BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
- OPĆINSKO VIJEĆE -

PRIJEDLOG

Broj: ___________________
Datum,________.2017. godine
Općinsko vijeće na ___sjednici održanoj dana _______2017. godine, rješavajući
po prijedlogu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja
„Kakanj“ d.o.o. Kakanj, broj: 01//D-01-52-4776/17 od 18.04.2017. godine, a na osnovu ĉlana
14. stav (4) i ĉlana 16. 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
ODLUKU
1. UTVRĐUJE SE javni interes u svrhu odlaganja otkrivke iz površinskog kopa
„Vrtlište“ na vanjsko odlagalište „Bijele Vode“, na podruĉju općine Kakanj, po prijedlogu JP
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o.
Kakanj, te se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji na slijedećim nekretninama, oznaĉenim
kao:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

k. ĉ. br. 4/1 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 306/21, k.o. Brnj) voćnjak IV kl. „ Luganova
krĉevina“ u površini 692 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 47 i posjedovni list broj 232,
zemljišnoknjižno i faktiĉko vlasništvo Grgić Stjepana sina Ante iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 4/2 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 306/22, k.o. Brnj) voćnjak V kl. „ Luganova
krĉevina“ u površini 857 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 104 i posjedovni list broj 60,
zemljišnoknjižno vlasništvo i posjed Grgić Pere sina Ante iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 5/3 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 5/1 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 306/23,
k.o. Brnj) šuma VI kl. „ Luganova krĉevina“ u površini 189 m2, k.o.Brnj, upisana u
z.k.ul.br. 47 i posjedovni list broj 232, zemljišnoknjižno vlasništvo i posjed Grgić
Stjepana sina Ante iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 5/4 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 5/2 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 306/24,
k.o. Brnj) šuma VI kl. „ Luganova krĉevina“ u površini 45 m2, k.o.Brnj, upisana u
z.k.ul.br. 104 i posjedovni list broj 60, zemljišnoknjižno vlasništvo i posjed Grgić Pere
sina Ante iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 7/2 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 7 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 306/6, k.o.
Brnj). „ Hrastovi“ dvorište u površini 49 m2 i voćnjak IV kl. u površini 600 m2, k.o.Brnj,
upisana u z.k.ul.br. 104 i posjedovni list broj 60, zemljišnoknjižno vlasništvo i posjed
Grgić Pere sina Ante iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 8/2 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 8 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 306/26,
k.o. Brnj) voćnjak IV kl. „ Hrastovi“ u površini 54 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 47 i
posjedovni list broj 232, zemljišnoknjižno vlasništvo i posjed Grgić Stjepana sina Ante iz
Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 9/2 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 9 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 306/27,
k.o. Brnj). „ Hrastovi“ dvorište u površini 38 m2 i voćnjak IV kl. u površini 364 m2,
k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 51 i posjedovni list broj 231, zemljišnoknjižno vlasništvo i
posjed Grgić Marijana sina Ante iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 16 ( po starom premjeru k. ĉ. br.299, k.o. Brnj). „Selišće“ voćnjak IV kl. u
površini 768 m2 i pašnjak IV kl. u površini 347 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 162,
zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Ane kći Stjepana iz Brnja sa dijelom od 1/6 i drugih, a
u posjedovni list broj 100 kao posjed Grgić Ilije sina Stjepana iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 17 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 287/5, k.o. Brnj). „Selišće“ njiva V kl. u
površini 2361 m2 i njiva VI kl. u površini 941 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 161,
zemljišnoknjižno vlasništvo Pećnik Luce kći Danijela roĊ. Grgić iz Kaknja, sa dijelom od
1/4 i drugih, a u posjedovni list broj 100 kao posjed Grgić Ilije sina Stjepana iz Brnja, sa
dijelom 1/1,
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k. ĉ. br. 18 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 287/8 k.o. Brnj) pašnjak IV kl. „Selišće“ u
površini 2387 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 161, zemljišnoknjižno vlasništvo Pećnik
Luce kći Danijela roĊ. Grgić iz Kaknja, sa dijelom od 1/4 i drugih, a u posjedovni list broj
100 kao posjed Grgić Ilije sina Stjepana iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 92/2 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 92 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 288/5,
k.o. Brnj) njiva VI kl. „Jeĉmenjak“ u površini 45 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 169,
zemljišnoknjižno vlasništvo Jurić Ante sina Ive iz Brnja , sa dijelom od 1/8 i drugih, a u
posjedovni list broj 115 kao posjed Jurić Ante sina Ive iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 94/2 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 94 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 293/24,
k.o. Brnj) šuma V kl. „Jeĉmenjak“ u površini 1292 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 3,
državna svojina sa dijelom od 1/1, a u posjedovni list broj 115 kao posjed Jurić Ante
sina Ive iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 95/2 nastala od k.ĉ.br.95 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 288/7, k.o. Brnj)
livada IV kl. „Jeĉmenjak“ u površini 770 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 159,
zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Franje sina Joze iz Brnja , sa dijelom od 24/175 , a u
posjedovni list broj 224 kao posjed Grgić Franje sina Joze iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 96 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 293/26, k.o. Brnj) šuma V kl. „Jeĉmenjak“ u
površini 784 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 3, državna svojina sa dijelom od 1/1, a u
