĉlana 36. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 
6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici 
održanoj  28.06.2017. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o naknadama općinskih 

vijećnika i radnih tijela Vijeća 
 

Ĉlan 1. 
U Odluci o naknadama općinskih vijećnika i 

radnih tijela Vijeća („Službene novine Općine 
Kakanj“, broj: 7/13, 5/14 i 9/17) u ĉlanu 8. dodaje 
se novi stav (2) koji glasi: 

 
„Pored naknade utvrĊene u stavu (1) ovog 

ĉlana, ĉlanovima Drugostepene komisije za 
žalbe, pripada i naknada po obraĊenom predmetu 
i to predsjedniku u iznosu od 35,00 KM-neto iznos 
bez poreza na dohodak, a ĉlanovima Komisije u 
iznosu od po 25,00 KM, neto iznos bez poreza na 
dohodak.“. 

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3). 
 

Ĉlan 2. 
U ostalim odredbama Odluka o naknadama 

općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 7/13, 
5/14 i 9/17) ostaje nepromijenjena. 

 
Ĉlan 3. 

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

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 

161. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-272/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 

Na osnovu ĉlana 3. Pravilnika o postupku javnog 
konkursa za raspolaganje nekretninama u 
vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, 
kantona, općina i gradova („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 17/14) i ĉlana 24. Statuta 
Općine Kakanj („Službene novine Općine 
Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 9. sjednici 
održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je  
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O  D  L  U  K  U 
o naĉinu i uslovima raspolaganja nekretninama -  poslovnim prostorima  

u vlasništvu Općine Kakanj 
 

Ĉlan 1. 
Ovom Odlukom daje se odobrenje za prodaju poslovnih prostora kao posebnih dijelova zgrade u 

vlasništvu  Općine Kakanj sa oznakama o lokaciji (ulica, zgrada), o parceli (broj katastarske ĉestice, 
katastarska opština), o površini i poĉetnoj cijeni po m2 , kao u tabeli:    
 

 

R.b
r. 

LOKACIJA 

(ulica, zgrada) 

