
BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA KAKANJ 

Općinsko vijeće        PRIJEDLOG  

Broj:_______/19 

Kakanj,_______/19 

 

 Na osnovu ĉlana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine (“Službene novine F BiH“ broj: 49/06 i 51/09), ĉlana 58. i 61. Statuta Općine Kakanj 

(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na ___. sjednici održanoj 

______2019. godine, donijelo je  

O D L U K U 

o izdvajanju naselja Kuĉići iz sastava  

MZ „Bijele Vode“ i osnivanju Mjesne zajednice „Kuĉići“ 

 

Ĉlan 1. 

Naselje Kuĉići dio koji pripada podruĉju mjesne zajednice „Bijele Vode“ izdvaja se iz mjesne 

zajednice „Bijele Vode“ i osniva se mjesna zajednica „Kuĉići“.  

Ĉlan 2. 

Iz odluke o organizovanju Mjesne zajednice Bijele Vode broj: 01/4-015-2/78 od 18.12.1977 

godine briše se naselje Kuĉići. 

Ĉlan 3. 

 Podruĉje naselja Kuĉići polazi od stare bivše Podruĉne škole „Ahmed Muradbegović“ u 

Ribnici k.ĉ. 2312 k.o. Bijele Vode, ide sjeverno uzvodno lijevom obalom rijeke Ribnice do Asfaltne 

baze „Trgošped“ k.ĉ. 2093, potom nastavlja dalje sjeverno-istoĉno rijekom do parcele 649 vlasnika 

Šumarije Ribnica, potom skreće jugo-istoĉno Zaimovićevim potokom dužine 520m do puta k.o Bijele 

Vode k.ĉ. 3054, potom se spušta navedenim putem jugo-zapadno sve do raskrsnice za Kuĉiće na 

Bijeloj Njivi k.ĉ.1723. na raskrsnici pored kuće k.ĉ. 245 vlasnika Đafić (Šaban) Eldina (obuhvatajući i 

ovaj objekat), skreće lokalnim putem k.ĉ. 616, uklapa se u lokalni put k.ĉ. 3059 južno zvani Hrastik do 

izlaza k.o. Bijele Vode na tromeĊi k.o. Brnj, Mramor i Bijele Vode, potom skreće sjevero-zapadno 

granicom k.o. Mramor do kote 45/2 dužine 1035m, zatim jugo-zapadno do tromeĊe k.o. Mramor, 

Subotinje i Bijele Vode u dužini od 989m izbija na rijeku Ribnicu, te sjeverno uzvodno dužinom od 

1.223m nastavlja do poĉetne taĉke. 

Ĉlan 4. 

Sjedište mjesne zajednice je u Kuĉićima. 

Ĉlan 5.  

Mjesna zajednica ima peĉat koji je okruglog oblika, veliĉine 30 mm u preĉniku, a sadrži 

ispisan tekst u koncentriĉnim krugovima: Bosna i Hercegovina, FEDERACIJA BOSNE I 

HERCEGOVINE, ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON, OPĆINA KAKANJ, MJESNA ZAJEDNICA 

KUĈIĆI. 

Ĉlan 6. 

Ermin Hardauš ovlašteno je lice za podnošenje prijave za upis mjesne zajednice Kuĉići u 

Registar mjesnih zajednica općine Kakanj.  

Ĉlan 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Kakanj“. 

        PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Slaven Katiĉić 

 



 

Pravni osnov 

 

 Pravni osnov za donošenje Odluke o izdvajanju dijelova naselja iz formirane mjesne 

zajednice i osnivanje nove je ĉlan 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji 

Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH“ broj: 49/06 i 51/09), ĉlan 58. i 61. Statuta 

Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08). 

 Na 31. sjednici održanoj dana 29.05.2019. godine Općinsko vijeće donijelo je 

Zakljuĉak o prihvatanju inicijativa graĊana za osnivanje mjesnih zajednica MZ Bištrani, MZ 

Termoelektrana, MZ Plandište, MZ Gornja Riĉica, MZ Kuĉići i MZ Tiĉići, te ĉlanom 2. 

Zakljuĉka zadužilo Službu za opću upravu, radne i zajedniĉke poslove, lokalnu samoupravu i 

mjesne zajednice da za narednu sjednicu pripremi prijedloge odluka. 

 Shodno navedenom, Općinskom vijeću dostavlja se prijedlog odluke o izdvajanju 

naselja Kuĉići iz sastava Mjesne zajednice „Bijele Vode“ i osnivanju Mjesne zajednice 

„Kuĉići“. 

 

ObraĊivaĉ: 

 Služba za opću upravu, radne i zajedniĉke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne 

zajednice Općine Kakanj. 

  

 

 

         

 


