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Z  A  P  I  S  N  I  K 
s  9. sjednice Općinskog vijeća Vareš,  

održane 02.07. 2009. godine 
 

Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 9. 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 i Jelena Zlobec. 

 Odsutan:  Nikola Šimić. 

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: općinski načelnik Hamdo Fatić, tajnik Općinskog vijeća 
Leon Pavlović, pomoćnici općinskog načelnika, predsjednici političkih stranaka i predstavnici 
sredstava javnog informiranja. 

 Na raspravu je stavljen zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

 Nije bilo primjedbi na zapisnik i nakon izjašnjavanja konstatirano je da je jednoglasno 
usvojen zapisnik s  8. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

Općinski načelnik Hamdo Fatić izvijestio je Vijeće o aktualnoj problematici na području 
općine Vareš. Upoznao ih je da su u toku radovi na regionalnom putu po novom ugovoru u iznosu od 
200.000 KM, a pokušava se iznaći mogućnost za nastavak projekta do Ivančeva. Vezano za kapitalna 
ulaganja Vlade ZE-DO kantona koja su planirana za Borovicu, Striježevo i Ravne u iznosu od 250.000 
KM, sve procedure su obavljene, samo se čeka uplata sredstva. U toku je druga faza projekta Radnički 
dom, a treća faza je u pripremi. Općina Vareš je osigurala vlastito učešće putem Vlade Republike 
Hrvatske. Vezano za vodovod na Budoželju, izvijestio je Vijeće da su radovi u toku i misli da će biti 
završeni kako je i planirano ugovorom – do kraja mjeseca. 

 

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

 Elvir Rožajac   

1. Zašto se sve ove godine zapostavljaju ulice Zukići i Tirići, po pitanju rasvjete i puta? 

2. Što je s nastavkom asfaltiranja puta Ravne – Crna Rijeka? 
 

Ivan Lučić  

 Budući da nije dobio odgovor na jedno vijećničko pitanje koje je postavio na 8. 
sjednici, pročitao je odredbu članka 77. stavak 4. Poslovnika o radu OV Vareš (vezano 
za davanje odgovora na vijećnička pitanja), ponovio je pitanje i dopunio ga: 
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3. 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? Zašto nije realizirana Odluka o izmjeni Odluke o sigurnosti prometa 
na cestama, koja je usvojena na prošloj sjednici Vijeća – nije postavljen prometni znak 
o zabrani parkiranja? Zašto nije realiziran zaključak OV, odnosno, zašto nije upućeno 
pismo Ministarstvu za promet i komunikacije BiH, vezano za nepoštivanje autobusnog 
prometa na relaciji Vareš – Zagreb i obratno? 
 
Tajiba Brkić 

4. Dokle se došlo s aktivnostima otkupa mlijeka na području općine?  

 
Džemo Kevrić – napomenuo da nije dobio odgovor na vijećničko pitanje postavljeno 

na prethodnoj sjednici Vijeća i postavio novo pitanje: 

5. Tko je financirao sanaciju dijela puta od 20 – 25 m dužine na dionici Pajtov Han – 
Striježevo i zašto se nije uradila kompletna dionica, što je više puta potencirano? 

 

Ismet  Abdulahović – nije dobio odgovor na ranije postavljena pitanja. 

6. Da li se pravi zajednički socijalni program od strane općinskog načelnika i firmi, ili je 
to prepušteno svakoj firmi, odnosno direktoru, da radi što hoće? 

7. Može li se uputiti dopis poduzeću "Centrotrans" Sarajevo i tražiti da se natkrije 
autobusno stajalište u Dabravinama? 
 

 Na raspravu je stavljen prijedlog dnevnog reda iz poziva za sjednicu.  
 Vijećnik Mario Mirčić predložio je dopunu dnevnog reda s točkom – Inicijativa o 
administrativnom pripajanju općine Vareš – Kantonu Sarajevo. Predložio je da se razmatra pod 2. 
točkom dnevnog reda, s obzirom na važnost akta koji bi se donio uvrštavanjem ove točke u dnevni red 
sjednice. 
 Nije bilo daljnje rasprave i predsjedavajući je prijedlog stavio na glasovanje, te nakon 
izjašnjavanja konstatirao da je jednoglasno prihvaćen. 

