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Z  A  P  I  S  N  I  K/6 
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Vareš,  

održane 04.06. 2009. godine 
 

Tajiba Brkić – zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš, otvorila je 8. 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, Željko Matić, Mario Mirčić, Majda Muftić, Mato Pavić, Elvir Rožajac, Jasmin 
Salketić, Dragan Sekulić, Nikola Šimić i Jelena Zlobec. 

 Odsutan: predsjedavajući –  Josip Malbašić. 

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: općinski načelnik Hamdo Fatić, tajnik Općinskog vijeća 
Leon Pavlović, pomoćnici općinskog načelnika, predsjednici političkih stranaka, ravnateljica JU 
Centar za socijalni rad Vareš – Nihada Gondžo, ravnatelj JU Dom zdravlja Vareš – dr. Anto Jelić, v.d. 
ravnateljice JPU Dječji vrtić Vareš – Angelina  Simon i predstavnici sredstava javnog informiranja. 

Općinski načelnik Hamdo Fatić izvijestio je Vijeće o aktualnoj problematici na području 
općine Vareš. Upoznao ih je da je općinu Vareš posjetio član Predsjedništva BiH – Željko Komšić.  
Naši sugrađani: Damir Josipović i Bojan Krljić su u pratnji Saše Đukića i Nedeljka Marića iz 
Nizozemske, prešli 1.800 km na biciklima, prošli kroz osam država i došli u Vareš, te na taj način 
prezentirali našu državu i naš grad. Izvijestio je Vijeće da je na regionalnom putu završen posao u 
iznosu od 200.000 KM, a potpisan je novi ugovor u istom tolikom iznosu, čiji je izvođač radova 
"Krivaja-gradnja" iz Zavidovića. Na lokalnim putovima traje redovno održavanje. Završen je put 
prema Oćeviji i Ligatićima, a uskoro će se krenuti sa sanacijom ostalih lokalnih putova. Spomenuo je i 
nemio događaj koji se dogodio u Tvornici rezervnih dijelova na Maturskoj večeri.  

 

( V i j e ć n i č k a     p i t a n j a ) 

 Elvir Rožajac   

1. Zašto je ispuštena pravoslavna crkva prilikom obilježavanja objekata u gradu? 

2. Ispred mještana mjesnih zajednica: Ravne, Ligatići, Dragovići i ostalih koji su turistički 
atraktivni, traži da se obilježe i ta naseljena mjesta. 

 
Ivan Lučić  

3. Općinsko vijeće je na svojoj 5. sjednici donijelo Odluku o parcelaciji zemljišta, broj: 01-
74/09 od 26.03.2009. godine. Međutim, Odluka nije realizirana, a stranka je samo usmeno 
obaviještena da ne ispunjava uvjete i da joj se ne može izdati odobrenje kakvo je tražila. 
Zašto se na pismeni zahtjev stranke ne odgovara pismeno, što nalaže Zakon o upravnom 
postupku, kako bi stranka mogla iskoristiti pravne lijekove, ukoliko nije zadovoljna 
postupkom? 
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4. Zašto je odnos općinskih službi prema zaključcima i odlukama vijeća neodgovoran? 
Zbog čega nisu realizirane tematske cjeline koje su predviđene Programom rada 
Općinskog vijeća, kao i 14 zaključaka koje je Vijeće donijelo od 1. do 5. sjednice  
Općinskog vijeća? 
 
Džemo Kevrić 
 

5. Je li nešto urađeno po pitanje okretanja BBM-ovih kamiona ispred PS Vareš?         
Iznio je problem vlasnika auto-praonice Izudina Subašića, koji se obraćao i nadležnoj 
službi Općine Vareš vezano za ovaj problem i misli da će biti primoran obustaviti rad 
svoje djelatnosti iz tih razloga.  

