
           BOSNA I HERCEGOVINA                                                        PRIJEDLOG               
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
     ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON 
                OPĆINA KAKANJ 
          -   OPĆINSKO VIJEĆE - 
 
Broj: ___________________ 
Datum,________.2017. godine 
 
 
               Općinsko vijeće na ___sjednici održanoj dana  _______2017. godine, rješavajući 
po prijedlogu Općinskog naĉelnika, broj: 02/1-18/17 od 05.01.2017. godine, za utvrĊivanje 
javnog interesa, a na osnovu ĉlana 24. Statuta Općine Kakanj ( „ Službene novine Općine 
Kakanj “, broj: 4/08) i ĉlana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ( „ Službene novine 
Federacije BiH “, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16 ),  d o n o s i   
 
 O D L U K U  
 
             1. UTVRĐUJE SE javni interes u svrhu rekonstrukcije vodovoda  Vukanovići, na 
inicijativu MZ Vukanovići, a po prijedlogu Općinskog naĉelnika, te se može pristupiti 
nepotpunoj eksproprijaciji-ustanovljenju prava služnosti na slijedećim nekretninama po 
novom premjeru, oznaĉenim kao: 
 
- k. ĉ. br. 433 kuća i zgrada + voćnjak IV kl. „Bašća“ u površini 43+842 m2, k.o. 

Vukanovići, upisana u posjedovni list broj 74, u posjedu Brkić Ilije sina Marka iz 
Vukanovića, sa dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 435 voćnjak IV kl. „Bašća“ u površini 275 m2, k.o. Vukanovići, upisana u 
posjedovni list broj 68, u posjedu Brkić Ive, Marinka, Ante, Marijana i Janje djece Mije iz 
Vukanovića, sa dijelom od po 1/5, 

- k. ĉ. br. 436 voćnjak IV kl. „Bašća podvoda “ u površini 203 m2, k.o. Vukanovići, upisana 
u posjedovni list broj 518, u posjedu Pejanović Ante sina Ivana iz Vukanovića, sa 
dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 437 voćnjak IV kl. „Kod kuće šljivik“ u površini 155 m2, k.o. Vukanovići, upisana 
u posjedovni list broj 152, u posjedu Filipović Rafaila sina Franje iz Hrvatske, sa dijelom 
od 1/1, 

- k. ĉ. br. 438 voćnjak IV kl. „Podvoda“ u površini 344 m2, k.o. Vukanovići, upisana u 
posjedovni list broj 419, u posjedu Marijanović Ane kći Jure roĊ. Filipović iz Vukanovića, 
sa dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 440 njiva V kl. „ Zagon“ u površini 129 m2, k.o. Vukanovići, upisana u posjedovni 
list broj 69, u posjedu Brkić AnĊe kći Ive udova Joze iz Vukanovića, sa dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 453 nekategorisani put. „ Ravan-ulice“ u površini 473 m2, k.o. Vukanovići, 
upisana u posjedovni list broj 130, D.S. Javno dobro-putevi, sa dijelom od 1/1, 

-  k. ĉ. br. 538 nekategorisani put. „Barica“ u površini 490 m2, k.o. Vukanovići, upisana u 
posjedovni list broj 130, D.S. Javno dobro-putevi, sa dijelom od 1/1, 

-  k. ĉ. br. 569 kuća i zgrada+dvorište+njiva V kl. „Barica“ u površini 101+500+562 m2, 
k.o. Vukanovići, upisana u posjedovni list broj 607, u posjedu Tomić Zorana, Roberta, 
Nedeljka i Pere sinova Ljubana iz Vukanovića, sa dijelom od po 1/4, 

