Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-266/13
Vareš, 26.09. 2013. godine

Z A P I S N I K
s 10. sjednice Općinskog vijeća Vareš,
održane 31.07. 2013. godine
Zdravko Marošević – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 10. sjednicu
s početkom u 09,10 sati, u velikoj sali Općine Vareš.
Izvršena je prozivka vijećnika.
Prisutni vijećnici: Ismet Abdulahović, Boško Andrić, Zdravko Barkić, Mahira Brkić,
Tajiba Brkić, Almir Ciriković, Asmir Čizmo, Zdenko Franjić, Emir Islamović, Kenan
Kamenjaš, Đemo Kevrić, Zdravko Marošević, Mario Mirčić, Safeta Muftić, Mato Pavić, Elvir
Rožajac, Jasmin Salketić, Goran Selak i Nikola Šimić.
Odsutni – Nema.
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Općinski načelnik – Avdija Kovačević, tajnik
Općinskog vijeća - Leon Pavlović, pomoćnici općinskog načelnika, ispred Službe za
društvene djelatnosti i BiZ – Senad Dramalija, ispred Službe za gospodarstvo i financije –
Senad Mahmutović, ispred PVJ Vareš – komandir Izudin Muftić, predsjednici političkih
stranaka i predsjednik Komisije za pitanja mladih – Damir Terzić.
Tajnik OV Leon Pavlović izvijestio je Vijeće o realizaciji Zaključaka sa 9. sjednice
OV održane 20.06.2013. godine. Na 9. sjednici OV doneseno je devet (9) Zaključaka i
postavljeno je osam (8) vijećničkih pitanja. Od devet (9) Zaključaka, šest (6) Zaključaka je
realizirano, dok su tri (3) Zaključka u toku realizacije. Na jedno postavljeno vijećničko pitanje
dat je pismeni odgovor, a na ostala pitanja, Općinski načelnik dao je usmene odgovore na 9.
sjednici OV.
Općinski načelnik Avdija Kovačević u okviru aktualne problematike na području
općine Vareš za današnju sjednicu nije imao obraćanja.
(V i j e ć n i č k a p i t a n j a)
Elvir Rožajac
1. Za kada je planiran dovršetak centralnog šehidskog spomen obilježja kod
džamije u Varešu?
adresa: Zvijezda 34, 71330 Vareš
tel: 00387 32 848 100
fax: 00387 32 848 150

depozitni broj: 3380002210017420
web: www.vares.info
e-mail: vares@bih.net.ba

2. Da li je od Kantona nešto došlo po pitanju proglašenja eventualno novih
regionalnih puteva na području naše općine?
Mato Pavić
3. U ime grupe građana uputio je pitanje Općinskom načelniku: Kada će biti
asfaltirana ulica kod Pučke kuhinje, pošto je i ona bila u programu sa ostalim
ulicama (Matijevići, Selište itd.)?
4. Pitanje postavljeno Općinskom načelniku: Kada će se izvršiti rekonstrukcija
ceste prema Selištu i kada će biti urađena javna rasvjeta na dijelu Selišta (od
trgovine Nikole Šimić pa prema desno)?
Đemo Kevrić
5. Pitanje postavljeno Službi za civilnu zaštitu: Do kada smo mi, na 1. sjednici
OV, zadali zadatak privrednim subjektima da se uradi Plan zaštite od požara i
koji su subjekti to uradili a koji nisu ako je vezano rokom?
Vijećnik Đemo Kevrić predložio je OV Inicijativu da na početku svake sjednice
OV, nadležna Služba za financijske i računovodstvene poslove, Vijeće upozna o
prihodima sredstava za protekli mjesec.
Zdenko Franjić
6. Da li Općina radi šta po pitanju smještaja pasa lutalica u azil i ako radi šta radi?

