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Z  A  P  I  S  N  I  K 
s  14. sjednice Općinskog vijeća Vareš,  

održane 13.01. 2010. godine 
 

Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 14. sjednicu s početkom 
u 9 sati, 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, pomoćnici općinskog načelnika, predsjednici političkih stranaka, direktor OŠ Vareš  - 
Muris Parić i direktori JU i JP čije su informacije na dnevnom redu. 

Predsjedavajući je izvijestio vijećnike da će zapisnik s prethodne sjednice biti pripremljen za 
narednu sjednicu. 

Općinski načelnik Hamdo Fatić izvijestio je Vijeće o aktualnoj problematici na području 
općine. Upoznao ih je da su od posljedica zadnjih kiša bila dva odrona. U Matijevićima se srušio zid 
dužine 10 m. Određen je stručni tim koji će snimit stanje, napravit premjer i predračun. Kad 
vremenske prilike dozvole, morat će se sanirat iz razloga što predstavlja opasnost za objekte koji se 
nalaze iznad zida. Drugi odron je na regionalnom putu R-444, blizu Krivaje. Nadležni iz Kantona su 
bili na licu mjesta i budući da je u opasnosti prekid prometa, morat će odmah reagirati. 

 
 

( V i j e ć n i č k a     p i t a n j a ) 
 
Vijećnik Ivan Lučić reagirao je na izjavu predsjedavajućeg kako je obaviješten da su svi 

vijećnici dobili odgovore na vijećnička pitanja. Stavio je primjedbu što nije dobio odgovor na zadnje, 
kao ni na većinu ranije postavljenih pitanja. 

 
Elvir Rožajac  -  ponovio pitanje postavljeno na ranijim sjednicama Vijeća, 

na koje nikad nije dobio odgovor. 

1. Zašto se ruševni objekti, preko puta Općine, ne obilježe nekom trakom ili upozorenjem, 
budući da predstavljaju opasnost za prolaznike? 

 
Džemo Kevrić – ispred građana Vareša 

2. Zašto se ne provodi Odluka o parkiranju, konkretno u ulicama: Zvijezda i Put mira? 
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 Na raspravu je stavljen prijedlog dnevnog reda iz poziva za sjednicu.   

 Nije bilo primjedbi i predsjedavajući je stavio na glasovanje predloženi dnevni red. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je jednoglasno usvojen   s l i j e d e ć i  
 

D n e v n i    r e d 
 

1. Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim i  
 stambeno-poslovnim zgradama na području općine Vareš, 
2. Informacija o primjeni Zakona o šumama, 
3. Informacija o realizaciji ugovora o  koncesijama u 2008. godini,  
4. Informacija o vodoopskrbi i odvozu smeća na području općine Vareš,   
5. Informacija o aktivnostima u poljoprivrednoj proizvodnji u 2009. godini, 
6. Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš,  
7. Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš,  
8. Informacija o dostignutom stupnju privatizacije poduzeća na području općine Vareš,  
9. Informacija o radu savjeta mjesnih zajednica, opremljenosti i uvjetima rada na 

području općine Vareš za 2009. godinu i prijedlog mjera za poboljšanje rada u 
mjesnim zajednicama, 

10. Informacija o postignutom uspjehu u učenju i vladanju u školskoj 2008./2009. 
godini u OŠ "Vareš", OŠ "Vareš Majdan" i MSŠ «Nordbat 2» Vareš, 

11. T e k u ć a    p i t a n j a . 
 

Ad. 1. 
(Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim i  

stambeno poslovnim zgradama na području općine Vareš) 
 

Stav Komisija za statutarna pitanja i propise je da se u članku 60. napravi ispravka, te umjesto 
riječi "u Informativnom biltenu Općine Vareš" navede "na oglasnoj ploči Općine Vareš". 

Vijećnik Ivan Lučić iznio je primjedbu na Izvješće s provedene javne rasprave o Nacrtu 
Odluke. Skrenuo je pozornost na greške, prepisivanje sankcija koje su bile propisane Nacrtom i našle 
su se u Prijedlogu, a odredbe na koje se odnose te sankcije su brisane. Isto tako, propisane su 
obvezujuće odredbe, a u kaznenom dijelu nisu propisane sankcije. Iz tih razloga predložio je više 
amandmana na Prijedlog Odluke, i to na članke: 8., 40., 42., 49., 55., 56., 57., 59. i 60., novi čl. 58., te 
je predložio da dosadašnji čl. 58., 59. i 60. postanu čl. 59., 60. i 61.  

