
 

 
           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 Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, broj: 01//D-01-52-8543/21 od 
16.07.2021. 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   
 
 O D L U K U  
 
             1. UTVRĐUJE SE javni interes u  svrhu proširenja rudarskih radova u „Istoĉnom 
reviru“ pogona PK „Vrtlište“, lokalitet Stupe, na podruĉju općine Kakanj, po prijedlogu  
Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, te se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji  
slijedećih nekretnina, oznaĉenih kao: 
 
- k.ĉ. br. 180/1 (po starom premjeru k.ĉ. br. 497/65 K.O. Vrtlište), “ Okuĉnica”, kuća i zgrada 
u površini 77 m² i dvorište u površini 288 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 56, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Beĉirhodžić Fehim sin Ragiba sa dijelom 3/4 i drugi, i posjedovni 
list broj 28, posjed Beĉirhodžić Fehim sin Ragiba sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 180/2 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/283 K.O. Vrtlište), “Okuĉnica”, kuća i zgrada 
u površini 38 m² i dvorište u površini 322 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 15, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Beĉirhodžić Senad sin Fehima sa dijelom 1/1 i posjedovni list broj 
585, posjed Beĉirhodžić Senad sin Fehima sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 181/2 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/278 K.O. Vrtlište), “Krĉevina”, voćnjak V klase 
u površini 702 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 16, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Beĉirhodžić Fahrudin sin Fehima sa dijelom 1/1 i posjedovni list broj 586, posjed Beĉirhodžić 
Fahrudin sin Fehima sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 181/7 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/284 K.O. Vrtlište), “Krĉevina”, prilazni put u 
površini 187 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 411, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Beĉirhodžić Kasim sin Ragiba sa dijelom 6/25 i drugi, i posjedovni list broj 586, posjed 
Beĉirhodžić Fahrudin sin Fehima sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 182 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/223 K.O. Vrtlište), “Krĉevina”, oranica/njiva VI 
klase u površini 863 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 17, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Beĉirhodžić Hasib sin Fehima sa dijelom 1/1, i posjedovni list broj 587, posjed Beĉirhodžić 
Hasib sin Fehima sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 183/1 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/104 K.O. Vrtlište), “Krĉevina”, oranica/njiva VI 
klase u površini 1549 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 102, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Beĉirhodžić Fehim sin Ragiba sa dijelom 7/25 i drugi, i posjedovni list broj 758, posjed 
Hardauš Fahrudin sin Hajrudina sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 183/2 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/266 K.O. Vrtlište), “Krĉevina”, livada IV klase 
u površini 1389 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 102, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Beĉirhodžić Fehim sin Ragiba sa dijelom 7/25 i drugi, i posjedovni list broj 526, posjed 
Beĉihodžić Kasim sin Ragiba sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 184/1 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/103 K.O. Vrtlište), “Krĉevina”, livada IV klase 
u površini 4919 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 102, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Beĉirhodžić Fehim sin Ragiba sa dijelom 7/25 i drugi, i posjedovni list broj 525, posjed 
Beĉihodžić Ramiz sin Ragiba sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 184/2 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/8 K.O. Vrtlište), “Krĉevina”, livada IV klase u 
površini 1744 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 411, zemljišnoknjižno vlasništvo 
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Beĉirhodžić Kasim sin Ragiba sa dijelom 6/25 i drugi, i posjedovni list broj 586, posjed 
Beĉihodžić Fahrudin sin Fehima sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 184/3 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/267 K.O. Vrtlište), “Krĉevina”, livada III klase 
u površini 1686 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 411, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Beĉirhodžić Kasim sin Ragiba sa dijelom 6/25 i drugi, i posjedovni list broj 586, posjed 
