
               BOSNA I HERCEGOVINA                                                        PRIJEDLOG               
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
     ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON 
                OPĆINA KAKANJ 
          -   OPĆINSKO VIJEĆE - 
 
Broj: ___________________ 
Datum,________.2019. godine 
 
 
               Općinsko vijeće na ___sjednici održanoj dana  _______2019. godine, rješavajući 
po prijedlogu Općinskog naĉelnika, broj: 02/1- 9347/19 od 19.12.2019. 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 izgradnje infrastrukturnih prikljuĉaka za 
zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica, lokacija iza Robota, po 
prijedlogu Općinskog naĉelnika, te se može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji 
ustanovljenjem prava služnosti uz naknadu, na slijedećim nekretninama, oznaĉenim kao: 
 
- k. ĉ. br. 1790/6 dvorište  „ Krug GM-a“ u površini  1.244 m2, k.o.Doboj, upisana u 

posjedovni list broj 234 u posjed GMK d.d. Kakanj sa dijelom od 1/1, kojoj po starom 
premjeru  odgovara k. ĉ. br. 1790/6 dvorište  „ Krug GM-a“ u površini  1.244 m2, k.o. 
Doboj, upisana u el.z.k.ul.br. 1605, zemljišnoknjižno vlasništvo GMK d.d. Kakanj u 
steĉaju sa dijelom od 1/1 ( za služnost potrebno 103 m2 ), 

- k. ĉ. br. 674/1 ostalo neplodno zemljište  „ Krug GM-a“ u površini  1.570 m2, k.o.Doboj, 
upisana u posjedovni list broj 234 u posjed GMK d.d. Kakanj sa dijelom od 1/1, kojoj po 
starom premjeru  odgovara k. ĉ. br. 674/1 ostalo neplodno zemljište  „ Krug GM-a“ u 
površini  1.570 m2 , k.o. Doboj, upisana u el.z.k.ul.br. 1626, zemljišnoknjižno vlasništvo 
GMK d.d. Kakanj u steĉaju sa dijelom od 1/1 ( za služnost potrebno 16 m2 ), 

- k. ĉ. br. 672 njiva IV kl. „ Kolonije“ u površini  937 m2, k.o.Doboj, upisana u posjedovni 
list broj 108 u posjed Berbić Ismeta Šemse roĊ. Ĉosić iz. Kaknja sa dijelom od 1/1, kojoj 
po starom premjeru  odgovara k. ĉ. br. 672 njiva IV kl. „ Kolonije“ u površini  937 m2 , 
k.o.Doboj, upisana u el.z.k.ul.br. 1950, zemljišnoknjižno vlasništvo Berbić Ismeta Šemse 
roĊ. Ĉosić iz. Kaknja sa dijelom od 1/1 ( za služnost potrebno 52 m2 ). 

 
 
          2. UtvrĊuje se da je Općina Kakanj korisnik nepotpune eksproprijacije za izgradnju 
infrastrukturnih prikljuĉaka za zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i 
raseljenih lica, lokacija iza Robota 
          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.  Općinskom naĉelniku    
2 . Općinskom pravobranilaštvu                                                                  Katiĉić Slaven 
3.  Vlasnicima nekretnina                                                            
4.  a/a 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 
              Za potrebe zgrade kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica, 
lokacija iza Robota, potrebno je izgraditi prikljuĉke za vodu, kanalizaciju, grijanje i telefon.            
             Stoga je potrebno utvrditi javni interes u svrhu izgradnje infrastrukturnih prikljuĉaka 
za zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica, lokacija iza Robota, 
kako bi se mogao provesti postupak nepotpune eksproprijacije ustanovljenjem prava 
služnosti uz naknadu na nekretninama oznaĉenim u taĉki 1. prijedloga ove Odluke 
 
 
             U ime Općine Kakanj prijedlog za utvrĊivanje javnog interesa podnio je Općinski 
naĉelnik, pod brojem: 02/1- 9347/19 od 19.12.2019. godine. 

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

 
1. Elaborat eksproprijacije od decembra 2019. godine, izraĊen u Službi za imovinsko-

pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 
 
          Nakon utvrĊivanju javnog interesa provešće se postupak nepotpune eksproprijacije na 
predmetnim nekretninama po prijedlogu Općinskog pravobranilaštva, kao zakonskog 
zastupnika općine Kakanj. 
 
Kakanj, 19.12.2019. godine                                          
     
                                                                                       
OBRAĐIVAĈ:                                                                                         PREDLAGAĈ:                                                                                                                                                
Služba za imovinsko-pravne, 
geodetske  poslove i katastar                                                               Općinski naĉelnik 
nekretnina 