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Željko 
Matić i Ivan Lučić. 

Ermin Musa – ispred predlagača, izjasnio se o iznesenim amandmanima vijećnika Ivana 
Lučića. Smatra da su oni sukladni Zakonu i da se mogu prihvatiti i unijeti u Odluku, budući da su 
pripremljeni u pismenom obliku. 

Na temelju provedene rasprave i prihvaćanja amandmana od strane predlagača, 
predsjedavajući je izvijestio Vijeće da su amandmani postali sastavni dio Odluke i kao takvu je stavio 
na glasovanje. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je jednoglasno donesena 

Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno poslovnim  
zgradama na području općine Vareš 

 
Ad. 2. 

(Informacija o primjeni Zakona o šumama) 
 

  Općinski načelnik Hamdo Fatić izvijestio je Vijeće da je Ustavni sud Federacije, Zakon o 
šumama proglasio nevažećim. U međuvremenu je Vlada Federacije donijela Uredbu za rok od 90 
dana, a u tom roku se mora donijeti novi zakon koji je u pripremi. Uredbom koju je donijela Vlada 



____________________________________       ____________________________________ 
3

Federacije malo su drugačije regulirane obveze ŠPD-a prema lokalnim zajednicama, tako da će nakon 
3 mjeseca, izravno uplaćivati iznos od 5% na račun lokalne zajednice. 

Otvorena je rasprava u kojoj su svoje prijedloge i sugestije iznijeli vijećnici: Džemo Kevrić, 
Ivan Lučić, Mario Mirčić, Elvir Rožajac, Željko Matić, Jelena Zlobec, Mato Pavić, predsjedavajući 
Josip Malbašić, Branko Romić – predsjednik SDP-a i Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a. 

Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je Informaciju stavio na izjašnjavanje, uz 
slijedeće zaključke: 

- da se prati i blagovremeno podnose tužbe za neuplaćena sredstva od strane 
onih koji vrše eksploataciju držane šume na području općine Vareš,   

- da se blagovremeno uradi Prijedlog za zaštitu šume i na taj način zaštite 
vodocrpilišta i vodoopskrbni objekti na području općine Vareš. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da su većinom glasova, 18 za i 2 suzdržana, 
usvojeni predloženi zaključci, kao i 

Informacija o primjeni Zakona o šumama 
 

 Ad. 3. 
(Informacija o realizaciji ugovora o  koncesijama u 2008. godini) 

 
U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su vijećnici: Džemo Kevrić, Mario Mirčić, 

Dženana Bešić, predsjedavajući Josip Malbašić, Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a, Sadudin 
Numanović – predsjednik SDA i općinski načelnik Hamdo Fatić. 

Nakon zaključene rasprave, Informacija je stavljena na glasovanje, a nakon izjašnjavanja 
vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (1 suzdržani), usvojena 

Informacija o realizaciji ugovora o  koncesijama u 2008. godini 
 

Ad. 4. 
(Informacija o vodoopskrbi i odvozu smeća na području općine Vareš) 

 
 U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su, iznijeli svoje prijedloge i sugestije, 
vijećnici: Dženana Bešić, Ivan Lučić, Željko Matić, Tajiba Brkić, Džemo Kevrić, Elvir Rožajac, 
Mato Pavić, Ismet Abdulahović, predsjedavajući Josip Malbašić, Zdravko Marošević – predsjednik 
HDZ.a, Branko Romić – predsjednik SDP-a, Ermin Musa – ispred Službe za prostorno uređenje i 
obnovu i Mirko Vukančić – ispred JKP Vareš. 

 Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio da se Informacija usvoji uz 
slijedeće zaključke: 

1. Ovakve informacije ubuduće moraju biti sadržajnije i cjelovitije, moraju 
sadržavati stavove i ocjene davaoca usluga, korisnika, kao i subjekata 
zaduženih za nadzor. 

2. Informaciju dopuniti podacima o divljim deponijama, koliko ih je sanirano i 
gdje, te kada se namjeravaju sanirati ostale deponije. 

