
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                             - P r i j e d l o g -      
ZENIĈKO - DOBOJSI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 01/1-_________/18 
Datum: __.__. 2018. godine 
 
 Općinsko vijeće na ____ sjednici održanoj dana __.__. 2017.godine, u predmetu 
zamjene zemljišta, na osnovu člana 363. stav (4) Zakona o stvarnim pravima („Službene 
novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 4. stav (1) tačka c) Pravilnika o postupku 
javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i 
gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj:17/14) i člana 24. stav (1) tačka 7) Statuta 
Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08),  d o n o s i  
 

O  D  L  U  K  U 
 o naĉinu i uslovima raspolaganja nekretninom - zamjena zemljišta 

 sa “TRGOŠPED” d.o.o. Kakanj 
 

Ĉlan 1. 
     Ovom Odlukom odobrava se zamjena graĎevinskog zemljišta u Kaknju izmeĎu 
“TRGOŠPED” d.o.o. Kakanj i Općine Kakanj, radi privoĎenja trajnoj namjeni graĎevinskog 
zemljišta, označenog u članu 2. ove Odluke.  
  

Ĉlan 2. 
     “TRGOŠPED” d.o.o. Kakanj daje u zamjenu Općini Kakanj parcelu označenu kao k.ĉ.br. 
1966/25 zv. „Površinski kop“ gradilište, površine 44 m2, k.o. Vrtlište (novi premjer), što 
odgovara parceli k.č.br. 55/50, k.o. Karaula, (stari premjer), upisana u zk.el.ul.br. 264, k.o. 
Karaula i PL br.773, k.o. Vrtlište kao vlasništvo i posjed “TRGOŠPED” d.o.o. Kakanj sa 
dijelom 1/1, a Općina Kakanj daje u zamjenu “TRGOŠPED” d.o.o. Kakanj parcelu označenu 
kao k.ĉ.br. 1966/26 zv.„Površinski kop“ ostalo neplodno zemljište, površine 44 m2, k.o.Vrtlište 
(novi premjer), što odgovara parceli k.č.br. 55/51, k.o. Karaula (stari premjer), upisana u 
zk.el.ul.br. 18, k.o. Karaula i PL br.702, k.o. Vrtlište kao vlasništvo i posjed državna svojina 
Općine Kakanj sa dijelom 1/1. 
 
     

Ĉlan 3. 
     Zamjena parcela označenih u članu 2. ove Odluke izvršit će se bez naknade u razlici 
cijene, jer se radi o istoj lokaciji i površini zemljišta koje je predmet zamjene, čime je 
postignuta ista vrijednost nekretnina.        
 

Ĉlan 4. 
     Ovlašćuje se Općinski načelnik da može sa “TRGOŠPED” d.o.o. Kakanj, u ime Općine 
Kakanj, zaključiti notarski obraĎen ugovor o zamjeni nekretnina, označenih u članu 2. ove 
Odluke, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranioca. 
      
 
 
 
 
 



2 

 

Ĉlan 5. 
      Porez na promet nekretnina, troškove izrade notarske obrade ugovora o zamjeni, takse 
za provoĎenje i uknjižbu ugovora, te sve ostale troškove koji se odnose na postupak zamjene 
snosi Općina Kakanj.  
 
 

Ĉlan 6. 
      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u "Službenim 
novinama općine Kakanj".  
                                                                                                               
                                                                                                   PREDSJEDAVAJUĆI 
                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                        Slaven Katičić 
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O b r a z l o ž e nj e 

 
     Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline dostavila je ovoj Službi Inicijativu za 
pokretanje postupka zamjene nekretnina broj: 04/1-1512/18 od 13.09.2018.godine, kojom 
traže da se pokrene postupak zamjene nekretnine označene po novom premjeru kao k.č.br. 
1966/25 k.o. Vrtlište koja je u posjedu „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj, po kulturi gradilište, u 
površini od 44 m2 sa parcelom označenom kao k.č.br. 1966/26 k.o Vrtlište, koja je u posjedu 
DS Općina Kakanj, po kulturi ostalo neplodno zemljište, u površini 44 m2. Navode, da bi se 
zamjenom parcela omogućio optimalan pristup većim kamionima na parcelu označenu kao 
k.č.br. 1966/10 k.o. Vrtlište na kojoj je sagraĎen proizvodno poslovni objekat u vlasništvu 
„EURO-GROUP“ d.o.o. Kakanj. 
     
     S obzirom da je parcela k.č.br. 1966/25 k.o.Vrtlište u posjedu i vlasništvu “TRGOŠPED” 
d.o.o. Kakanj, ova Služba uputila je navedenom društvu Zahtjev za davanje saglasnosti za 
zamjenu nekretnina broj: 06/8-31-3721/18 od 18.09.2018.godine, kako bi se mogao dostaviti 
prijedlog odluke Općinskom vijeću na usvajanje, te nakon toga zaključiti ugovor o zamjeni 
nekretnina. 
 
    Privredno društvo „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj dostavilo je ovoj Službi Saglasnost za 
zamjenu parcele, broj: AI-553/18 od 26.09.2018.godine kojom daje saglasnost za zamjenu 
parcele označene kao k.č.br.1966/25 k.o. Vrtlište, koja je u posjedu društva „TRGOŠPED“ 
d.o.o. Kakanj, sa parcelom označenom kao k.č.br.1966/26 k.o. Vrtlište, koja je u posjedu DS 
Općina Kakanj.   
   
     Zamjena parcela označenih u članu 2. ove Odluke obavit će se bez naknade u razlici 
cijene, jer se radi o istoj lokaciji i površini zemljišta (poduzetnička zona Vrtlište) koje je 
predmet zamjene, čime je postignuta ista vrijednost nekretnina.        
        
     Članom 363. stav (4) Zakona o stvarnim pravima propisano je: „da je dopuštena 
neposredna zamjena nekretnine u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne 
samouprave za nekretninu približno iste vrijednosti u vlasništvu druge osobe“. 
     Članom 4. stav (1) tačka c) Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje 
nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova propisano je “da odluku 
o načinu i uslovima raspolaganja nekretnina neposrednom pogodbom ili zamjene nekretnine, 
u skladu sa članom 363. stav (3) i (4) Zakona o stvarnim pravima, za nekretnine koje su u 
vlasništvu gradova i općina, donosi gradsko odnosno općinsko vijeće na prijedlog načelnika 
općine, odnosno gradonačelnika grada”.  
     Prema odredbama Zakona o stvarnim pravima i Pravilnika Općinsko vijeće u skladu sa 
datim ovlaštenjima, u ime jedinice lokalne samouprave, odobrava zamjenu nekretnine na 
prijedlog načelnika općine, dok se ugovor o zamjeni zaključuje u formi notarski obraĎene 
isprave. 
     Na osnovu izloženog sačinjen je prijedlog ove Odluke i isti se podnosi Općinskom vijeću 
na usvajanje. 
                 
Kakanj, 27.09.2018. godine                                           
 
PREDLAGAĈ                                                                                  OBRAĐIVAĈ 
Općinski načelnik                                                         Služba za imovinsko-pravne, geodetske 
                                                                                              poslove i katastar nekretnina 