Zatim je na glasovanje stavio prijedlog dnevnog reda s prihvaćenom dopunom, a nakon 
izjašnjavanja konstatirao da je jednoglasno usvojen   s l i j e d e ć i  
 

D n e v n i    r e d 
 

1. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za 2008. godinu,  
2. Inicijativa o administrativnom pripajanju općine Vareš, Kantonu 

Sarajevo, 
3. Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444 

Podlugovi – Breza – Vareš – Vijaka – Podkamensko, 
4. Informacija o stanju i problemima urbanizma i načinu zaštite 

urbanih dijelova općine i grada,  
5. Informacija o javnom prijevozu na području općine Vareš,  
6. Prijedlog za Program obilježavanja 11. srpnja "Dana sjećanja na 

genocid u Srebrenici"  sukladno Rezoluciji Vijeća Europe,  
7. Informacija o nivou zaštite RVI, obitelji poginulih branitelja na 

području općine Vareš, 
8. Informacija o nivou zaštite demobiliziranih branitelja i članova 

njihovih obitelji na području općine Vareš,    
9. Prijedlog Lokalnog ekološkog akcionog plana za općinu Vareš, 

10. Projekt zaštite planine Zvijezde,  
11. I z b o r   i    i m e n o v a n j a ,  
12. T e k u ć a    p i t a n j a . 
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Ad. 1. 
(Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za 2008. godinu) 

 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici: Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Elvir Rožajac i općinska 
pravobraniteljica Sanja Pavlić, koja je obrazložila Izvješće. 

 Na temelju prijedloga iz rasprave predsjedavajući je predložio zaključak da se Izvješće o 
radu Općinskog pravobraniteljstva za 2008. godinu vrati na doradu i dopuni s popisom i 
statusom svih parničnih predmeta. 

 Zaključak je jednoglasno usvojen. 
 

Ad. 2. 
(Inicijativa o administrativnom pripajanju općine Vareš, Kantonu Sarajevo) 

 
 Vijećnik Mario Mirčić obrazložio je ovu točku dnevnog reda. 

 Otvorena je rasprava u kojoj su iznijeli svoje prijedloge i sugestije, vijećnici: Elvir Rožajac, 
Dženana Bešić, Mato Pavić, Tajiba Brkić, Džemo Kevrić i predsjedavajući Josip Malbašić.  

 Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio slijedeće zaključke: 

1. Prihvaća se Inicijativa HSS-NHI – Općinskog odbora Vareš, s priloženim aktima i 
obrazloženjem o pokretanju postupka za izmjene zakonskih propisa kojima su 
uređene Federalne jedinice (kantoni – županije u FBiH), s ciljem da Općina Vareš 
teritorijalno i administrativno bude u sastavu Sarajevskog kantona. 

2. Za daljnju proceduru realizacije ovog zaključka prema višim organima vlasti u 
FBiH, zadužuje se općinski načelnik. 

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da su jednoglasno usvojeni predloženi 
zaključci. 

Ad. 3. 
(Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444,  

Podlugovi – Breza – Vareš – Vijaka – Podkamensko) 
 

U raspravi po ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su i iznijeli svoje prijedloge i sugestije, 
vijećnici: Dženana Bešić, Elvir Rožajac, Džemo Kevrić, Mato Pavić Željko Matić i predsjedavajući 
Josip Malbašić.  

Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je predložio da se Informacija usvoji, uz 
preporuku da općinski načelnik i nadležne službe prate i po potrebi interveniraju u cilju daljnje 
izgradnje i daljnje zaštite već izgrađenih dionica. 

 Konstatira da je jednoglasno usvojen predloženi zaključak, kao i 

Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444,   
Podlugovi – Breza – Vareš – Vijaka – Podkamensko 

 
 Ad. 4. 

(Informacija o stanju i problemima urbanizma i  
načinu zaštite urbanih dijelova općine i grada) 

 
Po ovoj točki dnevnog reda u raspravi su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i prijedloge, 

vijećnici: Dženana Bešić, Elvir Rožajac, Ivan Lučić, Džemo Kevrić, predsjedavajući Josip Malbašić, 
zatim općinski načelnik Hamdo Fatić i pomoćnik općinskog načelnika Ermin Musa, koji su 
obrazložili Informaciju i primjedbe vijećnika. 

Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio slijedeće zaključke: 
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1. Odmah raspisati javni poziv za izradu Urbanističkog  plana grada Vareša, 

2. Informacija se vraća predlagaču na dopunu, uz obvezu da se pripremi za 
slijedeću sjednicu Općinskog vijeća, sukladno primjedbama vijećnika 
iznesenim u  raspravi. 

