Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
Općinsko vijeće
Broj: 01-______/08
Vareš, ________2008. god.

Z A P I S N I K
s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Vareš,
održane 27.11.2008. godine
Zdravko Marošević – predsjedavajući iz prethodnog saziva Općinskog vijeća, otvorio je
konstituirajuću sjednicu s početkom u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Vareš. Pozdravio je sve prisutne i
čestitao novoizabranim vijećnicima.
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, predstavnica OESS-a – Ured Zenica i predstavnici sredstava javnog informiranja.
Prije prelaska na dnevni red vijećnicima su uručena uvjerenja o dodjeli mandata s kojima im je
verificiran mandat u Općinskom vijeću Vareš.

Dnevni

red

1. Izvješće Centralne izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su
dobile vijećnički mandat u Općini Vareš i Izvješće Općinske izborne
komisije Vareš,
2. Davanje i potpisivanje SVEČANE IZJAVE od strane vijećnika s ovjerenim
mandatima,
3. I z b o r i:
a) Komisije za izbor i imenovanje,
b) predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš,
c) zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš.
4. Prijedlog Rješenja o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta od
ranijih vlasnika, nosilaca prava korištenja i upravljanja – skladište
Šijakovo,
5. Prijedlog Rješenja o prijenosu prava korištenja i prava vlasništva na
nekretninama upisanim u z.k. ul. br. 1989 k.o. Vareš,
6. Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta, Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge «NAHA» d.o.o. Vareš,
7. Prijedlog Rješenja kojim se vrši prijenos prava raspolaganja na Općinu
Vareš, nekretnina – Narodnog odbora Općine i bašča s vatrogasnim domom.

Ad. 1.
(Izvješće Centralne izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su
dobile vijećnički mandat u Općini Vareš i Izvješće Općinske izborne komisije Vareš)
Karlo Tokmačić – predsjednik Općinske izborne komisije Vareš, kratko je obrazložio Izvješće
koje su vijećnici već dobili u materijalu. Čestitao je novoizabranim vijećnicima i općinskom načelniku i
zaželio im uspješan rad u narednom periodu.
Ad. 2.
(Davanje i potpisivanje SVEČANE IZJAVE od strane vijećnika s ovjerenim mandatima)
Predsjedavajući Zdravko Marošević čitao je tekst svečane izjave, a svi vijećnici su zajednički
dali, a nakon toga i potpisali svečanu izjavu.
Ad. 3.
I z b o r i:
a) Komisija za izbor i imenovanje
Budući da je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Vareš predviđeno da Komisija za izbor i
imenovanje broji po jednog vijećnika iz svake političke stranke koja je zastupljena u OV, a stranke su
dostavile prijedloge svojih kandidata, što je usuglašeno i na međustranačkom sastanku, predsjedavajući
je Prijedlog Rješenja stavio na glasovanje.
Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je jednoglasno doneseno
Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja
i izabrani su:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jasmin Salketić, predsjednik – SDA,
Željko Matić, dopredsjednik – SDP,
Mario Mirčić, č l a n – HSS/NHI,
Jelena Zlobec, č l a n – HDZ,
Jelena Kuhač–Odenwald, član – Naša stranka, i
Izudin Ibrišimović, č l a n – BPS.

