Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
Općinsko vijeće
Broj: 01-22/09
Vareš, 29.01.2009. god.

Z A P I S N I K
s 2. sjednice Općinskog vijeća Vareš,
održane 18.12.2008. godine
Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 2. sjednicu s početkom u 10
sati i 10 minuta, u velikoj sali Općine Vareš.
Izvršena je prozivka vijećnika.
Prisutni vijećnici: Ismet Abdulahović, Dženana Bešić, Tajiba Brkić, Dženana Hafizović, Izudin
Ibrišimović, Kenan Kamenjaš, Džemo Kevrić, Milan Knežević, Jelena Kuhač-Odenwald, Ešref Likić,
Ivan Lučić, Josip Malbašić, Željko Matić, Mario Mirčić, Majda Muftić, Mato Pavić, Elvir Rožajac,
Jasmin Salketić, Dragan Sekulić, Nikola Šimić i Jelena Zlobec.
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: općinski načelnik Hamdo Fatić, tajnik Općinskog vijeća
Leon Pavlović, općinska pravobraniteljica Sanja Pavlić, pomoćnici općinskog načelnika, predsjednici
političkih stranaka i predstavnici sredstava javnog informiranja.
Predsjedavajući je stavio na raspravu zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Vareš.
Nije bilo primjedbi na zapisnik i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno
usvojen zapisnik s 1. sjednice Općinskog vijeća Vareš.
Predložen je dnevni red iz poziva za sjednicu.
Vijećnik Džemo Kevrić – ispred Kluba vijećnika BPS-a, predložio je da se točka 4. Prijedlog
Rješenja o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta od ranijih vlasnika nosilaca prava korištenja i
upravljanja – skladište Šijakovo, skine s dnevnog reda današnje sjednice, budući da nije napravljen
program gradnje na izuzetom zemljištu, niti su osigurana financijska sredstva za naknadu ekspropriranog
zemljišta.
Predsjedavajući je ovaj prijedlog stavio na izjašnjavanje, te konstatirao da (6 glasova za, 5 protiv
i 8 suzdržanih), prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova.
Nakon toga, predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog dnevnog reda iz poziva za
sjednicu.
Većinom glasova (18 za i 3 protiv), usvojen je s l i j e d e ć i

Dnevni
1.
2.
3.
4.

red

Informacija o aktualnoj problematici na području općine Vareš,
Utvrđivanje Nacrta Proračuna općine Vareš za 2009. godinu,
Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Vareš za 2009. godinu,
Prijedlog Rješenja o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta od ranijih
vlasnika nosilaca prava korištenja i upravljanja – skladište Šijakovo,
5. Informacija o aktivnostima na razvoju poljoprivredne proizvodnje u 2008. godini,
6. Informacija o dostignutom stupnju privatizacije poduzeća na području općine
Vareš,

7. Informacija o prodaji nekretnina koje su bile u vlasništvu bivše Mehaničke
radione d.d. Vareš, s prijedlogom daljnjih aktivnosti na prodaji,
8. Izbori stalnih radnih tijela (komisija) Općinskog vijeća Vareš,
9. T e k u ć a p i t a n j a ,
10. V i j e ć n i č k a p i t a n j a .
Ad. 1.
(Informacija o aktualnoj problematici na području općine Vareš)
Općinski načelnik Hamdo Fatić usmeno je obrazložio ovu točku dnevnog reda i iznio
problematiku vezano za zimsko održavanje i čišćenje regionalnog i lokalnih putova na području općine
Vareš, zatim o štetama od snijega na elektroinstalacijama, te o vraćanju na Biro za zapošljavanje radnika
«Elektrokontakta», «NAHE» i «Šumexa».

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe vijećnici: Elvir
Rožajac, Željko Matić, Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Majda Muftić, Mario Mirčić i
predsjedavajući Josip Malbašić.
Vijećnik Džemo Kevrić predložio je da Služba za društvene djelatnosti, za slijedeću
sjednicu Vijeća pripremi Informaciju vezano za problematiku u MSŠ «Nordbat 2» Vareš.
Ad. 2.
(Utvrđivanje Nacrta Proračuna općine Vareš za 2009. godinu)
Općinski načelnik Hamdo Fatić i Boro Anđić – ispred Službe za gospodarstvo i financije,
obrazložili su Nacrt Proračuna općine Vareš za 2009. godinu.
U raspravi su sudjelovali, iznijeli svoje primjedbe i postavili pitanja, vijećnici: Željko Matić,
Jelena Kuhač-Odenwald, Dženana Bešić, Mato Pavić, Elvir Rožajac, Mario Mrčić, Džemo Kevrić, Milan
Knežević, Ismet Abdulahović, Nikola Šimić, Tajiba Brkić, Ivan Lučić, predsjedavajući Josip Malbašić,
te općinski načelnik Hamdo Fatić, koji je odgovorio na pitanja vijećnika.
Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio slijedeće