- k. ĉ. br. 585 nekategorisani put. „Barica-put“ u površini 637 m2, k.o. Vukanovići, upisana 
u posjedovni list broj 130, D.S. Javno dobro-putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 590 livada IV kl.+ livada V kl. „ Rakite“ u površini 654+658 m2, k.o. Vukanovići, 
upisana u posjedovni list broj 281, u posjedu Jelašić Ivana sina Stjepana iz Vukanovića, 
sa dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 591 nekategorisani put „Selo-Podboji“ u površini 746 m2, k.o. Vukanovići, 
upisana u posjedovni list broj 130, D.S. Javno dobro-putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 592 voćnjak VI kl. „ Rakite“ u površini 825 m2, k.o. Vukanovići, upisana u 
posjedovni list broj 281, u posjedu Jelašić Ivana sina Stjepana iz Vukanovića, sa dijelom 
od 1/1, 
 



- k. ĉ. br. 593 livada V kl. „ Rakite“ u površini 535 m2, k.o. Vukanovići, upisana u 
posjedovni list broj 281, u posjedu Jelašić Ivana sina Stjepana iz Vukanovića, sa dijelom 
od 1/1, 

- k. ĉ. br. 594 šuma VI kl. „ Rakite“ u površini 1008 m2, k.o. Vukanovići, upisana u 
posjedovni list broj 281, u posjedu Jelašić Ivana sina Stjepana iz Vukanovića, sa dijelom 
od 1/1, 

- k. ĉ. br. 615 pašnjak IV kl. „Avdanica“ u površini 583 m2, k.o. Vukanovići, upisana u 
posjedovni list broj 602, u posjedu Tomić Ive, Mate i Ante sinova Mije i Tomić Ane kći 
Joze iz Vukanovića, sa dijelom od po 1/4, 

- k. ĉ. br. 618 njiva V kl. i livada IV kl. „Avdanica“ u površini 75+1037 m2, k.o. Vukanovići, 
upisana u posjedovni list broj 602, u posjedu Tomić Ive, Mate i Ante sinova Mije i Tomić 
Ane kći Joze iz Vukanovića, sa dijelom od po 1/4, 

- k. ĉ. br. 619 voćnjak IV kl. „ Avdanica“ u površini 922 m2, k.o. Vukanovići, upisana u 
posjedovni list broj 599, u posjedu Tomić Kate kći Joze udova Ante iz Vukanovića, sa 
dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 827 nekategorisani put „Vukanovići“ u površini 7036 m2, k.o. Vukanovići, 
upisana u posjedovni list broj 130, D.S. Javno dobro-putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 1139 njiva VI kl. + livada IV kl.„ Avdanica“ u površini 160+3055 m2, k.o. 
Vukanovići, upisana u posjedovni list broj 162, u posjedu Pavlović Joze sina Ante sa 
dijelom od 19/96, Pavlović Ljubomira sina Andrije sina Stjepana sa dijelom 11/644, 
Marijanović Fine kći Andrije sa dijelom 11/864, Filipović Franjke udove Ilije sa dijelom ¼, 
Jaković Ane kći Ljupka sa dijelom 11/32, Dreno Jelke kći Ante sa dijelom 1/32, Gavrić 
Mare kći Ante sa dijelom 1/32, Banić Luce kći Ante sa dijelom 1/32, svi iz Vukanovića, 
Marijanović Slavice kći Andrije iz Viškova, Hrvatska, sa dijelom 11/864, Pavlović 
Rafaela sina Andrije iz Vukanovića, sa dijelom 11/864, Marijanović Ruže kći Andrije iz 
Zagreba sa dijelom 11/864, Pavlović Ljubinka sina Andrije iz Zagreba, sa dijelom 
11/864, Pavlović Josipa sina Andrije iz Zagreba,sa dijelom 11/864, Pavlović Ivana sina 
Andrije iz Viškova, sa dijelom 11/864 i Stanić Marjane kći Andrije iz Zagreba, sa dijelom 
11/864. 

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

uraĊenom projektu, tako da će se ustanovljenje prava služnosti utvrditi  na dijelu    parcela, 
oznaĉenih u ĉlanu 1. ove Odluke. 
         3. UtvrĊuje se da je Općina Kakanj korisnik nepotpune eksproprijacije za 
rekonstrukciju vodovoda  Vukanovići 
         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. 