 
Ismet Abdulahović 
 

6. Ponovio pitanje postavljeno na jednoj od ranijih sjednica Vijeća: "Hoće li se riješiti 
pitanje stovarišta ogrjevnog drveta u Vareš Majdanu?" 

 

Željko Matić 

7. Postoji li mogućnost da se kod "Šarene kuće" postavi prometni znak s ograničenjem 
brzine od 40 km, do ulaza u Vijaku? 
 
Mato Pavić 

 
8. Kada će se sanirati tunel kroz koji prolazi regionalni put? 

 
Majda Muftić  

 
9. Postoji li mogućnost da se na adekvatan način sanira put Lovački dom – Ligatići?  

 
 Nakon vijećničkih pitanja zamjenica predsjedavajućeg je otvorila raspravu o zapisnicima sa 6. 
i 7. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

 Vijećnica Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, tražila je da se u zapisniku sa 6. 
sjednice, u točki 10. (Informacija o aktivnostima na prodaji Mehaničke radione), u stavku gdje je 
navedeno: "…. donijelo odluku, odnosno zaključak….", brišu dvije riječi: "odluku, odnosno", tako 
da taj stavak glasi: "Konstatira da je većinom glasova (14 za i 6 protiv), Vijeće donijelo zaključak 
da se Mehanička radiona proda Tvornici rezervnih dijelova d.d. Vareš." 

 Nakon izjašnjavanja, konstatirano je da je jednoglasno usvojen zapisnik sa 6. i 7. sjednice 
Općinskog vijeća Vareš, kao i primjedba Kluba vijećnika SDA. 

 Na izjašnjavanje je stavljen prijedlog dnevnog reda iz poziva za sjednicu, a nakon 
izjašnjavanja konstatirano je da je jednoglasno usvojen   s l i j e d e ć i  
 

D n e v n i    r e d 
 

1. Program rada općinskog načelnika za period 2008. – 2012. godine,  
2. Program rada općinskog načelnika za 2009. godinu, 
3. Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim 

zgradama na području općine Vareš, 
4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nekretnina u općoj upotrebi – puta, 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sigurnosti prometa na cestama,  
6. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vareš za 2008. godinu,  
7. Izvješće o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na 

području općine Vareš u 2008. godini,   
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8. Izvješće o radu JPU Dječji vrtić Vareš za period 01.09.2008. – 
30.04.2009. godine, 

9. Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj 
za razvoj" utvrđenih proračunom  općine Vareš za 2009. godinu,  

10. Informacija o nivou zaštite RVI, obitelji poginulih branitelja na 
području općine Vareš,  

11. Informacija o nivou zaštite demobiliziranih branitelja i članova njihovih 
obitelji na području općine Vareš, 

12. Nacrt – Lokalni  ekološki  akcioni  plan  za  općinu  Vareš, 
13. Informacija o planu upisa učenika u I. razred MSŠ "NORDBAT 2" 

Vareš, u školskoj 2009./2010. godini,  
14. T e k u ć a    p i t a n j a . 

 

Ad. 1. 
(Program rada općinskog načelnika za period 2008. – 2012. godine) 

 
 Općinski načelnik Hamdo Fatić obrazložio je ovu točku dnevnog reda. 

 U raspravi su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i sugestije, vijećnici: Dženana Bešić, 
Džemo Kevrić, Elvir Rožajac i općinski načelnik, koji se izjasnio da prihvaća primjedbe iznesene u 
raspravi, a naglasio je da je i Program rada Općinskog vijeća sastavni dio ovog programa. 

 Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova, 11 za i 9 
suzdržanih, usvojen 

Program rada općinskog načelnika za period 2008. – 2012. godine 

 
Ad. 2. 

(Program rada općinskog načelnika za 2009. godinu) 
 

 Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova, 11 za, 1 protiv i 8 
suzdržanih, usvojen 

Program rada općinskog načelnika za 2009. godinu 
 

Ad. 3. 
(Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim i  

stambeno-poslovnim zgradama na području općine Vareš) 
 

Sugestija Komisije za statutarna pitanja i propise je da se isprave sve tehničke greške u 
Odluci i da se dopune odredbe koje su nedorečene.  

