
           BOSNA I HERCEGOVINA                                                        PRIJEDLOG               
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
     ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON 
                OPĆINA KAKANJ 
          -   OPĆINSKO VIJEĆE - 
 
 
Broj: ___________________ 
Datum,________.2021. godine 
 
 
 
               Općinsko vijeće na ___sjednici održanoj dana  _______2021. godine, rješavajući 
po prijedlogu Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj za utvrĊivanje javnog interesa, 
broj: 01/2-13-1620/21 od 04.06.2021. godine, 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 

o utvrĊivanju javnog interesa u MZ Modrinje 
 
 
             1. UTVRĐUJE SE javni interes u svrhu izgradnje lokalne saobraćajnice sa mostom 
preko rijeke Bosne i podvožnjakom ispod dvotraĉnog kolosjeka u MZ Modrinje, po prijedlogu 
Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj, te se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji 
na slijedećim nekretninama, oznaĉenim kao: 
 
- k. ĉ. br. 405/2 njiva III kl. „ Krinica “ u površini  81 m2, k.o. Modrinje, upisana u 

posjedovni list broj 150. u posjed Gutić Vladimira sina AnĊelka iz Bijeljine sa dijelom od 
1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara k. ĉ. br. 659/3, S.P. Viduša, upisana u 
el.z.k.ul.br. 718, zemljišnoknjižno vlasništvo Gutić Vladimira sina AnĊelka iz Bijeljine sa 
dijelom od 5/8 i drugih, 

- k. ĉ. br. 410/2 njiva III kl. „ Krinica “ u površini  250 m2, k.o. Modrinje, upisana u 
posjedovni list broj 27. u posjed Beĉić Sidika sina Avde iz Modrinja sa dijelom od 1/1, 
kojoj po starom premjeru  odgovara k. ĉ. br. 602/2, S.P. Viduša, upisana u el.z.k.ul.br. 
1209, javno dobro – Iskaz I, 

- k. ĉ. br. 412/3 „ Krinica “ njiva III kl. u površini  554 m2 i livada III kl. u površini  51 m2, 
k.o. Modrinje, upisana u posjedovni list broj 27, u posjed Beĉić Sidika sina Avde iz 
Modrinja sa dijelom od 1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara k. ĉ. br. 179/566, S.P. 
Viduša, upisana u el.z.k.ul.br. 828, zemljišnoknjižno vlasništvo Beĉić Sidika sina Avde iz 
Modrinja sa dijelom od 1/32 i drugih, 

- k. ĉ. br. 411/2 „ Pruga Vrpolje - Sarajevo “ kuća i zgrada u površini  15 m2 i voćnjak IV kl. 
u površini  348 m2, k.o. Modrinje, upisana u posjedovni list broj 117, u posjed JP 
Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo sa dijelom od 1/1, kojoj po starom premjeru  
odgovara k. ĉ. br. 652/2, S.P. Viduša, upisana u el.z.k.ul.br. 1211, ISKAZ II, 
zemljišnoknjižno vlasništvo JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo sa dijelom od 
1/1, 

- k. ĉ. br. 413/2 njiva IV kl. „ Krinica “ u površini  579 m2, k.o. Modrinje, upisana u 
posjedovni list broj 607. u posjed Beĉić Sidika sina Avde iz Modrinja sa dijelom od 1/1, 
kojoj po starom premjeru  odgovara k. ĉ. br. 659/4, S.P. Viduša, upisana u el.z.k.ul.br. 
1264, zemljišnoknjižno vlasništvo Beĉić Sidika sina Avde iz Modrinja sa dijelom od 1/4 i 
drugih, 

- k. ĉ. br. 414/2 njiva Ill kl. „ Krinica “ u površini  939 m2, k.o. Modrinje, upisana u 
posjedovni list broj 542, u posjed Beĉić Đemala sina Eniza iz Modrinja sa dijelom od 
1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara k. ĉ. br. 668/16, S.P. Viduša, upisana u 
el.z.k.ul.br. 986, zemljišnoknjižno vlasništvo Beĉić Đemala sina Eniza iz Modrinja sa 
dijelom od 1/4 i drugih, 

 