 
 

           
DOSTAVITI:                                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI 
1. Općinskom naĉelniku    
2 . Općinskom pravobranilaštvu                                                                  Katičić Slaven 
3.  Posjednicima nekretnina                                                            
4. a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e          
 
 
              MZ Vukanovići podnijela je zahtjev za utvrĊivanje javnog interesa,  broj: 1/16 od 
27.12.2016. godine, u svrhu rekonstrukcije vodovoda Vukanovići, kako bi ostvarili pravni 
osnov za izdavanje graĊevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda.  
             U cilju kvalitetnijeg vodosnabdijevanja sela Vukanovići potrebno je izvršiti 
rekonstrukciju postojećeg vodovodnog sistema. Postojeći sistem vodosnabdijevanja ĉine 
vodozahvat iznad sela, rezervoar od cca 50 m3 i distributivna mreža, raĊeni 70-ih godina. 
Naselje se u meĊuvremenu razvilo i trenutno broji oko 70 domaćinstava, te se ukazala 
potreba za rekonstrukcijom istog. Stoga se anmetnula potreba kaptiranja novog vrela „Donja 
Avdanica“, koji se nalazi iznad lokalnog puta. Ovaj izvor bi se doveo do novoprojektovanog 
rezervoara i dalje distributivnim cjevovodom ukljuĉio u postojeći cjevovod u šahtu. Na ovaj 
naĉin bi se donji dio naselja snabdijevao vodom sa novog rezervoara, dok bi gornji dio 
naselja ostao prikljuen na postojeći rezervoar. 
           Za  ove potrebe uraĊen je Glavni projekat rekonstrukcije vodovoda Vukanovići, 
izraĊen od strane JP „Vodovod“ d.o.o. Kakanj u januaru 2014. godine, te se oĉekuju sredstva 
za realizaciju projekta u okviru Programa utroška   sredstava od  vodnih naknada ZE-DO 
kantona za 2017. godinu,nakon pribavljenog odobrenja za graĊenje, kojem prethodi 
izdavanje urbanistiĉke saglasnosti, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 
         Stoga je potrebno utvrditi javni interes u svrhu rekonstrukcije vodovoda Vukanovići, 
kako bi se mogao provesti postupak nepotpune eksproprijacije, putem ustanovljenja prava 
služnosti,  na dijelu    parcela ( u postupku eksproprijacije će se utvrditi dužina trase za svaku 
parcelu prema uraĊenom projektu), a javni interes  se treba utvrditi na cijelim parcelama, 
koje nose slijedeće oznake po novom premjeru:  
 
             U ime MZ Vukanovići prijedlog za utvrĊivanje javnog interesa podnio je Općinski 
naĉelnik, pod brojem: 02/1-18/17 od 05.01.2017. godine. 

                 
            U skladu sa ĉlanom 16. stav 2. Zakona o eksproprijaciji, uz prijedlog za utvrĊivanje 
javnog interesa priložena je, slijedeća dokumetacija: 

 
1. Glavni projekat rekonstrukcije vodovoda Vukanovići, izraĊen od strane JP „Vodovod“ 

d.o.o. Kakanj, 
2. Spisak odreĊenih parcela  
3. Rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti, broj: 04/1-25-1834/16 od 07.06.2016. 

godine. 
 
          Nakon utvrĊivanju javnog interesa provešće se postupak nepotpune eksproprijacije na 
predmetnim nekretninama po prijedlogu Općinskog pravobranilaštva, kao zakonskog 
zastupnika općine Kakanj. 
 
 
 
 
 
Kakanj, 06.01.2017. godine                                         SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE,  
                                                                                          GEODETSKE  POSLOVE I 
                                                                                          KATASTAR NEKRETNINA 
 
 