Ermin Musa – ispred predlagača, obrazložio je Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim i 
stambeno-poslovnim zgradama. 

U raspravi po ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su vijećnici: Ismet Abdulahović, Ivan 
Lučić, Dženana Bešić i Ermin Musa – pomoćnik općinskog načelnika, koji je zamolio vijećnika Ivana 
Lučića da mu u pismenoj formi dostavi amandmane koje je iznio u raspravi. 

Nakon zaključene rasprave zamjenica predsjedavajućeg Tajiba Brkić predložila je da se Nacrt 
Odluke usvoji, uz zaključak kojim se na temelju članka 111. i 112. Poslovnika o radu OV 
zadužuje općinski načelnik i Služba za prostorno uređenje i obnovu za provođenje javne 
rasprave, a koja će trajati 45 dana. Nakon provedene javne rasprave ovlašteni predlagač će 
podnijeti Izvješće OV o provedenoj raspravi i Prijedlog Odluke, na razmatranje i usvajanje. 

 Konstatira da je jednoglasno usvojen predloženi zaključak, kao i 

Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim i  
stambeno-poslovnim zgradama na području općine Vareš  
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Ad. 4. 
(Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nekretnina u općoj upotrebi – puta) 

 
 Komisija za statutarna pitanja i propise nije imala primjedbi na Prijedlog Odluke o 
ukidanju statusa nekretnina u općoj upotrebi – puta. 

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 Jednoglasno je donesena  

Odluka o ukidanju statusa nekretnina u općoj upotrebi – puta 
 
 

Ad. 5. 
(Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sigurnosti prometa na cestama) 

 
 Ivan Lučić – ispred predlagača, obrazložio je Prijedlog Odluke. 

 Komisija za statutarna pitanja i propise predložila je da se promijeni tekst preambule, 
budući da se predlagač nije pozvao na Zakon, tako da ona glasi: 

- "Na temelju članka 2. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH 
("Službeni glasnik BiH", broj: 6/06), članka 3. Zakona o cestama Federacije BiH 
("Službene novine F BiH", broj: 6/02 i 18/02), i članka 22. točke 2. Statuta općine Vareš, 
broj: 01-25/09 od 29.01.2009. godine, Općinsko vijeće Vareš na ____ sjednici održanoj 
dana _______ 2009. godine, d o n o s i" 

U raspravi su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, vijećnici: Ivan 
Lučić, Dženana Bešić, Elvir Rožajac, Džemo Kevrić, Mato Pavić, Ismet Abdulahović, Mario Mirčić, 
Jasmin Salketić, tajnik Općinskog vijeća Leon Pavlović i pomoćnici općinskog načelnika Rusmir 
Berberović i Ermin Musa. 

Odluka je stavljena na izjašnjavanje, uz uvažavanje prijedloga Komisije za statutarna pitanja i 
propise, kao i primjedbi iz rasprave, tj. da se u tekstu Odluke, iza riječi "zabranjeno je zaustavljanje 
i parkiranje motornih vozila", dodaju riječi "osim vozila za snabdijevanje". 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (14 za i 6 protiv), 
donesena 

Odluka o izmjeni Odluke o sigurnosti prometa na cestama 

 
 

Ad. 6. 
(Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vareš za 2008. godinu) 

 
U raspravi po ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su, iznijeli svoje primjedbe i postavili 

pitanja, vijećnici: Elvir Rožajac, Ismet Abdulahović, Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Mato Pavić, Ivan 
Lučić, općinski načelnik Hamdo Fatić i Nihada Gondžo – ravnateljica JU Centra za socijalni rad, koja 
je obrazložila Izvješće i odgovorila na pitanja vijećnika. 