posjedovni list broj 224 kao posjed Grgić Franje sina Joze iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 101/2 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 101 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 288/4,
k.o. Brnj) njiva VI kl. „Jeĉmenjak“ u površini 702 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br.159,
zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Ante sina Ive zv. „Tunja“ iz Brnja , sa dijelom od 1/5 i
drugih, a u posjedovni list broj 69 kao posjed Grgić Ante sina Ive zv. „Tunja“ iz Brnja, sa
dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 102/2 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 102 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 288/4,
k.o. Brnj) livada IV kl. „Jeĉmenjak“ u površini 305 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br.159,
zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Ante sina Ive zv. „Tunja“ iz Brnja , sa dijelom od 1/5 i
drugih, a u posjedovni list broj 69 kao posjed Grgić Ante sina Ive zv. „Tunja“ iz Brnja, sa
dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 107/3 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 107/1 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 134,
k.o. Brnj) njiva IV kl. „ Luĉica“ u površini 381 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 228,
zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Ive sina Bože iz Brnja , sa dijelom od 1/18 i drugih, a u
posjedovni list broj 65 kao posjed Grgić Ive, Mije i Viktora sinova Bože iz Brnja, sa
dijelom od po 1/3,
k. ĉ. br. 107/4 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 107/2 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br. 134,
k.o. Brnj) livada IV kl. „ Luĉica“ u površini 42 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 228,
zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Ive sina Bože iz Brnja , sa dijelom od 1/18 i drugih, a u
posjedovni list broj 65 kao posjed Grgić Ive, Mije i Viktora sinova Bože iz Brnja, sa
dijelom od po 1/3,
k. ĉ. br. 146/4 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 146/1 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br.
286/2, k.o. Brnj) njiva V kl. „ Selište“ u površini 2243 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br.
83, zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Roberta sina Mije iz Brnja , sa dijelom od 11/40 i
drugih, a u posjedovni list broj 93 kao posjed Grgić Roberta sina Mije iz Brnja sa dijelom
od 2/5 i Grgić Borislava, Karoline i Žane djece Mije iz Brnja, sa dijelom od po 1/5,
k. ĉ. br. 146/5 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 146/2 ( po starom premjeru dio k. ĉ.
br.286/4, k.o. Brnj) „ Selište“ kuća i zgrada u površini 101 m2 , dvorište u površini 500 m2
i njiva V kl. u površini 433 m2, k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 57 i posjedovni list broj 274,
zemljišnoknjižno vlasništvo i posjed Grgić Predraga, Ružice, Ljubice, Janje i Ljilje djece
Marka, sa dijelom od po 1/5,
k. ĉ. br. 153/2 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 153 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br.286/1,
286/5,286/6 i 286/7, k.o. Brnj) „ Livada“ kuća i zgrada u površini 97 m2 i voćnjak III kl. u
površini 586 m2 k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 83, zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić
Roberta sina Mije iz Brnja , sa dijelom od 11/40 i drugih, a u posjedovni list broj 93 kao
posjed Grgić Roberta sina Mije iz Brnja sa dijelom od 2/5 i Grgić Borislava, Karoline i
Žane djece Mije iz Brnja, sa dijelom od po 1/5,
k. ĉ. br. 154 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 287/4, k.o. Brnj) „ Selište“ livada III kl. u
površini 1308 m2 i pašnjak IV kl. u površini 297 m2 , k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 161,
zemljišnoknjižno vlasništvo Pećnik roĊ. Grgić Luce kći Danijela iz Kaknja, sa dijelom od
1/4 i drugih, a u posjedovni list broj 244 kao posjed Grgić Luce kći Dane iz Brnja, sa
dijelom 1/1,
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k. ĉ. br. 155 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 287/1 k.o. Brnj) „ Selišće“ livada III kl. u
površini 469 m2 i pašnjak IV kl.u površini 1767 m2 , k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 162,
zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Ane kći Stjepana iz Kaknja, sa dijelom od 1/6 i drugih,
a u posjedovni list broj 85 kao posjed Grgić Vlade sina Marijana iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 156 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 287/3 k.o. Brnj) „ Selišće“ njiva VI kl. u
površini 1865 m2 i njiva V kl.u površini 511 m2 , k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 160
zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Grge sina Marijana iz Brnja, sa dijelom od 1/6 i drugih,
a u posjedovni list broj 102 kao posjed Grgić Ive sina Stjepana iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 157/3 nastala cijepanjem od k.ĉ.br. 157/1 ( po starom premjeru dio k. ĉ. br.
287/2, k.o. Brnj) livada IV kl. „ Podkuća“ u površini 830 m2 k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br.
253, zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić Ilije sina Mije iz Brnja , sa dijelom od 1/27 i
drugih, a u posjedovni list broj 93 kao posjed Grgić Roberta sina Mije iz Brnja sa dijelom
od 2/5 i Grgić Borislava, Karoline i Žane djece Mije iz Brnja, sa dijelom od po 1/5,
k. ĉ. br. 157/2 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 287/7 k.o. Brnj) livada IV kl. „ Podkuća“ u
površini 1621 m2 k.o.Brnj, upisana u z.k.ul.br. 253, zemljišnoknjižno vlasništvo Grgić
Ilije sina Mije iz Brnja , sa dijelom od 1/27 i drugih, a u posjedovni list broj 92 kao posjed
Grgić Predraga sina Marka iz Brnja, sa dijelom 1/1,
k. ĉ. br. 2551 ( po starom premjeru k. ĉ. br. 162/4, k.o. Bijele Vode) šuma III kl. „Donji
gaj“ u površini 1354 m2 k.o.Bijele Vode, upisana u z.k.ul.br. 256, zemljišnoknjižno
vlasništvo Cerić udate Haraĉić Nazife iz Dumanca, sa dijelom od 1/5 i drugih, a u
posjedovni list broj 190 kao posjed Hodžić Hakima sina Hamdije iz Bijelih Voda, sa
dijelom 1/1.

