Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKO VIJEĆE
-Stručna služba Općinskog
vijeća i Općinskog načelnikaBroj: 01-______/10
Vareš, ________ 2010. godine

Z A P I S N I K
s 13. sjednice Općinskog vijeća Vareš,
održane 22.12. 2009. godine
Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 13. sjednicu s početkom
u 9 sati, u velikoj sali Općine Vareš. Budući da je imao zdravstvenih problema predložio je da
sjednicu Vijeća vodi vijećnik Mario Mirčić, kako je dogovoreno na Kolegiju OV. Prijedlog je stavio
na glasovanje, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirao da je prijedlog jednoglasno usvojen.
Vijećnik Mario Mirčić preuzeo je vođenje sjednice.
Izvršena je prozivka vijećnika.
Prisutni vijećnici: Ismet Abdulahović, Dženana Bešić, Tajiba Brkić, Dženana Hafizović,
Izudin Ibrišimović, Kenan Kamenjaš, Džemo Kevrić, Milan Knežević, 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.
Odsutna: Jelena Kuhač-Odenwald.
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: općinski načelnik Hamdo Fatić, tajnik Općinskog vijeća
Leon Pavlović, predstavnik OESS-a – Milan Suzić, 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 sa stanjem zimskog održavanja putova i konstatirao da stanje nije loše, te
da će se putem kreditnih sredstava kupiti još jedan kamion koji će brže i kvalitetnije raditi na čišćenju
snijega.
Izvijestio je Vijeće o problemu napajanja električnom energijom sjevernog dijela općine, zbog
lošeg stanja mreže dalekovoda na ovom području. Misli da će se na proljeće, s više financijskih
sredstava izvršiti rekonstrukcija dalekovoda na ovom području.
Upoznao je Vijeće da je zbog problema u ŠPD-u ZE-DO kantona većina radnika na
prinudnom odmoru. Nije imao više informaciji o ovoj problematici.
(Vijećnička

pitanja)

Mato Pavić
1. Zašto vijećnici nisu dobili odgovore na postavljena vijećnička pitanja s ranijih sjednica
Općinskog vijeća? Podsjetio je na zaključak s 13. sjednice Kolegija kojim je općinski
načelnik zadužen da do 13. sjednice Općinskog vijeća odgovori na sva postavljena
vijećnička pitanja na koja nije dat odgovor u pismenom obliku.
2. Iznio je problem javne rasvjete u gornjem dijelu grada. Nakon intervencije kod
općinskog načelnika da se zbog odlaska vjernika na jutarnje mise – zornice produži
javna rasvjeta oko pola sata, rasvjeta je kompletno isključena i četiri dana je uopće nije
bilo. Naglasio je da se to događalo i prošle godine u isto vrijeme i pita, zašto?
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Tajiba Brkić
3. Zašto se ne čiste pločnici u gradu?
4. Pitanje uputila općinskog načelnika kao prvom predstavniku građana Vareša:
Budući da je skoro 90% firmi u gradu ugašeno, radnici ne rade, mladi su na ulici, može li
nešto uraditi po tom pitanju?
Elvir Rožajac
5. Tko odgovara za posljedice lomova naših sugrađana zbog neočišćenih pločnika

u gradu?
6. Zašto se ne postave putokazi za određene dijelove općine, konkretno Ravne i Zubeta?
Ivan Lučić
7. Što vijećnici trebaju uraditi da bi se zaključci Općinskog vijeća realizirali i da bi
dobili odgovore na postavljena vijećnička pitanja? Naglasio je da za to nisu potrebna
nikakva materijalna sredstva, niti posebno vrijeme, a ipak je od postavljenih 90
vijećničkih pitanja odgovoreno samo na 40 i nešto.
Željko Matić
8. Tko je izvodio radove postavljanja prometnih znakova na dionici puta od Ponikve do
kraja asfalta prema Ivančevu? Konstatirao je da su znakovi tako loše postavljeni da će
ih do proljeća vjetar ili snijeg srušiti.
Ismet Abdulahović

9. Stavio je primjedbu na formulaciju vijećničkog pitanja, te traži da mu se
odgovori na pitanje: "Zašto polovinom listopada 2009. godine, kad je nevrijeme
zahvatilo općinu Vareš, nije proglašeno stanje elementarne nepogode, a u
pojedine mjesne zajednice se nije moglo doći pet dana?"
Jelena Zlobec
Komentirala je odgovore koje je dobila na postavljena vijećnička pitanja s prošle
sjednice Općinskog vijeća.
Džemo Kevrić
10.