zaključke
1. Ponuđeni Nacrt Proračuna, zajedno s iznesenim primjedbama u današnjoj
raspravi, je dobar temelj za izradu Prijedloga Proračuna, te ga prihvaćamo,
2. Utvrđujemo da Nacrt Proračuna ide na javnu raspravu,
3. Javnu raspravu će provesti općinski načelnik sa svojim službama,
4. Javna rasprava će trajati od današnjeg dana, do kraja veljače 2009. godine,
5. Javna rasprava mora biti sveobuhvatna, u mjesnim zajednicama, s korisnicima
proračuna, i mora biti proslijeđen dovoljan broj primjeraka na javna oglasna
mjesta,
6. Javna rasprava će se provesti sukladno članku 112. Poslovnika o radu OV Vareš.
Nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da su većinom glasova (14 za, 6 protiv i 1 suzdržani),
usvojeni predloženi zaključci, kao i

Nacrt Proračuna općine Vareš za 2009. godinu
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Ad. 3.
(Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Vareš za 2009. godinu)
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.
Nakon izjašnjavanja, konstatirano je da je jednoglasno usvojena
Odluka o privremenom financiranju Općine Vareš za 2009. godinu
Ad. 4.
(Prijedlog Rješenja o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta
od ranijih vlasnika nosilaca prava korištenja i upravljanja – skladište Šijakovo)
Svoje primjedbe i prijedloge po ovoj točki dnevnog reda iznijeli su vijećnici: Jelena Zlobec,
Džemo Kevrić i Mario Mirčić.
Mevla Alić – ispred Službe za prostorno uređenje i obnovu, obrazložila je Rješenje i upoznala
vijećnike s kompletnim postupkom i zakonskim odredbama vezanim za preuzimanje gradskog
građevinskog zemljišta.
Nakon zaključene rasprave i izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (15
za i 6 protiv) usvojeno
Rješenje o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta od ranijih
vlasnika nosilaca prava korištenja i upravljanja – skladište Šijakovo
Ad. 5.
(Informacija o aktivnostima na razvoju poljoprivredne proizvodnje u 2008. godini)
U raspravi su sudjelovali, iznijeli svoje primjedbe i postavili pitanja, vijećnici: Milan
Knežević, Elvir Rožajac, Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Mato Pavić, Željko Matić, Jelena
Zlobec i općinski načelnik Hamdo Fatić koji je obrazložio ovu točku dnevnog reda.