Predsjedavajući OV stavio je na raspravu Zapisnik sa 9. sjednice OV.
Vijećnik Goran Selak javio se za riječ i uputio primjedbu koja se odnosi na navedeno
izjašnjavanje vijećnika u Zapisniku pod točkom 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama
Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane
organe, u kome je navedeno da je Odluka usvojena sa 18 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“
glasom. Vijećnik Goran Selak dao je i obrazloženje za iznesenu primjedbu u kome je izjavio
da je na 9. sjednici OV bio prisutan od 10. točke dnevnog reda.
Nije bilo više primjedbi i predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Zapisnik sa 9.
sjednice OV sa prihvaćenom primjedbom vijećnika Selak Gorana, i nakon izjašnjavanja
vijećnika konstatirao da je Zapisnik sa 9. sjednice OV jednoglasno usvojen.
Predsjedavajući OV stavio je na raspravu Zapisnik sa 1. Zajedničke vanredne sjednice
Općinskog vijeća Vareš i Općinskog vijeća Olovo.
Nije bilo primjedbi i predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Zapisnik sa 1.
Zajedničke vanredne sjednice Općinskog vijeća Vareš i Općinskog vijeća Olovo i nakon
izjašnjavanja vijećnika konstatirao da je Zapisnik sa 1. Zajedničke vanredne sjednice
Općinskog vijeća Vareš i Općinskog vijeća Olovo jednoglasno usvojen.
Predsjedavajući OV stavio je na raspravu prijedlog dnevnog reda za 10. sjednicu OV.
Za riječ se javio pomoćnik načelnika Ermin Musa i ispred predlagača predložio dopunu
dnevnog reda 10. sjednice sa točkom 7. „Prijedlog Rješenja o izuzimanju neizgrađenog
gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu Kram u korist Općine Vareš.
____________________________________

2

____________________________________

Predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje prijedlog za dopunu dnevnog reda 10.
sjednice i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je prijedlog dopune dnevnog reda 10.
sjednice sa točkom 7. Prijedlog Rješenja o izuzimanju iz posjeda i vlasništva neizgrađenog
zemljišta u Vareš Majdanu (lokalitet zvani Kram) u korist Općine Vareš od pravnih
sljedbenika „Livnice“ d.d. Vareš i „Sakupljanje sekundarnih sirovina“ d.d. Vareš“,
jednoglasno usvojen.
Zaključena je rasprava i predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje prijedlog dnevnog
reda za 10. sjednicu OV sa usvojenom dopunom, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirao
da je jednoglasno usvojen s l i j e d e ć i
Dnevni red
1.

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije prema mladima općine Vareš za period lipanj
2013. – lipanj 2016. godine.

2.

Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za
projekte mladih koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima proračuna općine Vareš.

3.

Prijedlog Programa obilježavanja 16.08.2013., Dana Općine Vareš.

4.

Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja i nagrada općine Vareš za 2013. godinu.

5.

Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske
izborne komisije Vareš.

6.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju općinskih službi za
upravu Općine Vareš i Stručne službe Općinskog vijeća.

7.

Prijedlog Rješenja o izuzimanju iz posjeda i vlasništva neizgrađenog zemljišta u Vareš
Majdanu (lokalitet zvani Kram) u korist Općine Vareš od pravnih sljedbenika
„Livnice“ d.d. Vareš i „Sakupljanje sekundarnih sirovina“ d.d. Vareš.

8.

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva – korištenja građevinskog zemljišta
za KAMENJAŠ (Mehe) HAJRIDI iz Dabravina, Vareš.

9.

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva – korištenja građevinskog zemljišta
za KAMENJAŠ (Mehe) HAJRUDINU iz Dabravina, Vareš.

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti
nekretnina.
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Skupštine Javnog poduzeća
„Šumsko privredno društvo Šumarstvo Vareš i Olovo“ d.o.o. Vareš.
12. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Skupština Javnih
poduzeća.
13. Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš , za prvo polugodište 2013.
godine.
14. Izvješće o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš.
15. Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na
realizaciju Plana zaštite od požara i stanja opremljenosti PVJ.
16. Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444 Podlugovi-Breza-VarešVijaka-Podkamensko.
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17. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Vareš.
18. Tekuća pitanja.