Beĉihodžić Fahrudin sin Fehima sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 394 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/84 K.O. Vrtlište), “Stupe”, livada IV klase u 
površini 1705 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 395, zemljišnoknjižno vlasništvo Kozlo 
Amir sin Šemsudina sa dijelom 1/1 i posjedovni list broj 256, posjed Kozlo Amir sin 
Šemsudina sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 396 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/85 K.O. Vrtlište), “Stupe”, livada IV klase u 
površini 1885 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 13, zemljišnoknjižno vlasništvo Ogrešević 
Sabina kći Nezira r. Kadrić sa dijelom 1/2 i drugi, i posjedovni list broj 242, posjed Musabašić 
Amela kći Nezira i Ogrešević Sabina kći Nezira obe sa dijelom po ½, 
- k.ĉ. br. 397 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/86 K.O. Vrtlište), “Stupe”, livada IV klase u 
površini 1605 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 7, zemljišnoknjižno vlasništvo Kozlo Ferid 
sin Mustafe sa dijelom 1/1, i posjedovni list broj 253, posjed Kozlo Ferid sin Mustafe sa 
dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 398 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/87 K.O. Vrtlište), “Stupe”, oranica/njiva V klase 
u površini 591 m² i VI klase u površini 2549 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 92, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Kozlo Fetah sin Salema sa dijelom 1/5 i drugi, i posjedovni list 
broj 255, posjed Kozlo Elvedin, Kozlo Enijad, Kozlo Fetah, Kozlo Hajrudin i Kozlo Muharem 
svi sinovi Salema svi sa dijelom 1/5, 
- k.ĉ. br. 400 “Okućnica”, kuća i zgrada u površini 28 m², K.O. Vrtlište, posjedovni list broj 32, 
posjed Beĉirhodžić Envera (Šeće) sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 401 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/82 K.O. Vrtlište), “Bašća”, kuća i zgrada u 
površini 61 m² i dvorište u površini 367 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 90, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Beĉirhodžić Hanka r. Kadun sa dijelom 1/2 i drugi, i posjedovni 
list broj 547, posjed Beĉirhodžić Ferida r. Ĉizmić, Beĉirhodžić Mahir sin Munevera, 
Beĉirhodžić Amila i Beĉirhodžić Nejra kćeri Munevera svi sa dijelom 1/8, Beĉirhodžić Hanka 
kći Ibre r. Kardun sa dijelom ½, 
- k.ĉ. br. 402 (po starom premjeru k.ĉ. br. 497/81 K.O. Vrtlište), “ Okuĉnica”, kuća i zgrada u 
površini 144 i dvorište u površini 462 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 55, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Beĉirhodžić Adem sin Ćamila sa dijelom 1/1, i posjedovni list broj 
760, posjed Beĉirhodžić Adem sin Ćamila sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 403 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/88 K.O. Vrtlište), “Stupe”, oranica/njiva VI. 
klase u površini 401 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 63, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Fejzović Adila kći Nezira r. Kozlo sa dijelom 1/6 i drugi, i posjedovni list broj 254, posjed 
Fejzović Adila, Kićo Razija i Šućurija Meliha kćeri Nezira, Kozlo Adil, Kozlo Mustafa, Kozlo 
Nedžad sinovi Nezira svi svi sa dijelom 1/6, 
- k.ĉ. br. 405 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/80 K.O. Vrtlište), “Okuĉnica”, kuća i zgrada u 
površini 52 m² i dvorište u površini 319 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 102, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Beĉirhodžić Fehim sin Ragiba sa dijelom 7/25 i drugi, i 
posjedovni list broj 524, posjed Beĉirhodžić Adem, Beĉirhodžić Hasan, Beĉirhodžić Husein 
svi sinovi Ćamila, Hardauš Mulija kći Ĉamila r. Beĉirhodžić svi sa dijelom 1/20, Beĉirhodžić 
Ćamil sin Ragiba sa dijelom 2/5, Beĉirhodžić Kasim i Beĉirhodžić Ramiz sinovi Ragiba sa 
dijelom 1/5, 
- k.ĉ. br. 406/1 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/42 K.O. Vrtlište), “Brijeg”, kuća i zgrada u 
površini 77 i dvorište u površini 495 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 109, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Ĉeliković Seida kći Fazila r. Kozlo sa dijelom 1/5 i drugi, i 
posjedovni list broj 252, posjed Ĉeliković Seida i Skeledžija Šida kćeri Fazila, Kozlo Asim, 
Kozlo Benjamin i Kozlo Jakub svi sinovi Fazila svi sa dijelom 1/5, 
- k.ĉ. br. 406/2 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/286 K.O. Vrtlište), “Brijeg”, kuća i zgrada u 
površini 40 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 109, zemljišnoknjižno vlasništvo Ĉeliković 
Seida kći Fazila r. Kozlo sa dijelom 1/5 i drugi, i posjedovni list broj 596, posjed Kozlo 
Benjamin sina Fazila sa dijelom 1/1, 