Ponovio je pitanje koje je postavio na jednoj od ranijih sjednica Općinskog vijeća:
"Postoji li mogućnost uvođenja autobusne linije na relaciji Vareš – Zenica, bar dva puta
tjedno, za pacijente koji se liječe u Kantonalnoj bolnici Zenica?"

11.

Zašto se nije čistio snijeg na dionici puta Striježevo – Kokoščići? Traži da se
održavanje putova, odnosno čišćenje snijega vrši do granice naše općine?
Nakon vijećničkih pitanja na raspravu je stavljen zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća.

Nije bilo primjedbi na zapisnik i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je
jednoglasno usvojen zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Vareš.
Na raspravu je stavljen prijedlog dnevnog reda iz poziva za sjednicu Vijeća.
Vijećnik Mario Mirčić koji je vodio sjednicu, pročitao je pismeni zahtjev vijećnika Ivana
Lučića za izmjenu dnevnog reda. Zahtjev se odnosi na točku 5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda
komunalne naknade za 2010. godinu, da se ne razmatra na današnjoj sjednici iz razloga što nije
donesen Program financiranja komunalnih djelatnosti, odnosno vijećnici nisu upoznati s njim.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Ivan Lučić, Majda Muftić, Elvir Rožajac,
Dženana Bešić, Ermin Musa – ispred predlagača i općinski načelnik Hamdo Fatić, koji je predložio
da se Odluka danas razmatra u formi Nacrta, do slijedeće sjednice da se održi javna rasprava i
na 14. sjednici Vijeća da se razmatra Prijedlog Odluke.

____________________________________

2

____________________________________

Vijećnik Izudin Ibrišimović – ispred Kluba vijećnika BPS-a, predložio je da se točka 9.
Prijedlog Zaključka o odbacivanju prijedloga za obnovu postupka "Rudnik željezne rude" d.d. Vareš iz
Vareša, skine s dnevnog reda današnje sjednice, da se materijal kompletira i razmatra na slijedećoj
sjednici Vijeća.
Prijedlog je stavljen na glasovanje i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da, s 3 glasa
za i 16 protiv, prijedlog nije usvojen.
Vijećnik Željko Matić tražio je da se na dnevni red sjednice stavi Informacija o stanju
napajanja električnom energijom na području općine Vareš, budući da je pripremljena, a na Kolegiju
OV je bila i predložena za ovu sjednicu. Razlog tome su problemi u napajanju električnom energijom,
posebno mjesnih zajednica koje se nalaze u sjevernom dijelu općine Vareš.
Budući da na sjednicu nisu pozvani predstavnici Elektrodistribucije koji bi trebali dati
odgovore na pitanja vezano za ovu problematiku, dogovoreno je da se ova točka ipak ostavi za
slijedeću sjednicu Vijeća.
Na izjašnjavanje je stavljen prijedlog dnevnog reda iz poziva za sjednicu koji je utvrđen na
Kolegiju OV, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova, 17 za i 3
suzdržana, usvojen s l i j e d e ć i