Ad. 1.
(Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije prema mladima
općine Vareš za period lipanj 2013. – lipanj 2016. godine.)
Otvorena je rasprava u kojoj su svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja iznijeli
vijećnici: Safeta Muftić, Elvir Rožajac, Mario Mirčić, Ismet Abdulahović, Zdravko Barkić,
Boško Andrić, Asmir Čizmo i predsjedavajući OV Zdravko Marošević.
Zaključena je rasprava i predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Prijedlog
Odluke o usvajanju Strategije prema mladima općine Vareš za period lipanj 2013. – lipanj
2016. godine, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je jednoglasno usvojena
Odluka o usvajanju Strategije prema mladima
općine Vareš za period lipanj 2013. – lipanj 2016. godine.

Ad.2.
(Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele
sredstava iz granta za projekte mladih
koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima proračuna općine Vareš.)

Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda i predsjedavajući OV stavio je na
izjašnjavanje Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta
za projekte mladih koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima budžeta općine Vareš, te
nakon izjašnjavanja konstatira da je jednoglasno usvojena
Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele
sredstava iz granta za projekte mladih koji se
financiraju i sufinanciraju sredstvima proračuna općine Vareš.

Ad. 3.
(Prijedlog Programa obilježavanja
16.08.2013., Dana Općine Vareš.)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda i predsjedavajući OV stavio je na
izjašnjavanje Prijedlog Programa obilježavanja 16.08.2013., Dana Općine Vareš, te nakon
izjašnjavanja konstatira da je jednoglasno usvojen
Program obilježavanja 16.08.2013., Dana Općine Vareš.
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Ad. 4.
(Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja
i nagrada općine Vareš za 2013. godinu.)
Komisija za statutarna pitanja i propise na 7. sjednici održanoj 22.07.2013. godine
jednoglasno je donijela slijedeći Zaključak:
-

Komisija za statutarna pitanja i propise utvrdila je Prijedlog Odluke o dodjeli
općinskih priznanja i nagrada općine Vareš za 2013. godinu, s tim da se u članku 4.
preformulira dan stupanja na snagu ( navesti da Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja, kao što je to i ranija praksa) i da se navede datum objavljivanja
Odluke, te je upućuje Vijeću na razmatranje.

Otvorena je rasprava u kojoj su svoje prijedloge, primjedbe, sugestije i mišljenja
iznijeli vijećnici: Elvir Rožajac, Zdravko Barkić, Mario Mirčić, Boško Andrić, Mato Pavić,
Đemo Kevrić,Općinski načelnik Avdija Kovačević i predsjedavajući OV Zdravko Marošević
koji je izjavio da po ovoj točki dnevnog reda neće učestvovati u izjašnjavanju o čemu je dao i
obrazloženje.
Predsjedavajući OV dao je stanku od deset minuta radi usaglašavanja stavova u
Klubovima.
Nastavljeno je sa radom današnje sjednice i predsjedavajući OV je konstatirao da su
Klubovi vijećnika zauzeli stav da će se vijećnici izjašnjavati o Prijedlogu Odluke u
predloženom tekstu koji su dobili u materijalu.
Zaključena je rasprava i predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Prijedlog
Odluke o dodjeli općinskih priznanja i nagrada općine Vareš za 2013. godinu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je sa 17 glasova
„ZA“ usvojena
Odluka o dodjeli općinskih priznanja
i nagrada općine Vareš za 2013. godinu.
Ad. 5.
( Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog
Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izbore komisije Vareš.)
Komisija za statutarna pitanja i propise na 7. sjednici održanoj 22.07.2013. godine
jednoglasno je donijela slijedeći Zaključak:
-Komisija za statutarna pitanja i propise