 

 
- k.ĉ. br. 407 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/90 K.O. Vrtlište), “Brijeg”, oranica/njiva III klase 
u površini 1004 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 109, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Ĉeliković Seida kći Fazila r. Kozlo sa dijelom 1/5 i drugi, i posjedovni list broj 596, posjed 
Kozlo Benjamin sina Fazila sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 408 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/41 i k.ĉ. br. 497/128 K.O. Vrtlište), “Stupe”, 
kuća i zgrada u površini 47 m², dvorište u površini 500 m², voćnjak IV klase u površini 839 
m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 22, zemljišnoknjižno vlasništvo Kozlo Edib sin Uzeira 
sa dijelom 1/1, i posjedovni list broj 607, posjed Kozlo Edib sina Uzeira sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 409 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/11 K.O. Vrtlište), “Stupe”, oranica/njiva VI klase 
u površini 414 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 100, zemljišnoknjižno vlasništvo Kozlo 
Uzeir sin Mustafe sa dijelom 1/1, i posjedovni list broj 257, posjed Kozlo Uzeir sin Mustafe sa 
dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 410 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/92 K.O. Vrtlište), “Bašća”, livada IV klase u 
površini 304 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 109, zemljišnoknjižno vlasništvo Ĉeliković 
Seida kći Fazila r. Kozlo sa dijelom 1/5 i drugi, i posjedovni list broj 252, posjed Ĉeliković 
Seida i Skeledžija Šida kćeri Fazila, Kozlo Asim, Kozlo Benjamin i Kozlo Jakub svi sinovi 
Fazila svi sa dijelom 1/5, 
- k.ĉ. br. 413/1 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/43 K.O. Vrtlište), “Stupe”, kuća i zgrada u 
površini 111 m², dvorište u površini 500 m², voćnjak IV klase u površini 135 m², K.O. Vrtlište, 
upisana u z.k.ul. br. 97, zemljišnoknjižno vlasništvo Helja Mejrema kći Šemsudina r. Kozlo sa 
dijelom 1/5 i drugi, i posjedovni list broj 256, posjed Kozlo Amir sin Šemsudina sa dijelom 1/1 
- k.ĉ. br. 413/2 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/285 K.O. Vrtlište), “Stupe”, kuća i zgrada u 
površini 21 m², dvorište u površini 282 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 394, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Kozlo Amir sin Šemsudina sa dijelom 1/1, i posjedovni list broj 
606, posjed Kozlo Amir sin Šemsudina sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 414 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/239 K.O. Vrtlište), “Stupe”, voćnja IV klase u 
površini 628 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 89, zemljišnoknjižno vlasništvo Helja 
Mejrema kći Šemsudina r. Kozlo sa dijelom 1/5 i drugi, i posjedovni list broj 254, posjed 
Fejzović Adila, Kićo Razija i Šućurija Meliha kćeri Nezira, Kozlo Adil, Kozlo Mustafa, Kozlo 
Nedžad sinovi Nezira svi svi sa dijelom 1/6, 
- k.ĉ. br. 415 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/94 K.O. Vrtlište), “Bašĉa”, oranica/njiva VII 
klase u površini 917 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 109, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Ĉeliković Seida kći Fazila r. Kozlo sa dijelom 1/5 i drugi, i posjedovni list broj 252, posjed 
posjed Ĉeliković Sida i Skeledžija Šida kćeri Fazila, Kozlo Asim, Kozlo Benjamin i Kozlo 
Jakub svi sinovi Fazila svi sa dijelom 1/5, 
- k.ĉ. br. 416 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/44 K.O. Vrtlište), “Bašĉa”, kuća i zgrada u 
površini 92 m², dvorište u površini 500 m² i voćnjak IV klase u površini 877 m², K.O. Vrtlište, 
upisana u z.k.ul. br. 89, zemljišnoknjižno vlasništvo Helja Mejrema kći Šemsudina r. Kozlo sa 
dijelom 1/5 i drugi, i posjedovni list broj 255, posjed Kozlo Elvedin, Kozlo Enijad, Kozlo Fetah, 
Kozlo Hajrudin i Kozlo Muharem svi sinovi Salema svi sa dijelom 1/5, 
- k.ĉ. br. 417 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/238 K.O. Vrtlište), “Stupe”, kuća i zgrada u 
povrpini 64 i pašnjak u površini 85 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 97, zemljišnoknjižno 
vlasništvo Helja Merjema kći Šemsudina r. Kozlo sa dijelom 1/5 i drugi, i posjedovni list broj 
254, posjed Fejzović Adila, Kićo Razija i Šućurija Meliha kćeri Nezira, Kozlo Adil, Kozlo 
Mustafa, Kozlo Nedžad sinovi Nezira svi svi sa dijelom 1/6, 
- k.ĉ. br. 418/1 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/34 K.O. Vrtlište), “Stupe”, kuća i zgrada u 
površini 107 m² i dvorište u površini 448 m² K.O. Vrtlište, posjedovni list broj 254, posjed 
Fejzović Adila, Kićo Razija i Šućurija Meliha kćeri Nezira, Kozlo Adil, Kozlo Mustafa, Kozlo 
Nedžad sinovi Nezira svi svi sa dijelom 1/6, 
- k.ĉ. br. 418/4 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/290 K.O. Vrtlište), “Stupe”, prilazni put u 