Klub vijećnika SDP-a se izjasnio da će podržati Informaciju, pod uvjetom da predlagač u
roku od dva mjeseca pripremi Program razvoja poljoprivredne proizvodnje, a na temelju onoga
što je planirano Strategijom razvoja općine Vareš.
Nakon zaključene rasprave i izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da većinom glasova
(18 za, 1 protiv i 1 suzdržani) usvojena
Informacija o aktivnostima na razvoju poljoprivredne proizvodnje u 2008. godini
Ad. 6.
(Informacija o dostignutom stupnju privatizacije poduzeća na području općine Vareš)
Davor Čabrajić – ispred predlagača, pročitao je dopis koji je stigao od Agencije za privatizaciju,
a vezano za ovu točku dnevnog reda.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Ivan Lučić, Nikola Šimić, Mario Mirčić,
Dženana Bešić, Mato Pavić, Elvir Rožajac i Jelena Kuhač-Odenwald.
Nakon zaključene rasprave i izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (1
protiv i 2 suzdržana) usvojena
Informacija o dostignutom stupnju privatizacije poduzeća na području općine Vareš
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Ad. 7.
(Informacija o prodaji nekretnina koje su bile u vlasništvu
bivše Mehaničke radione d.d. Vareš s prijedlogom daljnjih aktivnosti na prodaji)
Davor Čabrajić – predsjednik Komisije za prodaju Mehaničke radione, obrazložio je ovu točku
dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali, iznijeli svoje prijedloge i sugestije, vijećnici: Mato Pavić, Mario
Mirčić, Dženana Bešić, Elvir Rožajac, Džemo Kevrić, Ivan Lučić, Milan Knežević, Željko Matić, Nikola
Šimić, Jelena Zlobec i predsjedavajući Josip Malbašić koji je iznio svoj stav i predložio da Komisija kod
pripreme slijedeće Informacije Vijeću navede podatak koliki bi bio prihod Općine ukoliko bi prodavala
15.000 m2 zemljišta, bez objekta.
Nakon zaključene rasprave, stavio je Informaciju na glasovanje s prijedlogom Komisije, te
konstatirao da je jednoglasno usvojena
Informacija o prodaji nekretnina koje su bile u vlasništvu
bivše Mehaničke radione d.d. Vareš s prijedlogom daljnjih aktivnosti na prodaji
Ad. 8.
Izbori stalnih radnih tijela (komisija) Općinskog vijeća Vareš
Predsjedavajući Josip Malbašić upoznao je Vijeće da je od strane Visokog predstavnika stiglo
pismo kojim upozorava da se kod izbora radnih tijela Vijeća treba voditi računa o Ustavnim odredbama.
Konstatirao je da su predlagači propustili voditi računa o amandmanu na Ustav koji inzistira na
konstitutivnosti naroda, tako da je Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, predstavke, prijedloge i
jednakopravnost spolova, jednonacionalna u cijelosti.
Predložio je da se Vijeće danas ne izjašnjava o ovoj komisiji, a da stranke koje su predložile
svoje kandidate u Komisiju, pokušaju naći zamjenu, prema nacionalnoj zastupljenosti.
Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, predložila je odmah izmjenu jednog kandidata,
umjesto Sabine Librić, predložila je da član Komisije za zaštitu ljudskih prava ..., bude Ružica Adanalić,
koja je također član Stranke demokratske akcije.
Budući da ostale stranke nisu željele mijenjati svoje kandidate u Komisiji, vijećnica Dženana
Bešić predložila je da se izbor članova Komisije za zaštitu ljudskih prava ... vrati na Komisiju za izbor i
imenovanja, s prijedlogom izmjene članova, a u smislu poštivanja odredbi Ustava.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedloge kandidata za izbor ostalih članova radnih
tijela, koje je razmatrala i jednoglasno prihvatila Komisija za izbor i imenovanja.
Nakon izjašnjavanja konstatira da su jednoglasno izabrani članovi:
1. Komisije za statutarna pitanja i propise;
(Ismet Abdulahović, Mevla Alić, Ivan Lučić, Josip Malbašić i Adela Vuleta)
2. Komisije za gospodarstvo, financije i proračun;
(Pavao Vidović, Tomislav Trogrlić, Sadudin Numanović, Džemo Kevrić i Avdija Kovačević)
3. Komisije za obnovu i kapitalna ulaganja;
(Milan Knežević, Ekrem Mahmutović, Maja Radoš-Bučma, Pavao Vidović i Nusret Višća)
4. Drugostupanjske upravne komisije;
(Osman Fatić, Nikola Šimić, Radoja Erić, Mirsad Hrvat i Biljana Miketin), i
5. Komisije za pitanja mladih;
(Mirnes Mesić, Božana Dugonjić, Minela Rožajac, Adis Vezir i Tijana Prkić).
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Prije izjašnjavanja o izboru članova Etičke komisije, vijećnik Ivan Lučić – ispred Kluba
vijećnika SDP-a, ispričao se vijećnicima što nisu reagirali na vrijeme, ali u cilju efikasnosti rada
predložio je zamjenu članova SDP-a, tako da kandidat koji je predložen u Etičku komisiju – Branko
Romić, bude član Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda ..., a Avdo Muftić koji je predložen u
Komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda ..., bude član Etičke komisije. Ovakvom zamjenom,
zadovoljila bi se Ustavna odredba o nacionalnoj zastupljenosti u komisijama.
Predsjedavajući je prijedlog ocijenio prihvatljivim, te stavio na izjašnjavanje prijedlog kandidata
za članove Etičke komisije, s predloženom izmjenom.
Konstatira da su jednoglasno izabrani članovi
6. Etičke komisije;
(Dženana Bešić, Avdo Muftić, Jovan Rašević, Mladenko Marijanović i Mervana Hajrić).
Nakon toga, predsjedavajući je predložio da Vijeće poništi zaključak koji je usvojen, vezano za
Komisiju za zaštitu ljudskih prava ..., i stavio na izjašnjavanje prijedlog kandidata za članove ove
komisije, s predloženim izmjenama.
Konstatira da su jednoglasno izabrani članovi
7. Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, predstavke, prijedloge i
jednakopravnost spolova;
(Selma Hafizović, Zakir Džafo, Mehmed Ajanović, Branko Romić i Ružica Adanalić).

