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Z  A  P  I  S  N  I  K 
s  10. sjednice Općinskog vijeća Vareš,  

održane 04.08. 2009. godine 
 

Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 10. 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, Mario Mirčić, Majda Muftić, Mato Pavić, Elvir Rožajac, Jasmin 
Salketić, Dragan Sekulić i Jelena Zlobec. 

 Odsutan: Željko Matić i 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. 

Općinski načelnik Hamdo Fatić izvijestio je Vijeće o aktualnoj problematici na području 
općine Vareš. Upoznao ih je da je izvršena primopredaja 15 kuća iz programa ulaganja u obnovu iz 
ZE-DO kantona, a potpisan je ugovor za narednih 12 kuća iz programa Ministarstva za ljudska prava 
BiH. Potpisan je ugovor za 7 korisnika pomoći Vlade Republike Hrvatske u općinu Vareš. Završeno je 
ulaganje u iznosu od 400.000 KM na regionalnom putu R-444 na relaciji Šimin potok – Ivančevo, a 
pokušat će se iznaći sredstva za završetak puta do Ivančeva, u ovoj godini. Za lokalni put Ravne – 
Crna Rijeka izvođač radova je potpisao ugovor s Ministarstvom za ljudska prava, odnosno Fondom za 
povratak, u iznosu od 180.000 KM, tako da će ovaj projekt biti završen u ovoj godini. Vodovod 
Budoželje je u završnoj fazi i trebao bi biti završen do kraja mjeseca. Most u D. Borovici je završen, a 
JKP je dobilo nalog da betonira jedini most koji je još ostao od drveta. Radovi na Osnovnoj školi 
Vareš su u toku i bit će završeni do kraja osmog mjeseca. Na kraju je izvijestio Vijeće da je dobio 
Sporazum od Federalne porezne uprave koji mora potpisati, a vezano za uplatu doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje – dugovanja iz ranijih godina. 

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

 Tajiba Brkić    

1. Nije zadovoljna odgovorom, s obzirom da su sredstva bila odobrena, te ponovno 
postavlja pitanje: "Šta je s asfaltiranjem Ulice Zukići?" 

2. Postoji li mogućnost da se u gradu postavi javni WC i javna česma? 
 

Elvir Rožajac 

3. Hoće li u ovoj godini početi obnova Osnovne škole u Ravnama? 

4. Na temelju primjedbi građana, traži da se popravi javna rasvjeta između Vareša i Vareš 
Majdana, uključujući i naseljena mjesta. 
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Džemo Kevrić  

5. Nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje postavljeno na 9. sjednici: 
"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?" 

6. Nije dobio odgovor na pitanje postavljeno na 8. sjednici Općinskog vijeća: 
" Je li nešto urađeno po pitanje okretanja BBM-ovih kamiona ispred PS Vareš?" 

7. Dokle se došlo s prodajom Centralne radionice, Tvornici rezervnih dijelova Vareš? 
 
Ismet  Abdulahović  

– Nije dobio odgovore na pitanja postavljena na ranijim sjednicama Vijeća i traži da mu 
se dostave ti odgovori, a postavio je i dva nova vijećnička pitanja: 

8. Dokle se stiglo s realizacijom predavanja vodovoda na upravljanje Javnom 
komunalnom poduzeću? Šta je urađeno u kojoj mjesnoj zajednici? 

9. Kad će se raditi druga faza vodovoda u Dabravinama? 
 

 Na raspravu je stavljen zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

 Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, stavila je primjedbu na zapisnik, odnosno na 
zaključak pod točkom 7. i 8. dnevnog reda – dopuna zaključaka Komisije Općinskog vijeća,  
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." 
 Sugerirala je da se u zaključku konkretno navede da se pismo uputi Federalnom ministarstvu 
za pitanja branitelja, da traženi spisak pripadnika braniteljske populacije HVO-a za općinu Vareš 
dostave Kantonalnom ministarstvu nadležnom za ova pitanja. 

 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Jasmin Salketić, Ismet Abdulahović, 
Dženana Bešić, predsjedavajući Josip Malbašić i predsjednik stranke HDZ-e  – Zdravko Marošević. 