2. UtvrĊuje se da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik
mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj korisnik potpune eksproprijacije u svrhu odlaganja
otkrivke iz površinskog kopa „Vrtlište“ na vanjsko odlagalište „Bijele Vode“, na podruĉju
općine Kakanj.
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:
1. ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“
d.o.o. Kakanj
2 . Posjednicima nekretnina
3. a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Katičić Slaven

Obrazloženje
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“
d.o.o. Kakanj podnio je prijedlog, broj: 01//D-01-52-4776/17 od 18.04.2017. godine, za
utvrĊivanje javnog interesa u svrhu odlaganja otkrivke iz površinskog kopa „Vrtlište“ na
vanjsko odlagalište „Bijele Vode“, na podruĉju općine Kakanj, kako bi se mogao provesti
postupak potpune eksproprijacije na nekretninama oznaĉenim u taĉki 1. ove Odluke.
U cilju nastavka razvoja rudarskih radova i odlaganja jalovine na već postojećem
odlagalištu „Bijele Vode“, neophodna je realizacija investicionog plana ulaganja, te Glavnog
rudarskog projekta i Dopunskog rudarskog projekta odlaganja otkrivke iz Površinskog kopa
„Vrtlište“ na odlagalište „Bijele Vode“ (decembar 2014. godine). Ovim projektima je
predviĊeno da se dovrše radovi na završnom konturisanju odlagališta, a posebno u donjem,
odnosno nožiĉnom dijelu odlagališta i isto dovelo u projektovano stanje. Po završetku ovih
radova izvršiće se rekultivacija podruĉja prema već uraĊenom Projektu.
Odlukom o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, broj: SD-5211/16-6.b. od 29.03.2016.
godine, predviĊena su sredstva za potrebe eksproprijacije zemljišta. Posebnom Izjavom,
broj: 01/D-01-52-4777/17 od 18.04.2014. godine, Rudnik je naveo da je za ovu
eksproprijaciju procijenjena vrijednost nekretnina cca 200.000,00 KM.
U skladu sa ĉlanom 16. stav 2. Zakona o eksproprijaciji, uz prijedlog za utvrĊivanje
javnog interesa priložen je Elaborat eksproprijacije odlaganja otkrivke iz površinskog kopa
„Vrtlište“ na odlagalište „Bijele Vode“ RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj

Kakanj, 19.04.2017. godine

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE,
GEODETSKE POSLOVE I
KATASTAR NEKRETNINA