3. Da JKP Vareš, kao davalac usluga, ispravi nedostatke kod odvoza smeća na 
koje su ukazali pojedini vijećnici (nedostatak kontejnera i dr.). 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da su jednoglasno usvojeni predloženi 
zaključci, kao i 

Informacija o vodoopskrbi i odvozu smeća na području općine Vareš 
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Ad. 5. 
(Informacija o aktivnostima u poljoprivrednoj proizvodnji u 2009. godini) 

 
 U raspravi su sudjelovali, postavili određena pitanja, iznijeli svoje prijedloge i sugestije, 
vijećnici: Dženana Bešić, Ivan Lučić, Džemo Kevrić, Elvir Rožajac, Zdravko Marošević – predsjednik 
HDZ-a i Dragan Orozović – ispred predlagača, koji je obrazložio Informaciju i odgovorio na pitanja 
vijećnika. 
 Nakon zaključene rasprave Informacija je stavljena na glasovanje, a nakon izjašnjavanja 
vijećnika konstatirano je da je jednoglasno prihvaćena 

Informacija o aktivnostima u poljoprivrednoj proizvodnji u 2009. godini 
 

Ad. 6.   
(Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš) 

 
Općinski načelnik Hamdo Fatić obrazložio je Informaciju i upoznao Vijeće da je 

nakon zadnje sjednice na kojoj je bilo dosta rasprave o problematici napajanja električnom 
energijom, prikupljeno dosta podataka iz mjesnih zajednica. Sve je objedinjeno i zajedno sa 
zahtjevom za izdvajanje više sredstava za rekonstrukciju svih vodova na području općine 
Vareš, upućeno Nadzornom odboru i menadžmentu u Sarajevo i Zenicu. Upoznao ih je da je 
obavio razgovor s direktorom i tehničkim direktorom u Zenici i da ima obećanje da će se u 
ovoj godini dosta toga uraditi. 
 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i probleme, vijećnici: 
Željko Matić, Ivan Lučić, Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Mato Pavić, Elvir Rožajac, predsjedavajući 
Josip Malbašić, Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a, Tomo Lučić i Salih Džindo – direktori JP 
Elektrodistribucija PJ Pržići  i  Vareš. 

 Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio Vijeću da Informaciju ne 
usvoji iz razloga što ne odražava pravo stanje na terenu. Traži da se pripremi nova informacija 
s realnim podacima.  

Budući da je kroz provedenu raspravu konstatirano da na velikom dijelu općine Vareš 
postoje problemi u napajanju električnom energijom, predložio je da se Federalnoj instituciji 
koja kontrolira rad Elektroprivrede – FERK-u, uputi pismo, zajedno sa svim zahtjevima 
mjesnih zajednica, te da se od njih kao nadležnog tijela tražiti da poduzmu odgovarajuće mjere 
u okviru nadležnosti i stanovnicima općine Vareš osiguraju kontinuirano napajanje električnom 
energijom. 

Većinom glasova, 18 za i 2 suzdržana, zaključak je usvojen. 
 

Ad. 7.   
(Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš) 

 
 U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su i iznijeli svoje primjedbe, prijedloge i 
sugestije, vijećnici: Ivan Lučić, Mario Mirčić, Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Elvir Rožajac, Tajiba 
Brkić, Mato Pavić, Majda Muftić, Jelena Zlobec, Željko Matić, Milan Knežević, Jelena Kuhač-
Odenwald, Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a, Ermin Musa – ispred Službe za prostorno 
uređenje i obnovu. 

 Na temelju provedene rasprave, predsjedavajući Josip Malbašić predložio je da se Informacija 
usvoji uz slijedeće zaključke: 

1. na najugroženijim dionicama lokalnih putova žurno uraditi minimalne 
sanacije da se osigura prohodnost, te o tome izvijestiti Općinsko vijeće, 

2. Uraditi Program sanacije i rekonstrukcije, te dostaviti Općinskom vijeću u 
roku utvrđenom Programom rada OV, 
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3. Pripremiti prijedlog i inicirati izmjenu Odluke o kategorizaciji putova, bez 
obzira u čijoj je nadležnosti, 

4. Poduzeti sve potrebne mjere da se zaštite do sada rekonstruirani lokalni i 
regionalni putovi. 

Jednoglasno su usvojeni predloženi zaključci, kao i  
 
Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš 

 

Ad. 8.   
(Informacija o dostignutom stupnju privatizacije poduzeća na području općine Vareš) 

 
 Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda. 

 Nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatirano je da je jednoglasno usvojena 
 

Informacija o dostignutom stupnju privatizacije poduzeća na području općine Vareš 
 

Ad. 9.   
(Informacija o radu savjeta mjesnih zajednica, opremljenosti i uvjetima rada na području općine 

Vareš za 2009. godinu i prijedlog mjera za poboljšanje rada u mjesnim zajednicama) 
 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici: Majda Muftić, Elvir Rožajac, Ivan Lučić, Dženana Bešić, 
Željko Matić, Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a, Enver Fetišević – predsjednik MZ Vareš, te 
Rusmir Berberović – ispred Službe za društvene djelatnosti i BIZ, koji je obrazložio Informaciju i 
odgovorio na pitanja vijećnika. 

 Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je predložio da se Informacija usvoji uz slijedeći 
zaključak: 

- do tematske sjednice Općinskog vijeća na kojoj će se razmatrati problematika rada 
mjesnih zajednica, a koja je planirana u II. kvartalu ove godine, OV traži da se 
poštuju sve odredbe Statuta općine Vareš, vezane za mjesnu samoupravu, s 
posebnim naglaskom da u organe mjesnih zajednica ne mogu biti birani, niti birati, 
oni koji se ne nalaze u biračkom popisu za tu mjesnu zajednicu. 
 
Jednoglasno je usvojen predloženi zaključak, kao i  

Informacija o radu savjeta mjesnih zajednica, opremljenosti i uvjetima rada na području općine 
Vareš za 2009. godinu i prijedlog mjera za poboljšanje rada u mjesnim zajednicama 

 

Ad. 10.   
(Informacija o postignutom uspjehu u učenju i vladanju u školskoj 2008./2009. godini  

u OŠ "Vareš", OŠ "Vareš Majdan" i MSŠ «Nordbat 2» Vareš) 
 

 Vijećnica Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, predložila je da se ubuduće 
promijeni naziv ove informacije i da se ona zove «Informacija o stanju u oblasti obrazovanja u 
općini Vareš.» 
 Isto tako, predložila je da nadležna služba ostvari dogovor sa školom u Vareš Majdanu i 
s prijevoznikom, da se prijevoz učenika iz 1. smjene pomjeri za dvadesetak minuta. Umjesto u 
13 sati i 15 minuta, da ide u 13 sati i 40 minuta.  

Obrazložila je svoje prijedloge, a predsjedavajući ih je podržao uz sugestiju da Služba obavi 
dogovor s menadžmentom i nadležnim Ministarstvom. Stavio je na izjašnjavanje Informaciju i 
prijedloge Kluba vijećnika SDA, te konstatirao da su jednoglasno usvojeni predloženi zaključci, 
kao i 

Informacija o postignutom uspjehu u učenju i vladanju u školskoj 2008./2009. godini u OŠ 
"Vareš", OŠ "Vareš Majdan" i MSŠ «Nordbat 2» Vareš 
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Ad. 11.   

 ( T e k u ć a     p i t a n j a ) 
 

1. Predsjedavajući je zamolio vijećnike da do ponedjeljka 18.01.2010. godine, do 12 sati, 
izvijeste tajnika Općinskog vijeća hoće li se odazvati pozivu koji su dobili od strane OESS-
a, za seminar na temu o principima implikacije Zakona o sukobu interesa. 

2. Građani naselja Ljepovići obratili su se Općinskom vijeću u vezi s problemima i čestim 
prekidima u napajanju električnom energijom. Traže žurno osposobljavanje električnih 
instalacija u naselju, odvajanje sela s ove mreže kako bi naselje imalo nesmetano napajanje 
električnom energijom. Isto tako, traže osposobljavanje postojeće javne rasvjete i proširenje 
javne rasvjete. 

Predsjedavajući je predložio zaključak da se građani naselja Ljepovići pismeno 
obavijeste da je njihov zahtjev,  vezano za napajanje električnom energijom, zajedno 
s ostalim zahtjevima o ovoj problematici proslijeđen nadležnoj instituciji Federacije – 
FERK-u.  

Predstavku dostaviti i općinskom načelniku, budući da je on zadužen za dio koji se 
odnosi na javnu rasvjetu. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

 
 

Sjednica je završena u 15,20 sati. 
 
 
 
 
 
 

T A J N I K 
 

Leon Pavlović 
 

 

 

 

ZAPISNIČAR 
 

Mira Pejčinović 

PREDSJEDAVAJUĆI 
 

Josip Malbašić 
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