  Budući da nije prihvaćena predložena primjedba, Kluba vijećnika SDA se izjasnio da će kod 
izjašnjavanja biti protiv usvajanja zapisnika.  

Nakon zaključene rasprave i izjašnjavanja o zapisniku konstatirano je da s 9 glasova za, 5 
protiv i 3 suzdržana, nije usvojen zapisnik s  9. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

 Na raspravu je stavljen prijedlog dnevnog reda iz poziva za sjednicu.   

Nije bilo primjedbi i 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. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim 
administrativnim pristojbama, 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa JP "Vareš-stan" 
Vareš sa Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o 
gospodarskim društvima,  

3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usklađivanju statusa JKP  Vareš sa 
Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o gospodarskim 
društvima,  

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa JP Veterinarska 
stanica Vareš sa Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o 
gospodarskim društvima, 

5. Prijedlog Odluke o anketi kao sredstvu za utvrđivanje prioriteta u mjesnim 
zajednicama i kriterijima za određivanje prioriteta, 
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6. Prijedlog Odluke o javnim raspravama u općini Vareš, 
7. Prijedlog Odluke o transparentnosti rada Općinskog vijeća, 
8. Izvješće o realizaciji Programa rad Općinskog vijeća Vareš za prvo 

polugodište 2009. godine,  
9. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Vareš za 2008. godinu, 

10. Prijedlog za osnivanje općinskog glasila, 
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 . 

 

Ad. 1. 
(Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim pristojbama) 

 
Stav Komisije za statutarna pitanja i propise koji je predlagač prihvatio,  je slijedeći: 

- u preambuli Odluke, u četvrtom redu, iza članka 22. brisati "stavak 1.", a 
umjesto "točka 2" navesti "točka 6." 

 Džemo Kevrić – ispred Kluba vijećnika BPS-a stavio je primjedbu što se s donošenjem ove 
odluke kasni dvije godine. 
 Nije bilo daljnje rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je 
jednoglasno donesena 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim pristojbama 

Nakon toga, predsjedavajući je stavio na glasovanje zaključak predložen od strane 
Komisije za statutarna pitanja i propise kojim predlažu Općinskom vijeću da zaduži nadležnu 
službu da do kraja tekuće godine donese novu Odluku o općinskim administrativnim 
pristojbama. 

 Zaključak je jednoglasno usvojen. 
 

Ad. 2. 
(Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa JP "Vareš-stan" Vareš  

sa Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o gospodarskim društvima) 
 

Stav Komisije za statutarna pitanja i propise koji je predlagač prihvatio,  je slijedeći: 

- u članku 2. stavak 3., iza riječi "Skupština se sastoji od tri člana" dodati zarez i riječi "od 
toga jedan član" iz reda zaposlenih u jedinstvenome općinskom organu uprave Općine 
Vareš, zatim umjesto točke staviti zarez i dodati riječi "jedan iz Mjesne zajednice Vareš 
i jedan iz Mjesne zajednice Vareš Majdan, iz reda etažnih vlasnika." 

- dodati novi članak 3. koji glasi: "Javno poduzeće je obavezno uskladiti akta s ovom 
odlukom, te Zakonom o javnim poduzećima i Zakonom o gospodarskim društvima u 
Federaciji BiH, u roku od 40 dana od dana stupanja na snagu ove odluke." 

- dosadašnji članak 3. postaje članak 4. 

Nije bilo rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno donesena  

Odluka o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa JP "Vareš-stan" Vareš sa Zakonom o 
javnim poduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o gospodarskim društvima 

 
Ad. 3. 

(Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usklađivanju statusa JKP  Vareš sa Zakonom o 
 javnim poduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o gospodarskim društvima) 

 
Stav Komisije za statutarna pitanja i propise je da se u nazivu Odluke, umjesto riječi 

"dopunama", navede "dopuni", zatim: 
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-  da se doda novi članak 2. koji glasi: "Javno poduzeće je obavezno uskladiti akta s 
ovom odlukom, te Zakonom o javnim poduzećima i Zakonom o gospodarskim 
društvima u Federaciji BiH, u roku od 40 dana od dana stupanja na snagu ove 
odluke." 

- dosadašnji članak 2. postaje članak 3. 