PARCELA 

(k.ĉ.br., k.o.)  
POVRŠINA 

m
2
 

POĈETNA 
CIJENA 

KM/m
2 

1. Alije Izetbegovića, S-1 (s.p.) 415/5 Popi;       (n.p.)1242 
Kakanj 

5,00 800,00 

2. Alije Izetbegovića, L-
04 

(s.p.) 419/4 Popi;      (n.p.) 1241/17 
Kakanj 

24,26 1.300,00 

3. Alije Izetbegovića, 15-
19 

(s.p.) 486/4 Popi;      (n.p.) 1367 
Kakanj 

42,52 1.500,00 

4. Alije Izetbegovića, 15-
19 

(s.p.) 486/4 Popi;      (n.p.) 1367 
Kakanj 

19,10 1.500,00 

5. Alije Izetbegovića, 15-
19 

(s.p.) 486/4 Popi;      (n.p.) 1367 
Kakanj 

11,75 1.500,00 

6. Alije Izetbegovića, G (s.p.) 293/5 Popi;      (n.p.) 1363/91 
Kakanj 

10,40 2.000,00 

7. Melente Bošnjaka, 
P+3 

(s.p.) 360/26  Popi;   (n.p.) 979/2 
Kakanj 

18,00 1.400,00 

8. Alije Izetbegovića, L-1 (s.p.) 487/2 Popi;      
(n.p.)1368/105Kakanj 

21,07 2.000,00 

9. Osmana Džafića, P+2 (s.p.) 360/27 Popi;     (n.p.) 976/3 
Kakanj 

38,36 1.261,42 

10. Osmana Džafića, P+2 (s.p.) 360/27 Popi;     (n.p.) 976/3 
Kakanj  

38,36 1.261,42 

11. Osmana Džafića, P+2 (s.p.) 360/27 Popi;     (n.p.) 976/3 
Kakanj 

38,36 1.261,42 

12. Rudi Ĉajavec, L-A (s.p.) 347/6 Popi;       (n.p.) 1049/9 
Kakanj 

26,12 1.000,00 

13. Osmana Džafića „Vila“ (s.p.) 357/2 Popi;       (n.p.) 942/1 
Kakanj 

15,00 400,00 

14. Alije Izetbegovića L-C (s.p.) 297/1 Popi;      
(n.p.)1363/106Kakanj 

15,05 1.000,00 

15. Alije Izetbegovića L-C (s.p.) 297/1 Popi;     
(n.p.)1363/106Kakanj 

19,26 2.000,00 

16. Alije Izetbegovića L-1 (s.p.) 487/2 Popi;     
(n.p.)1363/105Kakanj 

69,33 1.400,00 
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Prodaja poslovnih prostora oznaĉenih kao u 

stavu 1. ovog ĉlana izvršiće se javnim 
nadmetanjem. 

Ĉlan 2. 
Poĉetna prodajna cijena poslovnih prostora iz 

ĉlana 1. ove Odluke, je tržišna cijena utvrĊena od 
strane stalnog sudskog vještaka iz oblasti 
graĊevinarstva i iznosi kao u tabeli iz ĉlana 1.ove 
Odluke.  

 
Ĉlan 3. 

Prodaja poslovnih prostora iz ĉlana 1. ove 
odluke bit će objavljena putem javnog oglasa. 

Javni oglas se objavljuje u sredstvima javnog 
informisanja na oglasnoj ploĉi Općine Kakanj i 
web stranici Općine Kakanj.  

Pravo uĉešća na javnom nadmetanju se 
ostvaruje uplatom kapare u iznosu od 10% od 
poĉetne prodajne cijene nekretnine na depozitni 
raĉun Općine Kakanj i predoĉavanja dokaza o 
uplaćenom iznosu kapare Komisiji za provoĊenje 
postupka javnog nadmetanja na dan prije 
održavanja javnog nadmetanja. 

 
Ĉlan 4. 

Postupak javne prodaje će provesti Komisija 
za provoĊenje javnog nadmetanja koju imenuje 
Općinsko vijeće.  
 

Ĉlan 5. 
Komisija iz ĉlana 4. ove Odluke je dužna da 

javni oglas prodaje i postupak javnog nadmetanja 
provede u skladu sa odredbama Pravilnika o 
postupku javnog konkursa za raspolaganje 
nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, 
kantona, općina i gradova („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 17/14).  

 
Ĉlan 6. 

Uĉesnik javnog nadmetanja ĉija ponuda bude 
utvrĊena kao najpovoljnija nakon potpisivanja 
zapisnika sa javnog nadmetanja zakljuĉuje 
odgovarajući ugovor u formi notarski obraĊene 
isprave kojim se reguliše naĉin plaćanja i predaja 
nekretnine iz ĉlana 1.ove Odluke. 

Kupac je dužan platiti troškove obrade 
notarske isprave, takse na uknjižbu i sve druge 
troškove koji se odnose na kupoprodaju. 

 

Ĉlan 7. 
Daje se ovlaštenje direktoru Zavoda za 

planiranje i izgradnju općine Kakanj da nakon 
okonĉanja postupka javnog nadmetanja sa 
ponuĊaĉem koji bude proglašen kupcem zakljuĉi 
ugovor o kupoprodaji nekretnine iz ĉlana 1. ove 

Odluke, a nakon pribavljenog mišljenja općinskog 
pravobranioca.  

 
Ĉlan 8. 