površini 216 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 19, zemljišnoknjižno vlasništvo Kozlo 
Nedžad sa dijelom 1/1, i posjedovni list broj 601, posjed Kozlo Nezir sin Mustafe, Kozlo Adil, 
Kozlo Mustafa i Kozlo Nedžad sin Nezira svi sa dijelom ¼, 
- k.ĉ. br. 419/2 “Stupe”, dvorište u površini 136 m², K.O. Vrtlište, posjedovni list broj 254, 
posjed Fejzović Adila, Kićo Razija i Šućurija Meliha kćeri Nezira, Kozlo Adil, Kozlo Mustafa, 
Kozlo Nedžad sinovi Nezira, svi svi sa dijelom 1/6, 
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- k.ĉ. br. 702 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/31 K.O. Vrtlište), “Studenac”, oranica/njiva VI 
klase u površini 
1583 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 125, zemljišnoknjižno vlasništvo Spahić Sabiha 
kći Muhameda sa dijelom 1/3 i drugi, i posjedovni list broj 427, posjed Spahić Subha kći Muje 
r. Strika sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 703 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/30 K.O. Vrtlište), “Studenac”, oranica/njiva VI 
klase u površini 1999 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 12, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Spahić Subhija-Subha kći Muje r. Strika sa dijelom 2/3 i drugi, i posjedovni list broj 427, 
posjed Spahić Subha kći Muje r. Strika sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 704/1 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/32 i k.ĉ. br. 497/293 K.O. Vrtlište), 
“Studenac”, kuća i zgrada u površini 93 m², dvorište u površini 500 m², voćnjak IV klase u 
površini 795 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul.br. 125, zemljišnoknjižno vlasništvo Spahić 
Sabiha kći Muhameda sa dijelom 1/3 i drugi i z.k.ul. br. 76, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Spahić Behidža kći Nazifa sa dijelom 1/1 i posjedovni list broj 427, posjed Spahić Subha kći 
Muje r. Strika sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 704/2 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/29 K.O. Vrtlište), “Studenac”, oranica/njiva VI 
klase u površini 4395 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 12, zemljišnoknjižno vlasništvo 
Spahić Subhija- Subha kći Muje r. Strika sa dijelom 2/3 i drugi, i posjedovni list broj 427, 
posjed Spahić Subha kći Muje r. Strika sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 704/3 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/144 K.O. Vrtlište), “Studenac”, kuća i zgrada 
u površini 55 m² i dvorište u površini 529 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 76, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Spahić Behidža kći Nazifa r. Pipo sa dijelom 1/1, i posjedovni list 
broj 631, posjed Spahić Muhameda Mustafa sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 705 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/73 K.O. Vrtlište), “Studenac”, kuća i zgrada u 
površini 38 m² i dvorište u površini 443 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 60, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Obralija Naila kći Nazifa r. Mioĉ sa dijelom 1/3 i drugi, i 
posjedovni list broj 362, posjed Mioĉ Nazif sin Omera sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 706 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/72 K.O. Vrtlište), “Okućnica”, kuća i zgrada u 
površini 95 m², dvorište u površini 92 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 53, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Mioĉ Beĉir sin Omera sa dijelom 1/1, i posjedovni list broj 361, 
posjed Mioĉ Midheta kći Seida r. Kubat sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 743/1 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/35 K.O. Vrtlište), “Oštrila”, kuća i zgrada u 
površini 56 m², dvorište u površini 279 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 47, 
zemljišnoknjižno vlasništvo Šolbić Mehmed sin Selima sa dijelom 1/1, i posjedovni list broj 
478, posjed Šolbić Mehmed sin Selima sa dijelom 1/1, 
- k.ĉ. br. 745 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/18 K.O. Vrtlište), “Okućnica”, kuća i zgrada u 
površini 73 m², dvorište u površini 500 m², voćnjak IV klase u površini 1461 m², K.O. Vrtlište, 
upisana u z.k.ul. br. 43, zemljišnoknjižno vlasništvo Mioĉ Mirzet sin Ismeta sa dijelom 1/3 i 
drugi, i posjedovni list broj 358, posjed Mioć Kemal i Mioć Mirzet sinovi Ismeta, Mioć Amila 
kći Izeta svi sa sa dijelom 1/3, 
- k.ĉ. br. 747/2 (po starom premjeru k.ĉ. br.497/292 K.O. Vrtlište), “Bašća”, voćnjak IV klase u 
površini 322 m², K.O. Vrtlište, upisana u z.k.ul. br. 87, zemljišnoknjižno vlasništvo Hasagić 
Zumra r. Šolbić sa dijelom 9/12 i drugi, i posjedovni list broj 760 posjed Beĉirhodžić Adem sin 
Ćamila sa dijelom 1/1. 
 