nema primjedbi na Prijedlog Odluke o
raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije
Vareš, s tim da se u preambuli Ponovnog javnog oglasa brišu riječi „ na ___ sjednici
održanoj _______. 2013. godine“, te je upućuje Vijeću na razmatranje.
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda i predsjedavajući OV stavio je na
izjašnjavanje Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje člana
Općinske izborne komisije Vareš.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojena
Odluka o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa
za imenovanje člana Općinske izborne komisije Vareš.
____________________________________
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Ad.6.
(Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o organiziranju općinskih službi za upravu
Općine Vareš i Stručne službe Općinskog vijeća. )
Komisija za statutarna pitanja i propise na 7. sjednici održanoj 22.07.2013. godine
jednoglasno je donijela slijedeći Zaključak:
-Komisija za statutarna pitanja i propise predlaže da se u Prijedlogu Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o organiziranju općinskih službi za upravu Općine Vareš i Stručne
službe Općinskog vijeća u preambuli Odluke izvrše pravno-tehničke dopune. U ostalom
dijelu Odluke takođe se predlaže da se izvrše tehničke ispravke , kao i da se u članu 9.
riječ „riječ“ zamijeni riječju „podnaslov“ i riječ „riječju“ zamijeni riječju
„podnaslovom“te da se u bosanskoj i hrvatskoj verziji Odluka izvrše jezičke ispravke, te je
upućuje Vijeću na razmatranje.
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda i predsjedavajući OV stavio je na
izjašnjavanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju općinskih
službi za upravu Općine Vareš i Stručne službe Općinskog vijeća.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju
općinskih službi za upravu Općine Vareš i Stručne službe Općinskog vijeća.
Ad. 7.
(Prijedlog Rješenja o izuzimanju iz posjeda i vlasništva neizgrađenog
zemljišta u Vareš Majdanu (lokalitet zvani Kram) u korist Općine Vareš od pravnih
sljedbenika „Livnice“ d.d. Vareš i „Sakupljanje sekundarnih sirovina“ d.d. Vareš.)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda i predsjedavajući OV stavio je na
izjašnjavanje Prijedlog Rješenja o izuzimanju iz posjeda i vlasništva neizgrađenog zemljišta u
Vareš Majdanu (lokalitet zvani Kram) u korist Općine Vareš od pravnih sljedbenika
„Livnice“ d.d. Vareš i „Sakupljanje sekundarnih sirovina“ d.d. Vareš.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojeno
Rješenje o izuzimanju iz posjeda i vlasništva neizgrađenog
zemljišta u Vareš Majdanu (lokalitet zvani Kram) u korist Općine Vareš od pravnih
sljedbenika „Livnice“ d.d. Vareš i „Sakupljanje sekundarnih sirovina“ d.d. Vareš.)
Ad.8.
( Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva-korištenja
građevinskog zemljišta za KAMENJAŠ (Mehe) HAJRIDI iz Dabravina, Vareš.)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.
Predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava
vlasništva-korištenja građevinskog zemljišta za Kamenjaš (Mehe) Hajridi iz Dabravina,
Vareš.
____________________________________
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Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojeno
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva-korištenja građevinskog
zemljišta za KAMENJAŠ (Mehe) HAJRIDI, iz Dabravina, Vareš.

