
           BOSNA I HERCEGOVINA                                                        PRIJEDLOG               
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
     ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON 
                OPĆINA KAKANJ 
          - OPĆINSKO VIJEĆE - 
 
Broj: ___________________ 
Datum,________.2018. godine 
 
 
               Općinsko vijeće na ___sjednici održanoj dana  _______2018. godine, rješavajući 
po prijedlogu Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj za utvrĊivanje javnog interesa, 
a na osnovu ĉlana 14. stav 4. 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), d o n o s i   
 
 O D L U K U  
 
             1. UTVRĐUJE SE javni interes u svrhu izgradnje nove gradske saobraćajnice od 
Ulice 7. muslimanske brigade do benzinske pumpe „Hifa", po prijedlogu Zavoda za planiranje 
i izgradnju općine Kakanj, te se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji na slijedećim 
nekretninama, oznaĉenim kao: 
 
- k.ĉ.br.1347/12 dvorište zv. „Mjesna zajednica“ u površini 156 m2, k.o. Kakanj, upisana u 

posjedovni list broj: 299, u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po starom 
premjeru  odgovara k.ĉ.br. 1347/12, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 560, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Općine Kakanj sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ. br. 1747/35 dvorište zv. „Miladina Dragića“ u površini 211 m2 , k.o. Kakanj, upisana 
u posjedovni list broj: 299 u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po starom 
premjeru  odgovara k.ĉ.br. 1747/35, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 560, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Općine Kakanj sa dijelom 1/1, 

-  k.ĉ.br. 2185/1 ulica zv. „Zeniĉkog partizanskog odreda“ u površini 1.497 m2 , k.o. 
Kakanj, upisana u posjedovni list broj: 270 u posjedu DS Javno dobro putevi sa dijelom 
1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 435/71, k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 
1550, državna svojina sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 1346/21 poslovna zgrada u privredi (1) u površini 61 m2, pomoćna zgrada (3) u 
površini 19 m2, poslovna zgrada u privredi (2) u površini 3 m2, dvorište u površini 956 m2 
i dvorište u površini 4 m2 zv. „Pogon stara jama“, k.o. Kakanj, upisana u posjedovni list 
broj: 290, u posjedu DS RMU Kakanj OOUR Stara jama sa dijelom 1/1, kojoj po starom 
premjeru  odgovara k.ĉ.br. 1346/21, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 503, 
zemljišnoknjižno vlasništvo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog 
uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 1345 ulica zv. „Zeniĉkog partizanskog odreda“ u površini 462 m2 k.o. Kakanj, 
upisana u posjedovni list broj: 270, u posjedu DS Javno dobro putevi sa dijelom 1/1, 
kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 287/34, k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 886, 
državna svojina sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 1355/61 dvorište zv. „Ispod pošte“ u površini 40 m2 k.o. Kakanj, upisana u 
posjedovni list broj: 299 u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po starom 
premjeru  odgovara k.ĉ.br. 458/29, k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 1550, državna svojina 
sa dijelom 1/1, 

-  k.ĉ.br. 1249/16 dvorište zv. „Zgošćanska“ u površini 916 m2 k.o. Kakanj, upisana u 
posjedovni list broj: 299, u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po starom 
premjeru  odgovara k.ĉ.br.421/6, k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 1550, državna svojina sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 1249/15 dvorište zv. „Zgošćanska“ u površini 1.511 m2 k.o. Kakanj, upisana u 
posjedovni list broj: 299 u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po starom 
premjeru  odgovara k.ĉ.br.421/3, k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 1550, državna svojina sa 
dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 2155/2 željezniĉka pruga zv. „Industrijska željeznica“ u površini 1.608 m2 k.o. 
Kakanj, upisana u posjedovni list broj: 299 u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, 



kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 607/1, k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 1175, 
državna svojina sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 2176/2 ulica zv. „Zeniĉkog partizanskog odreda“ u površini 3.391 m2 k.o. Kakanj, 
upisana u posjedovni list broj: 270 u posjedu DS Javno dobro putevi sa dijelom 1/1, 
kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 604/618, k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 909, 
državna svojina sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 1328 pašnjak 1 klase zv. „Kod ventilatora“ u površini 147 m2 k.o. Kakanj, upisana 
u posjedovni list broj: 299 u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po starom 
premjeru  odgovara k.ĉ.br. 1328, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 505, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Općine Kakanj sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 1329/2 dvorište, zv. „Plandište“ u površini 5 m2 k.o. Kakanj, upisana u posjedovni 
list broj: 2228 u posjedu Topalović (Muhameda) Fahrudin sa dijelom 1/1, kojoj po 
starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 1329/2, k.o.Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 2734, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Topalović Fahrudina sina Muhameda iz Kaknja, sa dijelom 
1/1, 

- k.ĉ.br. 1235/6 ostalo neplodno zemljište, zv. „Ulica Zeniĉkog partizanskog odreda“ u 
površini 13 m2 k.o. Kakanj, upisana u posjedovni list broj: 270 u posjedu DS Javno 
dobro putevi sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 604/620 
k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 909, državna svojina sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 1235/5 dvorište, zv. „Ulica Zeniĉkog partizanskog odreda“ u površini 162  m2 k.o. 
Kakanj, upisana u posjedovni list broj: 299 u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, 
kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 1235/5, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 543, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Općine Kakanj sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 2155/6 željezniĉka pruga, zv. „Industrijska željeznica“ u površini 44 m2 k.o. 
Kakanj, upisana u posjedovni list broj: 3055 u posjedu MUP ZE-DO Kantona sa dijelom 
1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 606/22, k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 
2026, državna svojina sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 2155/7 željezniĉka pruga, zv. „Industrijska željeznica“ u površini 6 m2 k.o. Kakanj, 
upisana u posjedovni list broj: 3055 u posjedu MUP ZE-DO Kantona sa dijelom 1/1, 
kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 606/23, k.o.Popi, upisana u z.k.ul.br. 2026, 
državna svojina sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 1240/1 park zv. „Park kraj suda“ u površini 992 m2 k.o. Kakanj, upisana u 
posjedovni list broj: 299 u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po starom 
premjeru  odgovara k.ĉ.br.1240/1, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 544, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Općine Kakanj sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 2155/4 ( po starom premjeru k.ĉ.br. 607/3, k.o. Popi) željezniĉka pruga, zv. 
„Industrijska željeznica“ u površini 132 m2 k.o. Kakanj, upisana u posjedovni list broj: 
299 u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara 
k.ĉ.br.607/3, k.o. Popi, upisana u z.k.ul.br. 1175, državna svojina sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 2154/2 željezniĉka pruga, zv. „Industrijska pruga“ u površini 596 m2 k.o. Kakanj, 
upisana u posjedovni list broj: 299 u posjedu DS Općina Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po 
starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 2154/2, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 544, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Općine Kakanj sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 2178/3 ulica, zv. „Ulica“ u površini 1.752 m2 , k.o. Kakanj, upisana u posjedovni 
list broj: 270 u posjedu DS Javno dobro putevi sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru  
odgovara k.ĉ.br. 2178/3, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 543, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Općine Kakanj sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 2177/2 ulica, zv. „Maršala Tita“ u površini 16 m2 k.o. Kakanj, upisana u 
posjedovni list broj: 270 u posjedu DS Javno dobro putevi sa dijelom 1/1, kojoj po 
starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 2177/2, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 432 
zemljišnoknjižno vlasništvo Općine Kakanj sa dijelom 1/1, 

- k.ĉ.br. 1252/2 ( po starom premjeru k.ĉ.br. 1252/2, k.o. Kakanj) dvorište, zv. „Trnj“ u 
površini 69 m2 k.o. Kakanj, upisana u posjedovni list broj: 2963 u posjedu Subotić 
(Lazar) Milica sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 1252/2, k.o. 
Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 5706, zemljišnoknjižno vlasništvo Subotić Milice kći Lazara 
iz Kaknja sa dijelom 1/1, 

 
 
 



  