Zaključci su jednoglasno usvojeni. 
 

Ad. 5. 
(Informacija o javnom prijevozu na području općine Vareš) 

 
U raspravi su sudjelovali i tražili da se Informacija vrati na doradu, te pripremi kvalitetnije, 

vijećnici: Dženana Bešić, Ismet Abdulahović i Elvir Rožajac. 

Općinski načelnik, kao predlagač, povukao je Informaciju s dnevnog reda današnje sjednice. 

 
Ad. 6. 

(Prijedlog za Program obilježavanja 11. srpnja "Dana sjećanja na genocid u Srebrenici"  
 sukladno  Rezoluciji  Vijeća  Europe) 

 
U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su vijećnici: Dženana Bešić, Ismet 

Abdulahović, Elvir Rožajac i Tajiba Brkić. 

Vijećnik Ismet Abdulahović, radi dopune Informacije, izvijestio je Vijeće da će u 
organizaciji Planinarskog društva "Perun" Vareš, jedna grupa od  7 – 8 osoba ići pješice od 
Nezuka do Srebrenice. 

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

 Program obilježavanja 11. srpnja "Dana sjećanja na genocid u Srebrenici"  
sukladno  Rezoluciji  Vijeća  Europe 

 
 Vijećnik Mato Pavić predložio je da se objedini rasprava o točki 7. i 8. dnevnog  reda. 

  Vijećnici su se izjasnili o ovom prijedlogu i jednoglasno ga prihvatili. 
 

Ad. 7. i Ad. 8. 
(Informacija o nivou zaštite RVI, obitelji poginulih branitelja na području općine Vareš) 

(Informacija o nivou zaštite demobiliziranih branitelja i 
 članova njihovih obitelji na području općine Vareš) 

 
 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Mato Pavić, Željko Matić, Jasmin 
Salketić, Ismet Abdulahović, Dženana Bešić, Elvir Rožajac, Mario Mirčić, predsjedavajući Josip 
Malbašić i pomoćnik općinskog načelnika Službe za društvene djelatnosti i BIZ – Rusmir Berberović. 

 Vijećnik Mato Pavić pročitao je Izvješće Komisije Općinskog vijeća koja je imenovana na 
prošloj sjednici, o izvršenom uvidu u procedure provođenja zakonskih akata iz oblasti boračko-
invalidske zaštite, kao i zaključke koje Komisija predlaže Općinskom vijeću na usvajanje, i to: 

1. Komisije koje se imenuju od strane općinskog načelnika ili nadležne službe moraju 
u svom sastavu imati predstavnike udruženja – udruga proisteklih iz rata, iz obje 
komponente. Znači da Komisija  ne može biti jednonacionalnog sastava. 

2. Dodjela sredstava po svim osnovama iz proračuna ZE-DO kantona za općinu 
Vareš mora biti transparentna, u skladu s kriterijima i mjerilima utvrđenim u 
propisima boračko-invalidske zaštite. 

3. Obavještavanje o korištenju sredstava mora biti blagovremeno upućeno svim 
udrugama proisteklim iz rata, kao i na druge načine (oglasna ploča Općine Vareš, 
pismene obavijesti i sl.), u čiju dostupnost javnog poziva i uvođenje u ova prava 
trebaju imati uvid svi potencijalni korisnici na području općine Vareš. 
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4. Spiskovi osoba koje su ostvarile, ili nisu ostvarile pravo korištenja sredstava iz 
oblasti boračko-invalidske zaštite, trebaju biti na vrijeme objavljeni i sa istim 
upoznati svi oni koji su aplicirali po pozivu ili zahtjevu. 

5. Nadležna služba Općine Vareš ubuduće treba više pažnje posvetiti obradi i 
kompletiranju zahtjeva korisnika koje će uputiti u ZE-DO kanton. 

S obzirom na to da Općina Vareš, odnosno nadležna služba Općine ne raspolaže sa 
spiskovima pripadnika HVO-a (po imenu i prezimenu), nego samo ima ukupan broj tih pripadnika, 
Komisija predlaže Općinskom vijeću da donese zaključak da se ispred Vijeća uputi pismo nadležnom 
Ministarstvu u cilju dobivanja tog spiska. 

Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje zaključke predložene od 
strane Komisije Općinskog vijeća, uz dopunu sa zaključkom broj 6. Ovlašćuje se predsjedavajući 
općinskog vijeća da uputi pismo nadležnim ministarstvima da dostave spisak pripadnika 
braniteljske populacije HVO-a za općinu Vareš, kako bi se isti kompletirao uz braniteljsku 
populaciju Armije BiH i kako bi općina Vareš mogla ostvarivati prava u transferu i raspodjeli 
sredstava braniteljskih populacija iz proračuna ZE-DO kantona. 

Predloženi zaključci su jednoglasno usvojeni. 

Nakon toga, na glasovanje je stavljena Informacija pod točkom 7. i konstatirano je da je 
jednoglasno usvojena 

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

 Vijeće se izjasnilo i o  Informaciji pod točkom 8. a nakon izjašnjavanja konstatirano je da je 
jednoglasno usvojena 

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

 
Ad. 9. 

(Prijedlog Lokalnog ekološkog akcionog plana za općinu Vareš) 
 

 Boško Andrić – ispred Udruge "Eko turist", obrazložio je Prijedlog Lokalnog ekološkog 
akcionog plana za općinu Vareš. 

 U raspravi su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i sugestije, vijećnici: Ivan Lučić, Mato 
Pavić, predsjedavajući Josip Malbašić, te Ermin Musa – ispred Službe za prostorno uređenje i obnovu. 

 Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio da se LEAP za općinu Vareš 
usvoji s predloženom izmjenom na strani 33, pod stavkom UPRAVLJANJE OTPADOM – Divlje 
deponije smeća, da se doda "i otpad u Ponikvama", zatim u dijelu 5. AKCIONI PLAN (strana 35) – 
Saniranje lokacija divljeg otpada, da se doda "i otpada u Ponikvama". s tim da se općinski načelnik 
i njegovi suradnici zaduženi za provođenje Akcionog plana maksimalno angažiraju i ozbiljno 
pristupe ovom poslu. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da su prihvaćene predložene izmjene, 
predloženi zaključak i da je jednoglasno donesena 

Odluka o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana za općinu Vareš 
 

Ad. 10. 
(Projekt zaštite planine Zvijezde) 

 
 Boško Andrić – ispred Udruge "Eko turist", obrazložio je Projekt zaštite planine Zvijezda. 

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su, iznijeli svoje prijedloge i tražili 
pojašnjenja, vijećnici: Dženana Bešić, Ivan Lučić, Mato Pavić, Jelena Kuhač-Odenwald, Jelena 
Zlobec, Elvir Rožajac, Željko Matić, Mario Mirčić, Ismet Abdulahović, predsjedavajući Josip 
Malbašić, zatim općinski načelnik Hamdo Fatić i Ermin Musa – ispred Službe za prostorno uređenje i 
obnovu, koji su dali određena pojašnjenja na Projekt zaštite planine Zvijezde. 
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Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio slijedeće zaključke: 

1. Pokreće se inicijativa i aktivnosti na izradi potrebne dokumentacije za 
realizaciju Projekta Zaštićeno područje planine Zvijezde, 

2. Dio sredstava koja se očekuju implementacijom Lokalnog ekološkog 
akcionog plana usmjeriti za izradu potrebnih dokumenata i financiranje 
elaborata. 

Nakon izjašnjavanja konstatirano je da su  jednoglasno usvojeni predloženi zaključci i  
prihvaćen 

Projekt zaštite planine Zvijede 
 

U toku rasprave o prethodnoj točki dnevnog reda predsjedavajući je s povišenim tonom 
prekinuo vijećnika Elvira Rožajca, ocijenivši da je skrenuo s teme o kojoj se raspravlja. 

 Vijećnica Dženana Bešić reagirala je na ovakav način ophođenja predsjedavajućeg prema 
vijećnicima i skrenula mu pozornost da nije primjereno da prekida vijećnike u njihovim izlaganjima, 
na ovakav način i ovakvim tonom. 

 Iz tog razloga predsjedavajući je stavio na raspolaganje mandat predsjedavajućeg OV.  

Otvorena je rasprava o ovoj problematici u kojoj su sudjelovali vijećnici: Ivan Lučić, Mato 
Pavić, Ismet Abdulahović, Jelena Kuhač-Odenwald, Mario Mirčić, Džemo Kevrić, zamjenica 
predsjedavajućeg Tajiba Brkić i predsjedavajući Josip Malbašić koji je inzistirao da se Vijeće izjasni 
želi li da on ostane predsjedavajući Vijeća. 