Dnevni

red

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijedlog Proračuna općine Vareš za 2010. godinu,
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Vareš za 2010. godinu,
Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Vareš za 2010. godinu,
Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim pristojbama,
Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2010. godinu,
Prijedlog Rješenja za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta – Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge "NAHA" d.o.o. Vareš,
7. Prijedlog Rješenja za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta – Ismetu Abdulahoviću iz Dabravina,
8. Prijedlog Rješenja za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta – Esadu Murti iz Vareš Majdana,
9. Prijedlog Zaključka o odbacivanju prijedloga za obnovu postupka
"Rudnik željezne rude" d.d. Vareš iz Vareša,
10. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2010. godinu,
11. Informacija o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja na području općine
Vareš u 2009. godini,
12. Razmatranje ostavke zamjenice predsjedavajućeg - Tajibe Brkić,
13. T e k u ć a p i t a n j a .
Ad. 1.
(Prijedlog Proračuna općine Vareš za 2010. godinu)
Komisija za gospodarstvo, financije i proračun razmatrala je Prijedlog Proračuna te, s 3 glasa
za i 1 protiv, donijela slijedeće zaključke:
1. Prihvaća se Prijedlog Proračuna općine Vareš za 2010. godinu u predloženom
obliku.
2. Budući da nije predviđena stavka za sanaciju Proračuna općine Vareš, vezano
za dugovanja koja postoje, Komisija sugerira Općinskom vijeću da donese
zaključak kojim se zadužuje općinski načelnik i nadležna služba da izrade
Sanacioni program Općine Vareš.
Općinski načelnik Hamdo Fatić obrazložio je Prijedlog Proračuna i stavke koje su
promijenjene u odnosu na Nacrt.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli svoje prijedloge i sugestije, vijećnici:
Mato Pavić, Elvir Rožajac, Džemo Kevrić, Kenan Kamenjaš, Dženana Hafizović, Nikola Šimić,
Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a, te općinski načelnik Hamdo Fatić koji je iznio svoj stav o
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prijedlozima vijećnika i objasnio na koji način će pokušati realizirat njihove prijedloge. Izjasnio se da
prihvaća sugestiju BPS-a, da se u rashodovnoj strani razdvoji stavka; Vareško-ljeto – 5.000,00 KM i
organizacija Sajma domaćih proizvoda – 5.000,00 KM, što je u Prijedlogu Proračuna objedinjeno u
iznos od 10.000,00 KM.
Nakon zaključene rasprave na glasovanje je stavljen Prijedlog Proračuna zajedno sa
zaključcima Komisije za gospodarstvo, financije i proračun.
Većinom glasova, 13 za i 7 suzdržanih, usvojeni su zaključci Komisije, kao i
Proračun općine Vareš za 2010. godinu
Ad. 2.
(Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Vareš za 2010. godinu)
Stav Komisije za statutarna pitanja i propise je da se promijeni članak 14. tako da glasi: "Ova
odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vareš, a
primjenjivat će se od 01.01.2010. godine".
Komisija za gospodarstvo, financije i proračun nije imala primjedbi na Prijedlog Odluke o
izvršenju proračuna općine Vareš za 2010. godinu.
Nije bilo rasprave.
Većinom glasova, 13 za i 7 suzdržanih, donesena je
Odluka o izvršenju proračuna općine Vareš za 2010. godinu
Ad. 3.
(Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Vareš za 2010. godinu)
Budući da je usvojen Proračun općine Vareš za 2010. godinu, nije bilo potrebe razmatrati i
usvajati Odluku o privremenom financiranju.
Ipak je na glasovanje stavljen prijedlog da se točka povuče s dnevnog reda, a nakon
izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova, 13 za i 7 protiv, prijedlog prihvaćen..
Ad. 4.
(Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim pristojbama)
Stav Komisije za statutarna pitanja i propise je da se u članku 22., umjesto riječi "u
Informativnom biltenu Općine Vareš" navede "na oglasnoj ploči Općine Vareš".