Vijećnik Izudin Ibrišimović iznio je stav Komisije za izbor i imenovanja kojim predlažu 
Općinskom vijeću da se u Odluci napravi ispravka, da se broj članova Skupštine JKP proširi za još 
dva člana, a koja će predstavljati područja mjesnih zajednica koje regionalno nisu obuhvaćene 
prijedlogom općinskog načelnika.  

Tako bi u članku 1. stavak 2. glasio: 

"Skupštinu imenuje Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, i njen je mandat 
4 godine. Skupština se sastoji od 7 članova, i to dva iz reda zaposlenih u Jedinstvenome 
općinskom organu uprave Općine Vareš i pet predstavnika mjesnih zajednica (jedan 
predstavnik gradske mjesne zajednice i četiri predstavnika seoskih mjesnih zajednica)". 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Jasmin Salketić, Dženana Bešić i općinski načelnik 
Hamdo Fatić, koji se izjasnio da prihvaća prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. 

 Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Prijedlog Odluke s 
predloženim izmjenama, te konstatirao da su jednoglasno usvojene predložene izmjene i donesena 

Odluka o dopuni Odluke o usklađivanju statusa JKP  Vareš sa Zakonom o  
javnim poduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o gospodarskim društvima 

 

 Ad. 4. 
(Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa JP Veterinarska stanica Vareš sa 

Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o gospodarskim društvima) 
 

 Komisija za statutarna pitanja i propise predložila je da se: 
- doda novi članak 2. koji glasi: "Javno poduzeće je obavezno uskladiti akta s ovom 

odlukom, te Zakonom o javnim poduzećima i Zakonom o gospodarskim društvima u 
Federaciji BiH, u roku od 40 dana od dana stupanja na snagu ove odluke." 

- dosadašnji članak 2. postaje članak 3. 

Nije bilo rasprave i predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Odluku s prijedlogom 
Komisije, te nakon izjašnjavanja konstatirao da je jednoglasno donesena 

 

Odluka o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa JP Veterinarska stanica Vareš sa 
Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji BiH i Zakonom o gospodarskim društvima 

 

Ad. 5. 
(Prijedlog Odluke o anketi kao sredstvu za utvrđivanje prioriteta  
u mjesnim zajednicama i kriterijima za određivanje prioriteta) 

 
 Općinski načelnik je obrazložio ovu i naredne dvije odluke.  

 Komisija za statutarna pitanja i propise predložila je da se članak 6. promijeni i da glasi: "Ova 
odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vareš." 

 Nije bilo rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno donesena 
 

Odluka o anketi kao sredstvu za utvrđivanje prioriteta  
u mjesnim zajednicama i kriterijima za određivanje prioriteta 
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Ad. 6. 
(Prijedlog Odluke o javnim raspravama u općini Vareš) 

 
 Stav Komisije za statutarna pitanja i propise je da se članak 9. promijeni i da glasi: "Ova 
odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vareš. 

Nije bilo rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno donesena 

Odluka o javnim raspravama u općini Vareš 
 

Ad. 7.   
(Prijedlog Odluke o transparentnosti rada Općinskog vijeća) 

 
 Stav Komisije za statutarna pitanja i propise je da se članak 8. promijeni i da glasi: "Ova  
odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vareš. 

Nije bilo rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno donesena 

Odluka o transparentnosti rada Općinskog vijeća 
 

Ad. 8. 
(Izvješće o realizaciji Programa rad Općinskog vijeća Vareš  

za prvo polugodište 2009. godine) 
 
Tajnik Općinskog vijeća Leon Pavlović, obrazložio je Izvješće. 

U raspravi su sudjelovali i iznijeli svoje prijedloge i sugestije, vijećnici: Džemo Kevrić, Ivan 
Lučić, Elvir Rožajac, Ismet Abdulahović, Dženana Bešić, predsjedavajući Josip Malbašić, općinski 
načelnik Hamdo Fatić i predsjednik stranke HDZ-e – Zdravko Marošević. 