Ad. 9.
(Tekuća

pitanja)

1. Predsjedavajući Josip Malbašić pročitao je Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog
poduzeća Vareš o odjavljivanju brojila i prestanku obračunavanja i fakturiranja utrošene vode
vodovoda «Lalića Mlin».
Općinski načelnik Hamdo Fatić predložio je zaključak, da se u narednih dvadesetak dana
organizira sastanak na kome će prisustvovati; općinski načelnik, predsjedavajući i
zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća, predsjednik Mjesne zajednice Pržići,
Nadzorni odbor i direktori JKP Vareš, kako bi zauzeli određeni stav po ovom pitanju, a
za narednu sjednicu Vijeća da se pripremi Informacija vezano za ovu problematiku.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
2. Od Kantonalnog tužiteljstva ZE-DO kantona Vijeću je stigao odgovor na Zaključak, a vezano
za prijavu OV Vareš protiv NN osobe, iz razloga što je jedan broj vijećnika tvrdio da je na
odlagalištu smeća «Kota» u Varešu, noćni čuvar poduzeća BBM «Amfibolit» primijetio da je
u noćnim satima 27. i 28.05.2008. godine na to odlagalište dolazio kamion i istresao, odnosno
zakopao ovce uginule od bruceloze. Kantonalno tužiteljstvo ovim pismom obavještava Vijeće
da je proveden istražni postupak i da u konkretnom slučaju ne postoji zakonska osnova za
krivično gonjenje neke osobe.
3. MSŠ «Nordbat 2» Vareš obratila se Vijeću sa zahtjevom za financiranje postavljanja videonadzora u školi.
Općinski načelnik je predložio zaključak; da se nađe kompromis tako da u financiranju
ovog projekta sudjeluje nadležno ministarstvo, MSŠ iz dijela materijalnih troškova i
jednim dijelom Općina, s tim da se prije toga pripremi konkretan projekt s predračunom.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
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4. Ibrahim Jazović iz Vareš Majdana obratio se Vijeću s molbom za dodjelu, odnosno zamjenu
stana. Budući da je stopostotni invalid – slijepa osoba, a živi na četvrtom katu, moli da mu se
izvrši zamjena stana u nekoj pristupačnijoj zgradi na prvom katu.
Općinski načelnik je objasnio da je upoznat s ovim zahtjevom, međutim, Općina nije u
mogućnosti riješiti problem Ibrahima Jazovća. Budući da je to vlastita imovina, jedini način je
da sam izvrši zamjenu stana za odgovarajući.
5. Vijeću je stiglo pismo s nečitkim potpisima, te je predsjedavajući pozvao podnosioce
predstavke da je ponove i potpišu punim imenom i prezimenom, kako bi predstavka bila
pročitana na Vijeću, ili upućena nadležnoj komisiji na razmatranje.
6. Predsjedavajući je pročitao pismo Visokog predstavnika koje je 16.12.2008. godine stiglo
općinskom načelniku i predsjedavajućem Općinskog vijeća Vareš. Ovim pismom Visoki
predstavnik upozorava organe vlasti da prilikom implementacije izbornih rezultata moraju
poštovati Ustavne i pravne obveze proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih.
Uz pismo je priložen Izvod iz Ustava Federacije BiH, koji se odnosi na ove odredbe, što je
predsjedavajući pročitao i konstatirao da je Općinsko vijeće ispunilo tu obvezu, ali da postoji
obveza i zadaća Općinskog vijeća, da zajedno s općinskim načelnikom, u narednom periodu
riješe nacionalnu zastupljenost u organu uprave, javnim ustanovama i javnim poduzećima.
7. V.D. direktor JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš obratio se Vijeću, kao osnivaču, sa
zahtjevom za hitnim rješenjem statusa Javne ustanove i rješavanjem statusa zaposlenog radnika
(V.D. direktora) kao i nagomilanih problema koje Centar nije u mogućnosti riješiti bez pomoći
šire zajednice.
Općinski načelnik je predložio zaključak: zadužuje se općinski načelnik, pomoćnik
načelnika za društvene djelatnosti i v.d. direktor JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš
da u roku od mjesec dana donesu konkretan prijedlog za rješenje ovog problema.
8. Vijećnica Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, predložila je da se za slijedeću
sjednicu Općinskog vijeća, u dnevni red uvrsti točka – Izmjena Odluke Općinskog vijeća o
kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima, broj: 01-217/07 od 22.11.2007. godine, u
smislu uvrštenja u tekst Odluke točno određenog broja studenata koji mogu dobiti stipendije.
Isto tako, predlaže da općinski načelnik izmijeni, ili stavi van snage Odluku o odobravanju
sredstava za dodjelu stipendija učenicima generacije s područja općine Vareš, broj: 02-662/05
od 22.12.2005. godine.
Predsjedavajući je inicijativu Kluba vijećnika SDA stavio na izjašnjavanje i nakon
izjašnjavanja konstatirao da je jednoglasno prihvaćena.
9. Vijećnik Željko Matić stavio je primjedbu što je dosta vijećnika napustilo sjednicu Vijeća i traži
da se naknada za sjednice Vijeća isplaćuje nakon završetka sjednice.
10.