-  k.ĉ.br. 1249/14 dvorište, zv. „Zgošćanska“ u površini 17 m2 k.o. Kakanj, upisana u 
posjedovni list broj: 285 u posjedu DS RO Jasmin - Kakanj sa dijelom 1/1, kojoj po 
starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 1249/14, k.o. Kakanj, upisana u z.k.ul.br. 1227, 
zemljišnoknjižno vlasništvo DD Jasmin Kakanj sa dijelom 1/1, 
-  k.ĉ.br. 1326/3 dvorište, zv. „ Plandište“ u površini 5 m2 k.o. Kakanj, upisana u 
posjedovni list broj: 618 u posjedu Duvnjak Sretanke kći Milivoja roĊ. Kajtazović iz 
Zgošće, Kajtazović Mare kći Jove roĊ. Bošnjak iz Kaknja, Kajtazović Stevana sina 
Milivoja iz Kaknja i Karlović Slobodanke kći Milivoja roĊ. Kajtazović iz Kaknja, svi sa 
dijelom od po 1/4, kojoj po starom premjeru  odgovara k.ĉ.br. 436/19, k.o. Popi, upisana 
u z.k.ul.br. 1617, zemljišnoknjižno vlasništvo Duvnjak Sretanke kći Milivoja roĊ. 
Kajtazović iz Zgošće, sa dijelom od 3/224 i drugih. 
 

          2. UtvrĊuje se da je Općina Kakanj korisnik potpune eksproprijacije za izgradnju nove 
gradske saobraćajnice od Ulice 7. muslimanske brigade do benzinske pumpe „Hifa". 
          3. Protiv ove Odluke može se pokrenuti  upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici, 
u roku od 30 dana od dana dostavljanja iste. Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva 
istovjetna primjerka, uz koju treba priložiti i kopiju ove Odluke. 

     
 
 
 
DOSTAVITI:                                                                               PREDSJEDAVAJUĆI 
1. Zavodu za planiranje i izgradnju                                             
    Općine Kakanj,                                                                             Katičić Slaven 
2. Općinskom pravobranilaštvu                                                        
3. Posjednicima nekretnina                                                            
4. a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e          
 

Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj podnio je prijedlog, broj 1530/17 od 
21.06.2017. godine, za utvrĊivanje javnog interesa u svrhu izgradnje nove gradske 
saobraćajnice od Ulice 7. muslimanske brigade do benzinske pumpe „Hifa", kako bi se 
mogao provesti postupak potpune eksproprijacije na nekretninama oznaĉenim u taĉki 1. 
ove Odluke.  

Zatim je zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj ovoj Službi predao zahtjev, 
broj: 1696/117 od 05.07.2017.godine, za cijepanje parcela, kako bi se prema elaboratu o 
eksproprijaciji izvršilo cijepanje parcela za koje će se utvrditi javni interes. 

Općinski naĉelnik je dopisom, broj: 02/1-5053/17 od 23.08.2017. godine, dostavio 
prijedlog ove Odluke, kao materijal za sjednicu Općinskog vijeća, koji je vraćen na doradu 
zbog izmjene dijela pojasa eksproprijacije. 

Saobraćajnica spada u kategoriju glavnih gradskih saobraćajnica, kojom treba 
rasteretiti saobraćaj u gradskoj jezgri kao zaobilazna saobraćajnica, a ujedno će opsluživati 
budući „Novi centar Kakanj“. 

Zbog karaktera saobraćajnice i njenog gabarita, neophodno je vršiti potpunu 
eksproprijaciju okolnog zemljišta, kako je dato u Elaboratu eksproprijacije, izraĊen od strane 
Modus Projekt d.o.o. Kakanj koji je dva puta dopunjavan, i to cijepanjem parcela po novom i 
starom premjeru, te upisivanjem ispuštenih parcela na trasi predviĊene saobraćajnice. 

                                  
Nakon utvrĊivanju javnog interesa provešće se postupak potpune eksproprijacije na 

predmetnim nekretninama, koje nisu državna svojina i u vlasništvu Općine Kakanj, po 
prijedlogu Općinskog pravobranilaštva, kao zakonskog zastupnika općine Kakanj. 
 
 
 
 
 
Kakanj, 18.01.2018. godine                                         SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE,  
                                                                                          GEODETSKE  POSLOVE I 
                                                                                          KATASTAR NEKRETNINA 
 
 