Vijećnik Mato Pavić stavio je primjedbu na nacionalnu strukturu zaposlenih radnika u JU 
Centar za socijalni rad, kao i u ostalim javnim ustanovama na području općine Vareš. 

Nakon zaključene rasprave i izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno 
usvojeno 

Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vareš za 2008. godinu 
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Ad. 7. 
(Izvješće o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji  

zdravstva na području općine Vareš u 2008. godini) 
 

 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Dženana Bešić, Željko Matić, Milan 
Knežević, Elvir Rožajac, Džemo Kevrić, Ismet Abdulahović, Nikola Šimić, općinski načelnik Hamdo 
Fatić i ravnatelj Doma zdravlja Vareš – dr. Anto Jelić, koji je obrazložio Izvješće i odgovorio na 
postavljena pitanja vijećnika. 

Nakon zaključene rasprave i izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (19 
za i 1 suzdržani), usvojeno  

Izvješće o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji  
zdravstva na području općine Vareš u 2008. godini 

 

Ad. 8. 
(Izvješće o radu JPU Dječji vrtić Vareš  

za period 01.09.2008. – 30.04.2009. godine) 
 

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su i iznijeli svoje prijedloge i sugestije, 
vijećnici: Mato Pavić, Ivan Lučić, Ismet Abdulahović, Elvir Rožajac, Dženana Bešić, općinski 
načelnik Hamdo Fatić i pomoćnik općinskog načelnika Službe za društvene djelatnosti – Rusmir 
Berberović. 

Na temelju provedene rasprave Izvješće je stavljeno na glasovanje uz zaključak da se ispred 
organa uprave formira radna grupa koja će u roku od 15 dana utvrditi stvarno stanje JPU 
Dječji vrtić i dostaviti ga Općinskom vijeću na razmatranje. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (15 za i 5 suzdržanih) 
usvojen predloženi zaključak, kao i 

Izvješće o radu JPU Dječji vrtić Vareš  
za period  01.09.2008. –  30.04.2009. godine 

 
Ad. 9. 

(Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava 
 "Poticaj za razvoj" utvrđenih proračunom općine Vareš za 2009. godinu) 

 
 Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je 
da je jednoglasno usvojen 

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  
"Poticaj za razvoj" utvrđenih proračunom  općine Vareš za 2009. godinu 

 

Ad. 10. 
(Informacija o nivou zaštite RVI, obitelji poginulih branitelja na području općine Vareš) 

 

 U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su, iznijeli svoje prijedloge i primjedbe, 
vijećnici: Elvir Rožajac, Ismet Abdulahović, Mato Pavić, Ivan Lučić i Rusmir Berberović – ispred 
predlagača. 
 Vijećnik Ivan Lučić predložio je da se Informacija o nivou zaštite RVI, obitelji poginulih 
branitelja na području općine Vareš i Informacija pod točkom 11. o nivou zaštite 
demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji na području općine Vareš, vrati na dopunu 
i za slijedeću sjednicu dostavi zajedno sa spiskovima svih korisnika ovih sredstava, od strane 
vojske Federacije BiH. 

 Predlagač je prihvatio ovaj prijedlog i točke 10. i 11. su povučene s dnevnog reda 
današnje sjednice. 
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Ad. 12. 
(Nacrt – Lokalni  ekološki  akcioni  plan  za  općinu  Vareš) 

 

 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Ivan Lučić, Jelena Kuhač-Odenwald, 
općinski načelnik Hamdo Fatić, pomoćnik općinskog načelnika Ermin Musa i Boško Andrić – ispred 
Udruge "Eko-turist", koji je obrazložio Nacrt Lokalnog ekološkom akcionog plana za općinu Vareš. 