          2. UtvrĊuje se da je Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj korisnik potpune 
eksproprijacije u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istoĉnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“, 
lokalitet Stupe, 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:                                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI 
1.  Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ 
    d.o.o. Kakanj                                                                                           Katiĉić Slaven 
2 . Posjednicima nekretnina                                                            
3.  a/a 



 

 
 
 

O b r a z l o ž e n j e  
        

          Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj podnio je prijedlog, broj: 01//D-01-52-
8543/21 od 16.07.2021. godine, za utvrĊivanje javnog interesa  u svrhu proširenja rudarskih 
radova u „Istoĉnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“, lokalitet Stupe, na podruĉju općine Kakanj, 
kako bi se mogao provesti postupak potpune eksproprijacije na nekretninama oznaĉenim u 
taĉki 1. ove Odluke. 
 

Radovi na otkivanju  i otkopavanju uglja u 2021. godini su planirani u „Istoĉnom 
reviru“ otkopnog prostora PK „Vrtlište“, što je u skladu sa Dopunskim rudarskim projektom 
DRP-om rekonstrukcije PK „Vrtlište“ izraĊen u RI Tuzla 2006. godine, kao i 
Pojednostavljenim rudarskim projektom – Obrada blokova 22A, 21B, 23B Istoĉni revir 
diskontinuiranom tehnološkomlinijomsa geometrijom radnog prostora PK „Vrtlište“ RMU 
„Kakanj“ d.o.o. Kakanj. Rudarski radovi koji se trenutno izvode u „Istoĉnom reviru“ su u 
blokovima 22A, 18B, 19B, 21B, 22B, 23B i 24B. Odlaganje otkrivke iz Istoĉnog revira 
otkopnog prostora PK „Vrtlišta“ prema nužnim odstupanjima od DRP-a rekonstrukcije PK 
„Vrtlište“ RI Tuzla  2006. godine je na lokaciji centralnog revira (južni i jugoistoĉni dio 
trenutnog unutrašnjeg odlagališta) i predstavlja privremeno odlagalište u centralnom dijelu 
otkopnog prostora PK „Vrtlište“, odnosno južnog i jugoistoĉnog dijela već formiranog 
unutrašnjeg odlagališta.  

Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, razvoj fronta rudarskih radova u zonama 
u „Istoĉnom reviru“ Rudnik nije u mogućnosti razvijati na pravilan i siguran naĉin. Razvoj 
rudarskih radova u toj zoni je onemogućen u blokovima 19B, 24B, 14C1, 15C1  i 18C1, zbog  
neriješenih imovinsko- pravnih odnosa. Navedene parcele su u neposrednoj blizini, te ih je 
neophodno otkupiti kako bi mogli nastaviti eksploataciju uglja, odnosno sigurno izvoĊenje 
rudarskih radova u pomenutim zonama. Ukoliko se ove parcele ne otkupe doći će do zastoja 
u rudarskim radovima, a time i do zastoja eksploatacije uglja na pogonu PK „Vrtlište“. 
            Predmetne parcele su predviĊene za otkup godišnjim planom rada  RMU „Kakanj“ 
d.o.o. Kakanj, pogon PK „Vrtlište“ za 2021. godinu.  
 
            Posebnom Izjavom, broj: 01/D-01-52- 8512/21 od 15.07.2021. godine, Rudnik je 
naveo da je za ovu eksproprijaciju procijenjena vrijednost nekretnina cca 400.000,00 KM.  

                 
            U skladu sa ĉlanom 16. stav 2. Zakona o eksproprijaciji, uz prijedlog za utvrĊivanje 
javnog interesa priložen je Elaborat eksproprijacije - Proširenje rudarskih radova u „Istoĉnom 
reviru“ pogona PK „Vrtlište“, lokalitet Stupe. 
 
           Na osnovu izloženog predlaže se usvajanje ove Odluke, u skladu sa ĉlanom 16. 
Zakona o eksproprijaciji. 
 
 
Kakanj, 16.07.2021. godine                                          
 
 
OBRAĐIVAĈ:                                                                                          PREDLAGAĈ: 
 Služba za imovinsko-pravne,                                                         OPĆINSKI NAĈELNIK 
geodetske poslove i katastar nekretnina 
                                                                                                              Mirnes Bajtarević 