Čedomir Jelić – ispred predlagača, obrazložio je Odluku i skrenuo pozornost da istu treba
dopuniti s nekoliko ispuštenih stavki u tarifnim brojevima, što je dodatno objasnio.
Budući da je Odluka obimna, a predloženo je dosta izmjena u dijelu Tarife, vijećnik Ivan
Lučić je predložio da se i ova odluka razmatra u formi Nacrta, što je predlagač prihvatio.
Na izjašnjavanje je stavljen zaključak da se ponuđeni materijal prihvati u formi Nacrta,
da se provede javna rasprava sukladno Odluci o javnim raspravama, u roku od 30 dana i na
drugoj sjednici u 2010. godini, da se razmatra Prijedlog Odluke.
Zaključak je jednoglasno prihvaćen i usvojen je
Nacrt Odluke o općinskim administrativnim pristojbama
Ad. 5.
(Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2010. godinu)
Stav Komisije za statutarna pitanja i propise je da se u članku 3., umjesto riječi "u
Informativnom biltenu Općine Vareš" navede "na oglasnoj ploči Općine Vareš".
Ermin Musa – ispred predlagača, obrazložio je Odluku.
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U raspravi su sudjelovali vijećnici: Dženana Bešić, Mato Pavić, Mario Mirčić i općinski
načelnik Hamdo Fatić.
Na temelju provedene rasprave predložen je zaključak da se usvoji Nacrt Odluke o
vrijednosti boda komunalne naknade za 2010. godinu, da se u roku od 15 dana provede javna
rasprava sukladno Odluci Općinskog vijeća i da se na prvoj narednoj sjednici razmatra
Prijedlog Odluke.
Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno usvojen predloženi
zaključak, kao i
Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2010. godinu
Ad. 6.
(Prijedlog Rješenja za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta – Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge "NAHA" d.o.o. Vareš)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno usvojeno
Rješenje za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta – Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge "NAHA" d.o.o. Vareš
Ad. 7.
(Prijedlog Rješenja za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta – Ismetu Abdulahoviću iz Dabravina)
Nije bilo rasprave, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (1
suzdržani), usvojeno
Rješenje za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta – Ismetu Abdulahoviću iz Dabravina
Ad. 8.
(Prijedlog Rješenja za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta – Esadu Murti iz Vareš Majdana)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je
da je jednoglasno usvojeno
Rješenje za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta – Esadu Murti iz Vareš Majdana
Ad. 9.
(Prijedlog Zaključka o odbacivanju prijedloga za obnovu postupka
"Rudnik željezne rude" d.d. Vareš iz Vareša)
Ermin Musa – ispred predlagača, obrazložio je Zaključak o odbacivanju prijedloga za obnovu
postupka "Rudnik željezne rude" d.d. Vareš iz Vareša.
Nije bilo rasprave, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (3
suzdržana), usvojen
Zaključka o odbacivanju prijedloga za obnovu postupka
"Rudnika željezne rude" d.d. Vareš iz Vareša
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Ad. 10.
(Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2010. godinu)
Tajnik Općinskog vijeća Leon Pavlović obrazložio je ovu točku dnevnog reda i predložio da
se, pored ovoga što je preloženo u Programu rada OV za 2010. godinu, planiraju dvije tematske
sjednice. U II. kvartalu, gdje bi se razmatrala problematika mjesnih zajednica i u IV. kvartalu,
problematika jednakopravnosti spolova, odnosno nenasilja nad ženama, što je stav Komisije za zaštitu
ljudskih prava i sloboda, predstavke, pritužbe, prijedloge i jednakopravnost spolova.
Nije bilo rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno usvojen
Program rada Općinskog vijeća Vareš za 2010. godinu
Ad. 11.
(Informacija o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja
na području općine Vareš u 2009. godini)
Vijećnik Džemo Kevrić je sugerirao da se umjesto informacija kao što je ova, pripremaju