Nakon izjašnjavanja (10 glasova za), s obzirom da nije dobio potrebnu većinu glasova, 
predsjedavajući je prepustio vođenje sjednice zamjenici Tajibi Brkić i napustio svoje mjesto. 

Budući da glasovanje nije provedeno do kraja, a određeni vijećnici su izrazili sumnju u 
brojanje glasova, tražili su da se svaki vijećnik pojedinačno izjasni prihvaća li ostavku 
predsjedavajućeg. 

S 10 glasova za i 10 suzdržanih, nije postignuta potrebna većina, tako da je predsjedavajući  
nastavio vođenje sjednice Vijeća.  

 
Ad. 11. 

(I z b o r   i    i m e n o v a n j a) 
 

 Jasmin Salketić – predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, dao je ostavku na mjesto 
predsjednika, s tim da ostaje član Komisije. Naveo je razlog što na zadnjoj sjednici, prilikom 
formiranja četiri komisije, nije prihvaćen ni jedan prijedlog SDA, kao najbrojnije stranke u 
Općinskom vijeću. 

Otvorena je rasprava, vezano za imenovanja članova komisija, u kojoj su sudjelovali vijećnici: 
Dženana Bešić, Elvir Rožajac, Željko Matić, Jelena Zlobec, Ismet Abdulahović Mario Mirčić, Ivan 
Lučić, predsjedavajući Josip Malbašić, općinski načelnik Hamdo Fatić i pomoćnik općinskog 
načelnika Ermin Musa. 

Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika, tražila je da se Vijeće izjasni o prijedlogu SDA, da se 
u Komisiju za izbor u regulirane organe implementira kandidat SDA, s obzirom na poslovničke 
odredbe o izbornim rezultatima i zastupljenosti u komisijama. 

Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje prijedlog da, umjesto Alme Karamustafić, u 
Komisiju za izbor u regulirane organe bude imenovana Mirneta Hrvat, dipl. pravnica. 

Prijedlog nije dobio potrebnu većinu (8 glasova za, 8 protiv i 3 suzdržana). 

Na glasovanje je stavljen prijedlog za imenovanje članova Komisije za planiranje općinskog 
razvoja (KPOR) Vareš, i to: 
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1. Hamdo Fatić – općinski načelnik, predsjednik 
2. Josip Malbašić – predsjedav. OV, zamjen.pred. 
3. Pavao Vidović, č l a n,  
4. Zijad Kamenjaš, č l a n, 
5. Zafer Kamenjaš, č l a n, 
6. Dragan Orozović, č l a n, 
7. Edina Hafizović, č l a n,  

8. Boško Andrić, č l a n, 
9. Omer Kadrić, č l a n, 

10. Mladen Franjić, č l a n, 
11. Fahrudin Rahić, č l a n, 
12. Mladen Čupka, č l a n, 
13. Mario Mirčić, č l a n. 
 

 
S 12 glasova za i 7 suzdržanih, prijedlog je prihvaćen i imenovana je 

Komisije za planiranje općinskog razvoja (KPOR) Vareš 

Zatim je na glasovanje stavljen prijedlog za imenovanje članova Komisije za odabir korisnika 
projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica, u sastavu: 

1. Nikola Šimić, 
2. Adila Azemović,  
3. Radoja Erić,   
4. Mato Pavić  i 
5. predstavnik donatora. 

S 11 glasova za, 6 protiv i 2 suzdržana, prijedlog je prihvaćen i imenovana je 

Komisije za odabir korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica 

Vijeće se izjasnilo o prijedlogu za imenovanje članova u Komisiju za izbor u regulirane 
organe, u sastavu: 

1. Leon Pavlović, predsjednik,  
2. Snježana Kokor, zamjenica predsjednika, 
3. Ermin Musa, č l a n,  
4. Alma Karamustafić, č l a n, 
5. Zoran Pejčinović, č l a n. 

 S 11 glasova za i 8 protiv, prijedlog je prihvaćen i imenovana je  

Komisija za izbor u regulirane organe 

  Na glasovanje je stavljen i prijedlog za imenovanje članova u Stručnu komisiju za 
procjenu prometne vrijednosti nekretnina, u sastavu: 

1. Maja Ajanović, dipl. pravnica, predsjednica, 
2. Željko Franjić, dipl. ing. polj. zamjenik predsjednice, 
3. Nermin Ašćerija, dipl. ing. arh.  č l a n . 