Vijećnik Ivan Lučić predlaže da Vijeće donese zaključak kojim će se poduzeću «Snaga» Vareš
narediti da urede svoje poslovne prostore u gradu.
Isto tako, predlaže da Vijeće donese zaključak, da se ispred Vijeća uputi pismo «Biss-tours»
Zenica i Ministarstvu za promet i komunikacije BiH, te traži da ispoštuju dozvolu o vršenju
prijevoza na relaciji za koju su registrirani (Vareš – Zagreb), ili da im se uskrati ta dozvola.
Vezano za prvi prijedlog, predsjedavajući je obrazložio da se ne radi samo o poslovnim
prostorima i objektima jednog poduzeća, nego više njih, kao i privatnih objekata, te je predložio
da Vijeće donese zaključak kojim se obvezuje općinski načelnik da putem inspekcijske
službe dovede poslovne prostor u normalno stanje sukladno zakonskim propisima.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
Po drugoj inicijativi vijećnika Ivana Lučića, predsjedavajući smatra da Vijeće nije nadležno za
to, budući da se radi o međudržavnoj liniji. Međutim, predlaže da sam predlagač ove inicijative
pripremi jedno pismo za slijedeću sjednicu, koje bi ispred Vijeća uputili samo prijevozniku i
upozorili ga, ukoliko ne budu poštovali uvjete pod kojim su dobili dozvolu za konkretnu
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relaciju, da će Vijeće tražiti od državnih inspekcijskih službi raskid ugovora, odnosno
uskraćivanje dozvole o vršenju prijevoza na istoj relaciji.
Općinski načelnik je predložio da se, zbog obveza koje ima, danas ne razmatra točka 10.
Vijećnička pitanja, a vijećnici koji imaju pitanja da dostave njemu osobno u pismenoj formi.
11. Vijećnik Mario Mirčić podsjetio je da je na prošloj sjednici Vijeća tražio Informaciju vezano za
radove na regionalnom putu na ulazu u Brezu, pa budući da nije dobio odgovor, traži da mu se
dostavi.
Predsjedavajući Josip Malbašić usmeno je izvijestio Vijeće da je na zadnjoj sjednici Skupštine
ZE-DO kantona bilo postavljeno ovo pitanje, te da se ministar za promet i komunikacije
ispričao stanovnicima Breze i Vareša zbog nastalih problema za koje okrivljuje poduzeće
«Bosna-putevi» Sarajevo. Ministar za promet i komunikacije ZE-DO kantona je najavio prekid
ugovora s istim poduzećem i tužbu zbog ne izvršavanja ugovor.

Sjednica završena u 16 sati i 05 minuta.

PREDSJEDAVAJUĆI

TAJNIK

Leon Pavlović, dipl. politolog

ZAPISNIČAR

Mira Pejčinović
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