Na temelju prijedloga iz rasprave predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje zaključke 
predložene u Izvješću, s dodatnim amandmanom na zaključak pod rednim brojem 4. – na kraju staviti 
zarez i dodati riječi "odnosno u roku koji odredi Vijeće", kao i dva zaključka predložena u raspravi, i 
to da: 

1. Rukovoditelj organa uprave – općinski načelnik i službe za upravu Općine Vareš 
daleko više i odgovornije pristupe pripremi i realizaciji utvrđenih zadataka iz 
Programa rada Općinskog vijeća. 

2. Zaključci i zaduženja koje donosi Općinsko vijeće Vareš, a odnose se na općinskog 
načelnika i nadležne službe, budu u zadanom roku i realizirani, odnosno da 
Općinsko vijeće i Stručna služba Općinskog vijeća i općinskog načelnika dobije 
kopiju akta iz kojeg je vidljivo da je zaključak, odnosno zaduženje izvršeno, a ako 
nije, da se Općinsko vijeće pismeno obavijesti o razlozima neizvršenja.  

3. Općinski načelnik, blagovremeno i potpuno, u pismenoj formi daje odgovore na 
postavljena vijećnička pitanja. 

4. Izvješća – informacije i drugi akti koje razmatra Općinsko vijeće i iste ne usvoji, 
vrati na doradu ili ih predlagač povuče, obvezuje se predlagač tih akata da postupi 
po preporukama, odnosno stavovima Vijeća i iste akte ponovno dostavi na prvu 
narednu sjednicu Vijeća na razmatranje, odnosno u roku koji odredi Vijeće. 

5. Kontinuirano raditi na pripremi i obradi materijala za radna tijela Općinskog 
vijeća (komisije), u cilju afirmacije i jačanja uloge ovih organa koji poslove 
obavljaju za potrebe Općinskog vijeća i time doprinose efikasnosti, cjelovitosti i 
djelotvornosti akata koje razmatra i donosi Općinsko vijeće. 

6. Kolegij Općinskog vijeća će pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću Informaciju o 
izvršavanju zaključaka Općinskog vijeća u prvom polugodištu i provođenje 
instituta "Vijećnička pitanja". 

7. Općinski načelnik, u okviru izlaganja o aktualnoj problematici, izvijestit će 
vijećnike o zaključcima Vijeća koji nisu  realizirani i o razlozima neizvršenja. 
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8. Općinski načelnik obvezno poduzima mjere disciplinske odgovornosti prema 
državnim službenicima i namještenicima koji su odgovorni za neizvršenje određenih 
zaključaka Općinskog vijeća. 

Predloženi zaključci su jednoglasno usvojeni. 

Nakon toga, na glasovanje je stavljeno Izvješće i konstatirano je da je jednoglasno usvojeno 
 

Izvješće o realizaciji Programa rad Općinskog vijeća Vareš  
za prvo polugodište 2009. godine 

 
Ad. 9. 

(Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Vareš za 2008. godinu) 
 

 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali, iznijeli primjedbe i stavove svojih klubova, 
vijećnici: Dženana Bešić, Elvir Rožajac, Džemo Kevrić, predsjedavajući Josip Malbašić, općinski 
načelnik Hamdo Fatić, te općinska pravobraniteljica Sanja Pavlić koja je obrazložila Izvješće. 

 Budući da se Klub vijećnika SDA i Klub vijećnika Naše stranke izjasnio da će biti protiv 
usvajanja Izvješća, a Klub vijećnika BPS-a da će biti suzdržan, s obzirom da nisu zadovoljni 
ponuđenom dopunom, predloženo je da se Izvješće povuče s dnevnog reda. 

 Općinska pravobraniteljica je prihvatila prijedlog i Izvješće o radu Općinskog 
pravobraniteljstva Vareš za 2008. godinu, je povučeno s dnevnog reda današnje sjednice. 
 

Ad. 10. 
(Prijedlog za osnivanje općinskog glasila) 

 
U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su i iznijeli svoje prijedloge i sugestije, 

vijećnici: Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Mario Mirčić, Jelena Zlobec, predsjedavajući Josip 
Malbašić, predsjednik HDZ-a Zdravko Marošević, općinski načelnik Hamdo Fatić, zatim Čedomir 
Jelić, Željko Franjić i Rusmir Berberović – pomoćnici općinskog načelnika, koji su dali određena 
pojašnjenja na Prijedlog za osnivanje općinskog glasila. 

Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio slijedeći zaključak: 

1. Za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremiti Prijedlog Odluke 
o  osnivanju općinskog glasila i "0" broj Biltena općine Vareš. 

Nakon izjašnjavanja konstatira da je jednoglasno usvojen predloženi zaključak.   
 

Ad. 11. 
(I z b o r   i    i m e n o v a n j a) 

 
Otvorena je rasprava vezano za imenovanja članova skupština javnih poduzeća, u kojoj su 

sudjelovali vijećnici: Džemo Kevrić, Jasmin Salketić, Elvir Rožajac, Ismet Abdulahović, Ivan Lučić, 
Dženana Bešić, predsjedavajući Josip Malbašić, općinski načelnik Hamdo Fatić i predsjednik HDZ-a 
Zdravko Marošević.     

Napravljena je stanka kako bi Komisija za izbor i imenovanja i općinski načelnik usuglasili 
prijedloge iz rasprave.  

Nakon stanke, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Jasmin Salketić iznio je prijedlog 
članova za imenovanje Skupštine JKP d.o.o. Vareš, u sastavu: 

1. Brano Vuković, 
2. Adaleta Pezo, 
3. Mersin Brkić, 
4. Juro Grabovac 
5. Nusret Višća, 
6. Grga Vukančić  i 
7. Boško Andrić. 
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Prijedlog članova za imenovanje Skupštine JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš, u sastavu: 

1. Senad Dramalija, 
2. Dijana Rahić,   
3. Boro Šimić. 

 
Prijedlog članova za imenovanje Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš, u sastavu: 

1. Jadranka Radoš,  
2. Dragan Orozović, 
3. Miralem Musa.  

 
Nakon izjašnjavanja o predloženim kandidatima za imenovanja u skupštine javnih poduzeća, 

konstatirano je da su jednoglasno prihvaćeni predloženi kandidati i doneseno: 

Rješenje o izboru i imenovanju Skupštine Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš 

Rješenje o izboru i imenovanju Skupštine JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš 

Rješenje o izboru i imenovanju Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš 
 

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

 
1. Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, ponovno je predložila da se napravi izmjena 

Zaključka vezano za Informaciju o nivou zaštite RVI, te tražila da se u Zaključku navede da 
Federalno Ministarstvo za pitanja branitelja, spisak pripadnika braniteljske populacije 
HVO-a za općinu Vareš dostavi Kantonalnom ministarstvu nadležnom za ova pitanja. 

Budući da je Zaključak već proslijeđen i Federalnom i Kantonalnom ministarstvu 
nadležnom za ova pitanja, predsjedavajući je sugerirao da se sačeka njihov odgovor. 
Ocijenio je da, ukoliko bude postojala dobra volja oni mogu riješiti ovaj problem, budući 
da je u njihovoj nadležnosti. U slučaju da nam odgovore da mi nemamo pravo raspolagati 
takvim spiskovima, predlaže da se tada Vijeće obrati Kantonalnom ministarstvu i predloži 
da oni upute pismo Federalnom ministarstvu i traže spiskove pripadnika braniteljske 
populacije HVO-a. 

2. Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a, iznio je problem eksploatacije šume i 
uništavanja putova koji su tek asfaltirani, na području Mjesne zajednice Vijaka.  

U raspravi o ovoj temi, svoje prijedloge i sugestije iznijeli su vijećnici: Ivan Lučić, Ismet 
Abdulahović i predsjedavajući  Josip Malbašić, koji je predložio slijedeći zaključak: 

1. Obvezuje se općinski načelnik da obavijesti kantonalnu inspekciju za šumarstvo i 
za putove, kao i Policijsku stanicu Vareš, te traži da poduzmu mjere iz svoje 
nadležnosti protiv uništavanja državne imovine, odnosno cestovne i vodovodne 
infrastrukture na području općine Vareš.  

 Zaključak je jednoglasno prihvaćen.  

 
Sjednica završena u 13,25 sati. 
 
 
 

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

 
 

 

 

ZAPISNIČAR 
 

Mira Pejčinović 

PREDSJEDAVAJUĆI 
 

Josip Malbašić 
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