- k. ĉ. br. 415/2 njiva Ill kl. „ Krinica “ u površini  155 m2, k.o. Modrinje, upisana u 
posjedovni list broj 38, u posjed Beĉić Fejrudina i Hajrudina sinova Zuhdije iz Modrinja 
sa dijelom od po 1/2, kojoj po starom premjeru  odgovara k. ĉ. br. 668/15,0 S.P. Viduša, 
upisana u el.z.k.ul.br. 986, zemljišnoknjižno vlasništvo Beĉić Đemala sina Eniza iz 
Modrinja sa dijelom od 1/4 i drugih, 

- k. ĉ. br. 421/2 voćnjak Ill kl. „ Kasarna “ u površini  7 m2, k.o. Modrinje, upisana u 
posjedovni list broj 474, u posjed Stevanović Blagoja sina Staniše iz Modrinja sa dijelom 
od 1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara k. ĉ. br.179/570, S.P. Viduša, upisana u 
el.z.k.ul.br. 240, zemljišnoknjižno vlasništvo Stevanović Blagoja sina Staniše iz Modrinja 
sa dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 449/3 voćnjak Ill kl. „ Mali do “ u površini  414 m2, k.o. Modrinje, upisana u 
posjedovni list broj 358, u posjed Vanovac Jovice sina Vlade iz Bijeljine sa dijelom od 
1/1, kojoj po starom premjeru  odgovara k. ĉ. br.179/569, S.P. Viduša, upisana u 
el.z.k.ul.br. 717, zemljišnoknjižno vlasništvo posjed Vanovac Jovice sina Vlade iz 
Bijeljine sa dijelom od 1/1, 

- k. ĉ. br. 3039/2 magistralni put „ Bajrak “ u površini  80 m2, k.o. Bilješevo, upisana u 
posjedovni list broj 139, u posjed D.S. Javno dobro putevi sa dijelom od 1/1, kojoj po 
starom premjeru  odgovara k. ĉ. br. 117/2, S.P. Bilješevo, upisana u el.z.k.ul.br. 606, 
državna svojina sa dijelom od 1/1. 

 
          2. UtvrĊuje se da je Općina Kakanj korisnik potpune eksproprijacije za izgradnju 
lokalne saobraćajnice sa mostom preko rijeke Bosne i podvožnjakom ispod dvotraĉnog 
kolosjeka u MZ Modrinje. 
          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,                                                                                         Katiĉić 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: 01/2-13-
1620/21 od 04.06.2021. godine, za utvrĊivanje javnog interesa u svrhu izgradnje lokalne 
saobraćajnice sa mostom preko rijeke Bosne i podvožnjakom ispod dvotraĉnog kolosjeka u 
MZ Modrinje, kako bi se mogao provesti postupak potpune eksproprijacije na nekretninama 
oznaĉenim u taĉki 1. ove Odluke. 

            Na zahtjev MZ Modrinje, a zbog potrebe povezivanja naselja Modrinje preko budućeg 
mosta na rijeci Bosni i regionalne ceste R 456, Općina Kakanj je pristupila odabiru 
najpovoljnije lokacije za izgradnju novog mosta na rijeci Bosni i investirala u izradu Idejnog 
projekta lokalne saobraćajnice sa mostom preko rijeke Bosne i podvožnjakom ispod 
dvotraĉnog kolosjeka.  
          Obzirom da je zbog realizacije navedenog projekta potrebno riješiti imovinsko-pravne 
odnose na predmetnim nekretninama, potrebno je provesti postupak eksproprijacije, kojem 
prethodi utvrĊivanje javnog interesa na istim. 
         Stoga je izraĊen Elaborat eksproprijacije od maja 2021. godine, u skladu sa odredbom 
ĉlana 16. Zakona o eksproprijaciji. 
           Po okonĉanju postupka eksproprijacije može se pristupiti postupku izdavanja 
odobrenja za graĊenje u navedenu svrhu. 
 
          Nakon utvrĊivanja javnog interesa provešće se postupak potpune eksproprijacije na  
nekretninama oznaĉenim u taĉki 1. ove Odluke, po prijedlogu Općinskog pravobranilaštva, 
kao zakonskog zastupnika Općine Kakanj. 

 
 
 
 
 
Kakanj, 08.06.2021. godine                                         ,  
                                                                                           
                                                                                           
 
OBRAĐIVAĈ:                                                                                         PREDLAGAĈ:                                                                                                                                                
Služba za imovinsko-pravne, 
geodetske  poslove i katastar                                                               Općinski naĉelnik 
nekretnina 
 