Uĉesnik ĉija ponuda je utvrĊena kao 
najpovoljnija, nakon što zakljuĉi ugovor u formi 
notarski obraĊene isprave, te izvrši uplatu 
cjelokupnog kupoprodajnog iznosa cijene 
nekretnine iz ĉlana 1. ove Odluke kako je 
ugovorom odreĊeno, pristupa se predaji u posjed, 
najdalje u roku od osam (8) dana, o ĉemu  se 
saĉinjava zapisnik sa lica mjesta izmeĊu kupca i 
prodavcu nekretnine iz ĉlana 1.ove Odluke.   
 

Ĉlan 9. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da 

važi Odluka Općinskog vijeća Kakanj o davanju 
saglasnosti za prodaju poslovnih prostorija kao 
posebnih dijelova zgrade u vlasništvu Općine 
Kakanj broj:0-01/1-308/13 od 27.06.2013.godine.  
 

Ĉlan 10. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

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

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 

162. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-273/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 

Na osnovu ĉlana 9. Pravilnika o postupku 
javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u 
vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, 
kantona, općina i gradova („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 17/14) i ĉlana 24. Statuta 
Općine Kakanj („Službene novine Općine 
Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 9. sjednici 
održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Komisije za provoĊenje 

postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri 
prodaji nekretnina – poslovnih prostora u 

vlasništvu Općine Kakanj  
  

Ĉlan 1. 
U Komisiju za provoĊenje postupka javnog 

nadmetanja (licitacije) pri prodaji nekretnina – 
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj sa 
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oznakama o lokaciji (ulica, zgrada), o parceli (broj 
katastarske ĉestice, katastarska opština), o 
površini i poĉetnoj cijeni po m2 , kao u tabeli:   
 

 
R. 
br
. 

LOKACIJA 

(ulica, 
zgrada) 

PARCELA 
(k.ĉ.br., k.o.)  

POVRŠI
NA  
m

2
 

POĈET
NA 

CIJENA 
 KM/m

2 

1. Alije 
Izetbegovi
ća, S-1 

(s.p.) 415/5 Popi;       
(n.p.)1242 
Kakanj 

5,00 800,00 

2. Alije 
Izetbegovi
ća, L-04 

(s.p.) 419/4 Popi;      
(n.p.) 1241/17 
Kakanj 

24,26 1.300,00 

3. Alije 
Izetbegovi
ća, 15-19 

(s.p.) 486/4 Popi;      
(n.p.) 1367 
Kakanj 

42,52 1.500,00 

4. Alije 
Izetbegovi
ća, 15-19 

(s.p.) 486/4 Popi;      
(n.p.) 1367 
Kakanj 

19,10 1.500,00 

5. Alije 
Izetbegovi
ća, 15-19 

(s.p.) 486/4 Popi;      
(n.p.) 1367 
Kakanj 

11,75 1.500,00 

6. Alije 
Izetbegovi
ća, G 

(s.p.) 293/5 Popi;      
(n.p.) 1363/91 
Kakanj 

10,40 2.000,00 

7. Melente 
Bošnjaka, 
P+3 

(s.p.) 360/26  
Popi;   (n.p.) 
979/2 Kakanj 

18,00 1.400,00 

8. Alije 
Izetbegovi
ća, L-1 

(s.p.) 487/2 Popi;      
(n.p.)1368/105K
akanj 

21,07 2.000,00 

9. Osmana 
Džafića, 
P+2 

(s.p.) 360/27 
Popi;     (n.p.) 
976/3 Kakanj 

38,36 1.261,42 

10
. 

Osmana 
Džafića, 
P+2 

(s.p.) 360/27 
Popi;     (n.p.) 
976/3 Kakanj  

38,36 1.261,42 

11
. 

Osmana 
Džafića, 
P+2 

(s.p.) 360/27 
Popi;     (n.p.) 
976/3 Kakanj 

38,36 1.261,42 

12
. 

Rudi 
Ĉajavec, 
L-A 

(s.p.) 347/6 Popi;       
(n.p.) 1049/9 
Kakanj 

26,12 1.000,00 

13
. 