Na temelju provedene rasprave predloženo je da se usvoji Nacrt Lokalnog ekološkog akcionog 
plana za općinu Vareš, uz obvezu da se provede javna rasprava u trajanju od 30 dana. Za 
provođenje javne rasprave zadužen je općinski načelnik, nadležna služba, radna grupa i 
savjetodavni odbor. Po završetku javne rasprave ovlašteni predlagač će Općinskom vijeću 
podnijeti Izvješće o provedenoj raspravi i Prijedlog Lokalnog ekološkog akcionog plana, na 
razmatranje i usvajanje. 

 Zaključak je jednoglasno usvojen, kao i 

Nacrt Lokalnog  ekološkog  akcionog  plan  za  općinu  Vareš 

 
Ad. 13. 

(Informacija o planu upisa učenika u I. razred MSŠ "NORDBAT 2" Vareš, 
 u školskoj 2009./2010. godini) 

 
 Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, a nakon izjašnjavanja konstatirano je da 
je većinom glasova, 1 suzdržani, usvojena 

Informacija o planu upisa učenika u I. razred MSŠ "NORDBAT 2" Vareš,  
u školskoj 2009./2010. godini 

 
Ad. 14. 

 ( T e k u ć a     p i t a n j a ) 
 

1. Zamjenica predsjedavajućeg Tajiba Brkić otvorila je raspravu vezanu za pismo Udruge 
HVIDR-a Vareš i odgovoru na to pismo, odnosno Izjašnjenju Službe za društvene 
djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu. Pismo Udruge HVIDR-a odnosi se na problematiku 
dodjele jednokratne novčane pomoći stradalnicima rata koji se nalaze u izuzetno teškoj 
socioekonomskoj situaciji. U pismu navode da natječaj nije proveden transparentno i traže 
poništenje rješenja o dodjeli jednokratne novčane pomoći i imenovanje nove komisije u 
koju će biti imenovan i predstavnik udruge s hrvatskim predznakom. 

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Mato Pavić, Elvir Rožajac, Dženana 
Bešić, Ismet Abdulahović, Ivan Lučić, općinski načelnik Hamdo Fatić i pomoćnik 
općinskog načelnika Službe za društvene djelatnosti i BIZ –  Rusmir Berberović.  

Na temelju provedene rasprave usvojen je zaključak da Općinsko vijeće, na prijedlog 
klubova vijećnika, imenuje komisiju koja će na temelju dokumentacije utvrditi 
činjenično stanje vezano za ovu problematiku i pripremiti Informaciju za slijedeću 
sjednicu Općinskog vijeća. 

Svaki klub je predložio svog kandidata, a nakon izjašnjavanja o prijedlozima, konstatirano 
je da je jednoglasno imenovana Komisija u sastavu:        

1.  Mato Pavić – HDZ, 
2. Ivan Lučić  – SDP, 
3. Džemo Kevrić – BPS, 
4. Elvir Rožajac –  NS  i 
5. Jasmin Salketić – SDA . 

2. Grupa građana općine Vareš uputila je Vijeću peticiju s 55 potpisa, zbog problema u 
prometu autobusa na relaciji Vareš – Zagreb, odnosno Breza – Zagreb i obratno, čiji je 
prijevoznik "Biss – Tours"  Zenica. Građani traže da se o problemu prometa autobusa 
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obavijesti Ministarstvo za promet i komunikacije BiH, koje daje dozvole za međudržavni 
prijevoz. 

Vijećnik Ivan Lučić predložio je da Vijeće donese zaključak kojim se zadužuje općinski 
načelnik da uputi pismo Ministarstvu za promet i komunikacije BiH koje izdaje 
dozvolu za vršenje međudržavnog prijevoza, te da se inzistira od prijevoznika da se 
pridržava izdane dozvole. U protivnom da mu se dozvola uskrati.  

Zaključak je jednoglasno usvojen.  