Ad. 9.
(Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva-korištenja
građevinskog zemljišta za KAMENJAŠ (Mehe) HAJRUDINU iz Dabravina, Vareš.)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.
Predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava
vlasništva-korištenja građevinskog zemljišta za Kamenjaš (Mehe) Hajrudinu iz Dabravina,
Vareš.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojeno
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva-korištenja građevinskog
zemljišta za KAMENJAŠ (Mehe) HAJRUDINU, iz Dabravina, Vareš.
Ad. 10.
(Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije
za procjenu prometne vrijednosti nekretnina .)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.
Predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne
komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojeno
Rješenje o imenovanju Stručne komisije
za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.
Ad. 11.
(Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti
članova Skupštine Javnog poduzeća
„Šumsko privredno društvo Šumarstvo Vareš i Olovo“ d.o.o. Vareš.)
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali vijećnici: Mahira Brkić, Kenan Kamenjaš,
Općinski načelnik Kovačević Avdija koji je dao odgovor na postavljeno pitanje u raspravi i
sekretar OV Leon Pavlović.
Zaključena je rasprava i predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Prijedlog
Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Skupštine Javnog poduzeća „Šumsko
privredno društvo Šumarstvo Vareš i Olovo“ d.o.o. Vareš.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je sa 12 glasova
„ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 5 „SUZDRŽANIH“ glasova usvojeno
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Skupštine Javnog poduzeća
„Šumsko privredno društvo Šumarstvo Vareš i Olovo“ d.o.o. Vareš
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Ad. 12.
(Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za
izbor članova Skupština Javnih poduzeća.)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.
Predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Prijedlog Zaključka o pokretanju
postupka za izbor članova Skupština Javnih poduzeća.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojen
Zaključak o pokretanju postupka za
izbor članova Skupština Javnih poduzeća.
Ad. 13.
( Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog
vijeća Vareš, za prvo polugodište 2013. godine.)
Tajnik OV Leon Pavlović dao je pojašnjenje za ovu točku dnevnog reda.
Otvorena je rasprava u kojoj su prijedloge, sugestije i mišljenja iznijeli vijećnici:
Mahira Brkić, Mario Mirčić, Safeta Muftić, Đemo Kevrić, Ismet Abdulahović i
predsjedavajući OV Zdravko Marošević.
Zaključena je rasprava i predsjedavajući OV je na osnovu predloženog Zaključka u
raspravi od strane Hrvatske koalicije HDZ-NHI-HSS stavio je na izjašnjavanje Izvješće o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za prvo polugodište 2013. godine uz
slijedeći
Zaključak:
- Zadužuje se Općinski načelnik da u vrlo kratkom periodu osigura adekvatan
kabinet za rad predsjedavajućeg OV.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojen predloženi Zaključak i
Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog
vijeća Vareš za prvo polugodište 2013. godine.
Ad. 14.
( Izvješće o stanju lokalne i regionalne
putne mreže na području općine Vareš.)
Otvorena je rasprava u kojoj su svoje prijedloge, primjedbe, sugestije i mišljenja
iznijeli vijećnici: Elvir Rožajac, Almir Ciriković, Đemo Kevrić, Goran Selak, Emir
Islamović, Mato Pavić, Zdenko Franjić, Boško Andrić, Kenan Kamenjaš, Tajiba Brkić, Mario
Mirčić i predsjedavajući OV Zdravko Marošević.
Zaključena je rasprava i predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Izvješće o
stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojen
Izvješće o stanju lokalne i regionalne
putne mreže na području općine Vareš.
____________________________________
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Ad. 15.
( Izvješće o stanju zaštite od požara na području
općine Vareš sa akcentom na realizaciju
Plana zaštite od požara i stanja opremljenosti PVJ.)
Ispred predlagača Izudin Muftić komandir PVJ dao je dodatno pojašnjenje za ovu
točku dnevnog reda i upoznao Vijeće o izmjenama koje se su desile nakon izrade Izvještaja .
Predsjedavajući OV dao je komentar za ovu točku dnevnog reda.
Nije bilo učesnika u raspravi i predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Izvješće o
stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana zaštite od
požara i stanja opremljenosti PVJ.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojeno
Izvješće o stanju zaštite od požara na području
općine Vareš sa akcentom na realizaciju
Plana zaštite od požara i stanja opremljenosti PVJ.

Ad. 16.
(Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta
R-444 Podlugovi-Breza-Vareš-Vijaka-Podkamensko. )

Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali vijećnik Mato Pavić i pomoćnik načelnika
Ermin Musa koji je dao dodatno pojašnjenje za ovu točku dnevnog reda.
Zaključena je rasprava i predsjedavajući OV stavio je na izjašnjavanje Informaciju o
rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444 Podlugovi-Breza-Vareš-VijakaPodkamensko.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojena
Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta
R-444 Podlugovi-Breza-Vareš-Vijaka-Podkamensko.