Napravljena je stanka da bi Komisija za izbor i imenovanja razmotrila prijedloge kandidata za
predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća.
b) Izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja – Jasmin Salketić izvijestio je Vijeće da je za
predsjedavajućeg Općinskog vijeća predložen samo jedan kandidat – Josip Malbašić, vijećnik HDZ-a,
a za zamjenika predsjedavajućeg predložena su dva kandidata: Tajiba Brkić, vijećnica SDA i Dženana
Hafizović, vijećnica SDP-a.
Budući da od strane vijećnika nije bilo zahtjeva za tajno glasovanje, što je predviđeno
Poslovnikom, predsjedavajući je predložio da se Vijeće javno izjasni o predloženom kandidatu za
predsjedavajućeg Općinskog vijeća.
Stavio je na glasovanje prijedlog da Josip Malbašić bude predsjedavajući Općinskog Vijeća.
Nakon izjašnjavanja konstatira da je većinom glasova, 11 za i 10 suzdržanih, Josip Malbašić –
kandidat HDZ-a, izabran za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš.
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Zdravko Marošević je predao dužnost novoizabranom predsjedavajućem Josipu
Malbašiću. Zaželio je uspješan rad i dobru suradnju općinskom načelniku i novoizabranim
vijećnicima.
Josip Malbašić je preuzeo vođenje sjednice i mjesto predsjedavajućeg Općinskog vijeća.
Zahvalio se vijećnicima na ukazanom povjerenju, čestitao im na izboru za općinske vijećnike i
čestitao općinskom načelniku na izboru za načelnika općine.
c) Izbor zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš
Predsjedavajući Josip Malbašić otvorio je raspravu o izboru zamjenika predsjedavajućeg.
U raspravi su sudjelovali vijećnci: Mario Mirčić i Dženana Bešić.
Nakon zaključene rasprave, predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje prijedlog da Tajiba Brkić
– vijećnica SDA, bude izabrana za zamjenicu predsjedavajućeg Općinskog vijeća.
Konstatira da je, s 11 glasova za i 10 suzdržanih, Tajiba Brkić dobila potrebnu većinu
glasova.
Budući da je i Dženana Hafizović – vijećnica SDP-a, predložena kao kandidat za ovu funkciju,
predsjedavajući je i ovaj prijedlog stavio na izjašnjavanje.
S 10 glasova za, 5 protiv i 6 suzdržanih, konstatira da Dženana Hafizovć nije dobila potrebnu
većinu glasova.
Na temelju rezultata glasovanje, predsjedavajući konstatira da je vijećnica SDA - Tajiba
Brkić izabrana za zamjenicu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš i zamolio je da zauzme
svoje mjesto.
Tajiba Brkić – novoizabrana zamjenica predsjedavajućeg zahvalila se vijećnicima na ukazanom
povjerenju, kao i svim građanima koji su joj dali svoj glas i zaželjela uspješan rad Vijeća, u interesu svih
građana Vareša.
Vijeću se obratio i općinski načelnik Hamdo Fatić. Pozdravio je građane općine Vareš i zahvalio
se onima koji su mu dali povjerenje, te obećao da će nastojat opravdati to povjerenje. Od Vijeća je tražio
dobru suradnju i obećao suradnju sa svoje strane, u nadi da će općina Vareš nakon četiri godine biti
bogatija, a građani sretniji i zadovoljniji, te da će općina imati bolje uvjete života nego što su danas.
Ad. 4.
(Prijedlog Rješenja o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta od ranijih vlasnika,
nosilaca prava korištenja i upravljanja – skladište Šijakovo)
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i sugestije, vijećnici:
Džemo Kevrić, Ivan Lučić, Jelena Zlobec, Milan Knežević i Mario Mirčić, zatim općinski načelnik
Hamdo Fatić i Ermin Musa – ispred Službe za prostorno uređenje i obnovu, koji su obrazložili ovu
točku dnevnog reda.
Na temelju prijedloga iz rasprave, općinski načelnik kao predlagač, povukao je ovo rješenje s
dnevnog reda današnje sjednice.
Ad. 5.
(Prijedlog Rješenja o prijenosu prava korištenja i prava vlasništva
na nekretninama upisanim u z.k. ul. br. 1989 k.o. Vareš)
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je
da je jednoglasno doneseno
Rješenje o prijenosu prava korištenja i prava vlasništva
na nekretninama upisanim u z.k. ul. br. 1989 k.o. Vareš
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Ad. 6.
(Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta,
Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge «NAHA» d.o.o. Vareš)
Nije bilo rasprave, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno doneseno
Rješenje o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta,
Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge «NAHA» d.o.o. Vareš
Ad. 7
(Prijedlog Rješenja kojim se vrši prijenos prava raspolaganja na Općinu Vareš,
nekretnina – Narodnog odbora Općine i bašča s vatrogasnim domom)
Nije bilo rasprave, a nakon izjašnjavanja vijećnika jednoglasno je doneseno
Rješenja kojim se vrši prijenos prava raspolaganja na Općinu Vareš,
nekretnina – Narodnog odbora Općine i bašča s vatrogasnim domom
Na kraju sjednice, tajnik Općinskog vijeća Leon Pavlović obratio se vijećnicima i čestitao im na
izboru za vijećnike u Općinskom vijeću, zaželio im uspješan rad u naredne četiri godine, uz napomenu
da očekuje dobru suradnju vijećnika i Službe Općinskog vijeća.
Vijećnik Mario Mirčić, na zahtjev određenog broja građana, traži da se do slijedeće sjednice
Općinskog vijeća pripremi Informacija i obrazloži zašto je dignut asfalt na dijelu regionalnog puta na
izlazu iz Vareša, kao i prošle godine u isto vrijeme.
Sjednica završena u 12,00 sati.

TAJNIK

Leon Pavlović, dipl. politolog

PREDSJEDAVAJUĆI
ZAPISNIČAR

Mira Pejčinović
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Josip Malbašić