3. Vijećnica Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, iznijela je stav Kluba vezano za 
Odluku Vijeća o prodaji Mehaničke radionice, a koji glasi: 

1. Klub vijećnika SDA je 08. svibnja 2009. godine, na temelju članka 40. Statuta općine 
Vareš uputio općinskom načelniku i Općinskom vijeću zahtjev za ispitivanje zakonitosti 
donošenja Odluke o prodaji Mehaničke radionice iz razloga što smatra da će izvršenje 
ove odluke donijeti štetu po interese i imovinu Općine Vareš, jer nije izabran bolji 
ponuđač za kupovinu općinske imovine. (Konkretno, smatra da su vijećnici koji su 
prihvatili lošijeg ponuđača oštetili općinski proračun za najmanje 130.000,00 KM, što je 
postojeći dug Općine prema dobavljaču koji je u procesu javnog poziva za prodaju 
Mehaničke ujedno bio i povoljniji ponuđač, a koji je osim gotovine nudio i poravnanje 
općinskih dugovanja).  
Općinski načelnik se u raspravi o prodaji Mehaničke radione usmeno izjasnio da 
podržava stav Komisije o izboru povoljnijeg ponuđača. Međutim, nije poduzeo ništa da 
ispita zakonitost Odluke vijećnika koji su izabrali lošijeg ponuđača. 

Do održavanja 8. sjednice Klub vijećnika SDA nije dobio nikakav odgovor na zahtjev za 
ispitivanje zakonitosti. 

2. Klub vijećnika SDA upozorava Vijeće da je Komisija za propise u vezi Odluke 
raspravljala s tri člana (jedan iz HDZ-a, a druga dva iz SDP-a), zanemarivši stavove 
druga dva člana Komisije (iz SDA i BPS-a SH).  
Bez obzira i na to, u tekstu konačne Odluke nije izvršena izmjena u smislu prihvaćanja 
sugestije ova tri člana Komisije za propise koja je u vezi Odluke o prodaji Mehaničke 
radionice zaključila da se u tekstu Odluke točno navede zemljište koje se prodaje, radi 
eliminacije eventualnog spora. 

3. Općinska pravobraniteljica potvrdila je svoje Mišljenje da je cjelokupan proces do 
donošenja Odluke Vijeća izvršen sukladno Zakonu, usmeno se izjasnivši da se ona ne 
može izjašnjavati i uticati na opredjeljenje i Odluku Općinskog vijeća, koga će izabrati 
kao kupca (Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća). 
Klub vijećnika SDA je stava da se u smislu članaka 1., 3., 9. i 12. Zakona o 
pravobraniteljstvu ("Službene novine ZE-DO kantona", broj 14/08) općinska 
pravobraniteljica mora baviti pravnom zaštitom imovine i imovinskih interesa općine i 
poduzimati pravne radnje za koje je ovlaštena i na vlastitu inicijativu i u svakom 
momentu. Ograničenja na ovaj način za pravobranitelja Zakon ne poznaje. 
Klub vijećnika SDA, u vezi sa spomenutim Zakonom, smatra da je posao općinske 
pravobraniteljice bio i jeste, dokle god obavlja tu dužnost, da zaštiti općinski interes, pa 
ako je potrebno kao u ovom slučaju i od samog Općinskog vijeća. 

 
Sjednica završena u 14,30 sati. 
 
 

T A J N I K 
 
Leon Pavlović, dipl. politolog 

 
 

 

 

ZAPISNIČAR 
 

Mira Pejčinović 

PREDSJEDAVAJUĆI 
 

Josip Malbašić 
 

 


	Z  A  P  I  S  N  I  K/6
	Ivan Lučić 
	Džemo Kevrić
	Ismet Abdulahović
	Mato Pavić
	Majda Muftić 
	Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim i 
	Odluka o izmjeni Odluke o sigurnosti prometa na cestama
	Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vareš za 2008. godinu
	Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava 
	Nacrt Lokalnog  ekološkog  akcionog  plan  za  općinu  Vareš

	T A J N I K

	Leon Pavlović, dipl. politolog
	ZAPISNIČAR

	Mira Pejčinović
	PREDSJEDAVAJUĆI

	Josip Malbašić