Osmana 
Džafića 
„Vila“ 

(s.p.) 357/2 Popi;       
(n.p.) 942/1 
Kakanj 

15,00 400,00 

14
. 

Alije 
Izetbegovi
ća L-C 

(s.p.) 297/1 Popi;      
(n.p.)1363/106K
akanj 

15,05 1.000,00 

15
. 

Alije 
Izetbegovi
ća L-C 

(s.p.) 297/1 Popi;     
(n.p.)1363/106K
akanj 

19,26 2.000,00 

16
. 

Alije 
Izetbegovi
ća L-1 

(s.p.) 487/2 Popi;     
(n.p.)1363/105K
akanj 

69,33 1.400,00 

     

Imenuju se: 
1. Sedmedin AmiĊić, predsjednik  
2. Izudin Hrusto, ĉlan  
3. Azerin Salihbegović, ĉlan  
4. Selvedin Helja, ĉlan 
5. Ivica Petrović, ĉlan 
6. Elvedin Delić, ĉlan 
7. Rahman Kovaĉ, ĉlan 
8. Elvedin Gaĉić, ĉlan. 

Ĉlan 2. 
Komisija za provoĊenje javnog nadmetanja 

(licitacije) kod javne prodaje nekretnina iz ĉlana 1. 
ovog Rješenja ima zadatak da postupak licitacije 
provede u skladu sa odredbama Pravilnika o 
postupku javnog konkursa za raspolaganje 
nekretninama u vlasništvu  Federacije Bosne i 
Hercegovine, kantona, općina i gradova 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), 
Odluke o naĉinu i uvjetima raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Općine Kakanj – 
poslovni prostori u administrativno-poslovnoj 
zgradi organa uprave Općine Kakanj (objekat u 
izgradnji) po sistemu VISOKI ROH-BAU 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/15 i 
8/15), Odluke o naĉinu i uvjetima raspolaganja 
nekretninama – poslovnim prostorima u vlasništvu 
Općine Kakanj broj: 01/1-9-272/17 od 
28.06.2017. godine i javnim oglasom o prodaji 
nekretnine, koji će se objaviti u sredstvima javnog 
informisanja i dostaviti komisiji.  
 

Ĉlan 3. 
Komisija za provoĊenje javnog nadmetanja 

(licitacije) o postupku licitacije vodi zapisnik u koji 
se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene 
od pojedinih uĉesnika, kao i stavljene prigovore.  

Nakon okonĉanja postupka licitacije, 
komisija je obavezna svu dokumentaciju vezanu 
za provedeni postupak licitacije dostaviti Zavodu 
za planiranje i izgradnju općine Kakanj. 
 

Ĉlan 4. 
Komisija za provoĊenje javnog nadmetanja 

(licitacije) za svoj rad odgovorna je Općinskom 
vijeću, kojem podnosi izvještaj o provedenom 
postupku.  

Ĉlan 5. 
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaju 

da važe rješenja Općinskog vijeća Kakanj: 
Rješenje o imenovanju Komsiije za javnu prodaju 
poslovnih prostorija u vlasništvu Opććine Kakanj 
broj:0-01/1-309/13 od 27.06.2013. godine 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj 10/13) i 
Rješenje o imenovanju Komisije za provoĊenje 
postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji 
poslovnih prostora broj:01/1-288/15 od 
29.09.2015. godine („Službene novine Općine 
Kakanj“, broj 11/15) 

 

Ĉlan 6. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

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

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 



 30. juni  2017. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 10/17 
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163. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-274/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 
 
 

Na osnovu ĉlana 10. stav (3) Evropske povelje o 
lokalnoj samoupravi, koja je ratificirana Uredbom 
o ratifikaciji Evropske povelje o lokalnoj 
samoupravi („Službeni list RBiH“, broj: 31/94), 
ĉlana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 
51/09), te ĉlana 24. i 140. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), 
Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 
28.06.2017. godine, donijelo je 
 
 

 
O D L U K U 

o uspostavljanju prijateljstva i saradnje 
izmeĊu Općine Kakanj (Bosna i Hercegovina) i 

Općine Beylikduzu (Republika Turska) 
 

 
Ĉlan 1.  