S 12 glasova za i 7 suzdržanih, prijedlog je prihvaćen i imenovana je 

Stručna komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina 
 

Ad. 12. 
( T e k u ć a     p i t a n j a ) 

 
1. Predsjedavajući Općinskog vijeća pokrenuo je inicijativu za izmjene i dopune: Odluke o 

usklađivanju statusa Javnog poduzeća "Vareš-stan" d.o.o. Vareš, Odluke o usklađivanju 
statusa Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš i Odluke o usklađivanju statusa Javnog 
poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Vareš, u smislu provođenja Zakona o sukobu interesa 
u organima vlasti u Federaciji BiH u javnim poduzećima čiji je osnivač Općina Vareš. 

Nije bilo rasprave vezano za ovu inicijativu i predsjedavajući je predložio Vijeću da donese 
rješenja o prihvaćanju ostavki vijećnika i razriješi ih kao članove Skupštine javnih 
poduzeća, a da općinski načelnik i nadležna služba Općine, za iduću sjednicu 
pripreme prijedloge o izmjeni odluka o osnivanju javnih poduzeća čiji je osnivač 
općina Vareš, sukladno Zakonu. Predložio je da se do tada usuglasi broj članova 
Skupštine i konkretna imena, da se obavi kompletna procedura, kako bi javna 
poduzeća mogla obaviti daljnje aktivnosti  vezano za sudsku preregistraciju. 
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Jednoglasno je usvojen predloženi zaključak i doneseno je: 

Rješenje o razrješenju vijećnika/ca Općinskog vijeća Vareš  
u Skupštini JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš 

Rješenje o razrješenju vijećnika/ca Općinskog vijeća Vareš  
u Skupštini JP "Vareš- stan" d.o.o. Vareš 

Rješenje o razrješenju vijećnika/ca Općinskog vijeća Vareš  
u Skupštini Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš 

 
2. Udruženje građana umirovljenika općine Vareš uputilo je Vijeću zahtjev u kome ističu 

problem liječenja u Zenici i traže od Općinskog vijeća Vareš da pokrene potpisivanje 
peticije kojom se traži da se građanima općine Vareš omogući liječenje u Kliničkom 
centru Sarajevo. Isto tako, traže da se ponovno aktualizira pitanje otvaranja stovarišta 
ogrjevnog drveta u Varešu.  

U raspravi o ovoj temi, svoje prijedloge i sugestije iznijeli su vijećnici: Ivan Lučić, Kenan 
Kamenjaš, Mato Pavić, Mario Mirčić, Elvir Rožajac i predsjedavajući Josip Malbašić.  

Na temelju prijedloga iz rasprave predsjedavajući je predložio slijedeće zaključke:   

1. Općinsko vijeće Vareš je, razmatrajući akt broj: 14-1/09 od 03.06.2009. godine, i 
znajući položaj umirovljenika na području općine Vareš, zauzelo stav da 
Udruženje građana umirovljenika pokrene inicijativu i aktivnosti na potpisivanju 
peticije među građanima, radi mogućnosti liječenja u Kliničkom centru Sarajevo. 

2. Općinsko vijeće Vareš daje podršku na potpisivanju peticije iz točke 1. ovog 
zaključka. 

3. Općinski načelnik i JP ŠPD Zavidovići će svako u okviru svojih nadležnosti 
vidjeti mogućnosti otvaranja stovarišta ogrjevnog drveta u Vareš, odnosno u 
Zvijezdi, o čemu će naknadno obavijestiti Udruženje građana umirovljenika. 

 Zaključci su jednoglasno prihvaćeni.  

3. Mjesna zajednica Oćevija uputila je Vijeću zamolbu da, sukladno svojim mogućnostima i 
ovlastima, iznađu načina i sredstva za sanaciju puta na potezu Oćevija (raskrižje za 
Mižnoviće i Ligatiće) – Donja Oćevija (granica Općine Vareš). 

 
Predsjedavajući je izvijestio Vijeće da su, prema informaciji općinskog načelnika, već 
poduzete aktivnosti na sanaciji puta Oćevija – Donja Oćevija. 

 
 

Sjednica završena u 15,20 sati. 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

ZAPISNIČAR 
 

Mira Pejčinović 

PREDSJEDAVAJUĆI 
 

Josip Malbašić 
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