Ad. 17.
(Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske
zaštite na području općine Vareš. )

Otvorena je rasprava u kojoj su svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja iznijeli
vijećnici: Jasmin Salketić, Elvir Rožajac, Ismet Abdulahović, Mario Mirčić, Kenan Kamenjaš,
Đemo Kevrić, ispred Službe za društvene djelatnosti i BiZ Senad Dramalija koji je dao
odgovor na neka postavljena pitanja u raspravi i predsjedavajući OV Zdravko Marošević.
Predsjedavajući OV je na osnovu diskusije vijećnika u raspravi predložio Vijeću da
prihvati Informaciju uz ispravke-dopune u Izvještaju koje se odnose na odobrena a
neisplaćena novčana sredstva.
____________________________________
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Na osnovu iznesenih prijedloga vijećnika u raspravi Ismeta Abdulahovića,
predsjedavajući OV predložio je slijedeći
Zaključak:
-

Zadužuje se Služba Vijeća da u suradnji sa Službom za društvene djelatnosti i
BiZ i podacima sa kojima Služba raspolaže, upute nadležnom Ministarstvu
argumentiran oštar prigovor koji se odnosi na isplatu odobrenih novčanih
sredstava.

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući OV konstatira da je jednoglasno
usvojen predloženi Zaključak i
Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske
zaštite na području općine Vareš.
Ad. 18.
(Tekuća pitanja.)
1. Predsjedavajući OV upoznao je Vijeće sa dopisom br.22-2/13 od 22.07.2013. godine
koji je dostavljen od strane OO SDP Vareš u kome traže objašnjenje usmenih optužbi
načelnika Avdije Kovačevića na adresu „Ekipe ljudi“ unutar Općinske organizacije
SDP BiH Vareš.
Općinski načelnik Avdija Kovačević izvijestio je prisutne da će uputiti pismeni
odgovor OO SDP Vareš.
Općinski načelnik zahvalio se Vijeću na današnjem radu i svim Muslimanima općine
Vareš uputio čestitku za Ramazanski Bajram.
2. Zamjenica predsjedavajućeg OV Mahira Brkić još jednom je skrenula pažnju na
problematiku puta u naselju Selište i zatražila od Općinskog načelnika i Vijeća da se
iznađe mogućnost u vezi alternativnog saniranja dijela puta na Selištu.
Zamjenica predsjedavajućeg OV Mahira Brkić uputila je čestitku svim Bošnjacima
islamske vjeroispovijedi za nastupajući Ramazanski Bajram.
3. Vijećnik Mato Pavić iznio je problematiku u vezi javne rasvjete i puta na Selištu,
napominjući da pojedini građani kojima se dostavljaju Rješenja za komunalnu
naknadu, uredno ih i plaćaju a još im nije riješeno pitanje javne rasvjete, sanacije
puta.
4. Vijećnik Elvir Rožajac uputio je čestitke Općinskom načelniku Avdiji Kovačević na
govoru u Skupštini Vlade kantona vezano za Zakon o šumama.
Općinski načelnik Avdija Kovačević javio se za riječ i dao odgovor i komentar na
izlaganja vijećnika Mate Pavić i Elvira Rožajac.
5. Vijećnik Mario Mirčić skrenuo je pažnju na toranj pored Općine na kome je potrebno
izvršiti sanaciju jer prijeti opasnost od obrušavanja. Također je skrenuo pažnju na
izjavu gospodina Mire Lazovića (u vezi preustroja Breze i Vareša u Kanton Sarajevo).
Predsjedavajući OV izjavio je da Vijeće i Načelnik, ako smatraju da se treba uputiti
dopis gosp. Miri Lazović u vezi izjava koje je dao da se to i uradi.
6. Vijećnik Nikola Šimić pozvao je sve slušaoce na predstojeća dešavanja u Borovici i
zahvalio se svima koji su pomogli u organizaciji.

____________________________________
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Predsjedavajući OV zahvalio se svima na radu današnje sjednice i u svoje osobno ime
kao i u ime svih vijećnika Općinskog vijeća Vareš uputio čestitku za nadolazeći
Ramazanski Bajram Načelniku, svim vjerskim službenicima i svim građanima koji ga
slave.

Sastavni dio ovog Zapisnika je audio zapis sjednice.
Sjednica je završena u 12 sati i 02 minuta.

TAJNIK

Leon Pavlović

PREDSJEDAVAJUĆI
ZAPISNIČAR
Zdravko Marošević
Azra Ibrahimović
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