Općina Kakanj, na principima izražene volje, 
meĊunarodnog uvažavanja i obostranih interesa, 
uspostavit će prijateljske odnose i saradnju sa 
Općinom Beylikduzu (Republika Turska) na 
podruĉju privrede, kulture, obrazovanja, turizma, 
sporta, i drugim podruĉjima od zajedniĉkog 
interesa. 

 
Ĉlan 2. 

Ovlašćuje se Općinski naĉelnik Nermin 
Mandra da zakljuĉi sporazum o prijateljstvu i 
saradnji izmeĊu Općine Kakanj i Općine 
Beylikduzu koji je sastavni dio ove Odluke. 
 

 
 

Ĉlan 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

a naknadno će biti objavljena u „Službenim 
novinama Općine Kakanj.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 

164. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-267/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 

Na osnovu ĉlana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
ĉlana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 
4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici 
održanoj 28.06.2017. godine, donijelo  je  
 
 

Z A K LJ U Ĉ A K  
o utvrĊivanju Nacrta odluke o dimnjaĉarskoj 

djelatnosti 
 

1. UtvrĊuje se Nacrt odluke o dimnjaĉarskoj 
djelatnosti i isti stavlja na javnu raspravu. 

2. Rok javne rasprave po Nacrtu odluke o 
dimnjaĉarskoj djelatnosti utvrĊuje se u 
trajanju od 15 dana i to poĉev od dana 
donošenja ovog Zakljuĉka.   

3. Za nosioce aktivnosti provoĊenja javne 
rasprave odreĊuje se: Radna grupa za 
izradu odluke o dimnjaĉarskoj djelatnosti. 

4. Svi uĉesnici u postupku javne rasprave, 
svoje primjedbe, mišljenja i sugestije u 
navedenom roku mogu dostaviti Radnoj 
grupi za izradu odluke o dimnjaĉarskoj 
djelatnosti. 

5. Obavezuje se obraĊivaĉ - Radna grupa za 
izradu odluke o dimnjaĉarskoj djelatnosti i 
predlagaĉ – Općinski naĉelnik da prilikom 
izrade prijedloga odluke o dimnjaĉarskoj 
djelatnosti razmotre sve prijedloge, 
mišljenja i sugestije prispjele u toku javne 
rasprave i o provedenoj  javnoj raspravi 
podnesu izvještaj Općinskom vijeću.     

6. Nacrt odluke o dimnjaĉarskoj djelatnosti 
bit će objavljen na oglasnoj ploĉi Općine 
Kakanj i na web-stranici Općine Kakanj 
(www.kakanj.com.ba).    

7. Kontakt osoba za provoĊenje javne 
rasprave je Amir Dedić – Struĉna služba 
za poslove Općinskog naĉelnika – Odsjek 
za inspekcije (tel.032/771-819). 

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

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 

http://www.kakanj.com.ba/
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165. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-275/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 
Na osnovu ĉlana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
ĉlana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 
4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici 
održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je 

 

Z A K LJ U Ĉ A K 
o prihvatanju Elaborata o procijenjenoj šteti 

usljed klizanja i slijeganja zemljišta na 
ograniĉenom podruĉju naselja Malješ od 

09.03.2017. godine i Informacije o preduzetim 
preventivnim i operativnim mjerama zaštite i 

spašavanja u vezi stanja nesreće na 
ograniĉenom podruĉju naselja Malješ, općina 

Kakanj 
 
 

Ĉlan 1. 
Prihvata se Elaborat o procijenjenoj šteti usljed 

klizanja i slijeganja zemljišta na ograniĉenom 
podruĉju naselja Malješ od 09.03.2017. godine i 
Informacija o preduzetim preventivnim i 
operativnim mjerama zaštite i spašavanja u vezi 
stanja nesreće na ograniĉenom podruĉju naselja 
Malješ, općina Kakanj 
 
 

Ĉlan 2. 
Sastavni dio ovog Zakljuĉka je Elaborat o 

procijenjenoj šteti usljed klizanja i slijeganja 
zemljišta na ograniĉenom podruĉju naselja Malješ 
od 09.03.2017. godine i Informacija o preduzetim 
preventivnim i operativnim mjerama zaštite i 
spašavanja u vezi stanja nesreće na 
ograniĉenom podruĉju naselja Malješ, općina 
Kakanj. 

 
Ĉlan 3. 

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

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 

166. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-276/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 

 
Na osnovu ĉlana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
ĉlana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 
4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici 
održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je 
 

Z A K LJ U Ĉ A K 
o prihvatanju Inicijative za zakljuĉivanje 

kolektivnog ugovora o pravima i obavezama 
poslodavca i radnika komunalnog preduzeća 

JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj 
 

Ĉlan 1. 
Prihvata se Inicijativa za zakljuĉivanje 

kolektivnog ugovora o pravima i obavezama 
poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP 
„Vodokom“ d.o.o. Kakanj. 
  

Ĉlan 2. 
Općinsko vijeće, radi kolektivnog pregovaranja 

i utvrĊivanja prijedloga kolektivnog ugovora, 
imenuje sljedeće ĉlanove pregovaraĉkog tima :  
 

1. Semir Mušija 
2. Adnan Ibrahimspahić 
3. Rešad Merdić 

 
Ĉlan 3. 

Postupak i rokovi za kolektivno pregovaranje i 
zakljuĉivanje kolektivnog ugovora će se urediti 
pisanim protokolom o voĊenju pregovora koji će 
utvrditi i potpisati ugovorne strane  kolektivnog 
ugovora.  

Ĉlan 4. 
Općinsko vijeće ovlašćuje predsjedavajućeg 

Općinskog vijeća za potpisivanje protokola  iz 
ĉlana 3. ovog Zakljuĉka. 

 
Ĉlan 5. 

Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama Općine Kakanj“. 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 



 30. juni  2017. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 10/17 
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167. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-9-277/17 
Kakanj, 28.06.2017. godine 
 
Na osnovu ĉlana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
ĉlana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 
4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 9. sjednici 
održanoj 28.06.2017. godine, donijelo je  

 

Z A K L J U Ĉ A K 
o prihvatanju Informacije o obnovi i povratku 

izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini 
Kakanj u 2016. godini 

 
 

Ĉlan 1. 
Prihvata se Informacija o obnovi i povratku 

izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini Kakanj u 
2016. godini. 

 
Ĉlan 2. 

Sastavni dio ovog Zakljuĉka je Informacija o 
obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica/osoba 
na općini Kakanj u 2016. godini. 

 
Ĉlan 3. 

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

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katiĉić, sr. 

168. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinski naĉelnik 
Broj: 02/1-3844/2017 
Kakanj, 20.06.2017. godine 
 
Na osnovu ĉlana 15. stav 1. alineja 7. Zakona o 
principima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), ĉlana 32. 
taĉka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u 
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i ĉlana 38. 

Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine 
Kakanj“, broj: 4/08), Općinski naĉelnik, donosi    
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o 

organizaciji i djelokrugu rada 
općinskih sluţbi za upravu Općine Kakanj 

 
Ĉlan 1. 

U Odluci o organizaciji i djelokrugu rada 
općinskih službi za upravu Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/14), u 
ĉlanu 7. taĉka 5. alineja 1. mijenja se i glasi: 
„Odsjek za opću upravu i zajedniĉke poslove“, 
alineja 2. briše se. 
 

Ĉlan 2. 
U ĉlanu 14. iza alineje 18. dodaje se nova 

alineja 19. i glasi: „vrši prevoĊenje svih pisanih 
materijala na engleski i sa engleskog jezika“. 
 

Ĉlan 3. 
U ĉlanu 17. taĉka 1. mijenja se i glasi: „Odsjek 

za opću upravu i zajedniĉke poslove“, taĉka 2. 
briše se. 

Ĉlan 4. 
U ĉlanu 19. taĉka a) alineja 19. briše se. 

 
Ĉlan 5. 

U ĉlanu 28. stav 1. umjesto rijeĉi: „i“ piše se 
„zarez“, iza rijeĉi: „šef struĉne službe za poslove 
Općinskog naĉelnika“, dodaju se rijeĉi: „i 
Rukovodilac jedinice za internu reviziju“. 
 

Ĉlan 6. 
U ĉlanu 29. stav 2. iza rijeĉi: „pravobranilac“, 

piše se „zarez“, rijeĉi: „i viši“ brišu se, rijeĉ: 
„saradnik“, mijenja se i glasi: „savjetnik“, iza rijeĉi: 
„javnošću“, dodaju se rijeĉi: „i viši struĉni saradnik 
za pravne poslove i poslove zastupanja Općine“. 
 

Ĉlan 7. 
Ostali dio Odluke o organizaciji i djelokrugu 

rada općinskih službi za upravu Općine Kakanj, 
ostaje nepromijenjen. 

Ĉlan 8. 
Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o 

organizaciji i djelokrugu rada općinskih službi za 
upravu Općine Kakanj, stupa na snagu danom 
donošenja, a bit će objavljena u Službenim 
novinama Općine Kakanj. 

 
 
 

OPĆINSKI NAĈELNIK  
Nermin Mandra, sr. 



Sluţbene novine Općine Kakanj 10/17  30. juni 2017. godine 

 

 
 
 

      23 
 

  

169. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIĈKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinski naĉelnik 
Broj: 02/1-3594/2017 
Kakanj, 09.06.2017. godine 
 

Na osnovu ĉlana 15. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), ĉlana 38. 
Statuta Općine Kakanj (“Službene novine Općine 
Kakanj“, broj: 4/08) i ĉlana 10. Odluke o 
finansiranju i postupku izbora i prijema lica na 
struĉnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog 
odnosa (“Službene novine Općine Kakanj“, broj: 
6/15 i 9/17), Općinski naĉelnik,          d o n o s i  

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju sekretara Komisije za 
provoĊenje procedure izbora lica na struĉnom 

osposobljavanju bez zasnivanja radnog 
odnosa i poslodavaca 

 
Državni službenik, Enisa Mulić imenuje se za 

administrativno-tehniĉkog sekretara Komisije za 
provoĊenje procedure izbora lica na struĉnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i 
poslodavaca na podruĉju općine Kakanj.  

Sekretar Komisije nema pravo glasa. 
 

O b r a z l o ţ e n j e 
 

Rješenjem Općinskog vijeća, broj: 01/1-8-
231/17 od 30.05.2017. godine, imenovani su 
ĉlanovi Komisije za provoĊenje procedure izbora 
lica na struĉnom osposobljavanju bez zasnivanja 
radnog odnosa i poslodavaca. 

Ĉlanom 10. stav 2. Odluke o finansiranju i 
postupku izbora i prijema lica na struĉnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, 
propisano je da jednog ĉlana i sekretara imenuje 
Općinski naĉelnik. 

U postupku donošenja Rješenja Općinskog 
vijeća, kao prijedlog Općinskog naĉelnika, 
imenovan je za predsjednika Komisije, Edin 
Bjelopoljak.  

Obzirom na navedeno, odluĉeno je kao u 
dispozitivu Rješenja. 

 
 

OPĆINSKI NAĈELNIK  
Nermin Mandra, sr. 
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