izvješća za Općinsko vijeće. Komentirao je točku 1. ove informacije – asfaltiranje dijela lokalnog puta
Striježevo – Kokoščići, te se izjasnio da bi želio osobno biti prisutan prilikom tehničkog prijema ove
dionice, kako bi ukazao na postojeće nedostatke.
Nije bilo daljnje rasprave, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom
glasova, 1 protiv, usvojena
Informacija o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja
na području općine Vareš u 2009. godini
Ad. 12.
(Razmatranje ostavke zamjenice predsjedavajućeg - Tajibe Brkić)
Komisija za izbor i imenovanja je razmatrala ostavku vijećnice Tajibe Brkić, na mjesto
zamjenice predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš i jednoglasno je prihvatila.
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je prihvaćena ostavka zamjenice
predsjedavajućeg - Tajibe Brkić, uz zaključak da se krene u proceduru izbora zamjenika/ce
predsjedavajućeg sukladno Statutu općine Vareš i Poslovniku o radu Općinskog vijeća Vareš.
Ad. 13.
(Tekuća pitanja)
1. Mjesna zajednica Neprivaj obratila se Općinskom vijeću s molbom da se projekti:
asfaltiranje puta za Mjesnu zajednicu Neprivaj i izgradnja vodovodne mreže, predlože ZEDO kantonu za kapitalna ulaganja na općini Vareš u 2010. godini. Smatraju da su
najugroženija mjesna zajednica na području cijele općine. Budući da im je 2006. godine
bila obećana izgradnja vodovoda od strane općinskog načelnika i direktora JKP Vareš,
traže odgovor, zašto to do sada nije urađeno?
Općinski načelnik je obrazložio zahtjev i upoznao Vijeće da postoje projekti za asfaltiranje
puta i za izgradnju vodovodne mreže MZ Neprivaj. Prihvaća da se oba projekta predlože
Ministarstvu prostornog uređenja, prometa i zaštite okoliša ZE-DO kantona za kapitalna
ulaganja. Smatra da bi se projekt vodovodne mreže mogao realizirati u 2010. godini iz
vodnih naknada, a što se tiče projekta za asfaltiranje puta, ne može dat obećanje, budući da
ima dosta prijavljenih projekata za asfaltiranje putova.
Predloženo je da se MZ Neprivaj pismeno odgovori na njihov zahtjev.
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2. Ispred Vijeća roditelja OŠ Vareš Općinskom vijeću je upućen zahtjev za postavljanje
prometnog znaka ispred nogometnog igrališta i škole u cilju preventivnog djelovanja i
sprečavanja eventualnih povreda učenika ove škole, kao i ometanja nastave u školi.
Predlažu da se prometnim znakom zabrani pristup svim vozilima, osim vozila radnika
škole, nabavnih vozila za školu i Doma za nezbrinutu djecu.
Predložen je zaključak kojim se zadužuje Služba za prostorno uređenje i obnovu da
razmotri zahtjev i pismeno izvijesti Vijeće roditelja o mogućnosti realizacije istog.
3. Nadzorni odbor JKP d.o.o. Vareš uputio je Zaključak kojim upoznaje Vijeće da poduzeće
nije spremno za zimsko održavanje lokalnih putova. Također, NO traži da se osnivač odredi
ima li namjeru angažirati poduzeće na zimskom održavanju, i ako ima, da prihvati plan i
kategorizaciju lokalnih putova predloženih u trogodišnjem planu poslovanja.
Općinski načelnik je izvijestio Vijeće da je sve dogovoreno. Zimsko održavanje je već
počelo, te nema razloga raspravljati o ovom zaključku.
4. MZ Vareš uputila je Općinskom vijeću zahtjev za izgradnju i uređenje prilaznog puta
gradskim grobljima "Glavica" i "Stogić" u Varešu.
Općinski načelnik je objasnio da je upoznat s ovim zahtjevom i već je tražio da se
urade premjeri i potrebna tehnička rješenja. Obećao je da će iduće godine nastojat to
uradit iz programa i sredstava gradskog održavanja, ali je zamolio vjerske zajednice
da se i one financijski uključe u realizaciju.
5. Privredna komora ZE-DO kantona upozorava Vijeće da je Općina dužne osigurati
obavljanje komunalnih djelatnosti, sukladno odredbama Zakona o komunalnim
djelatnostima koji je stupio na snagu 08.01.2009. godine, te najkasnije u roku od godinu
dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonske propise koji su
propisani Zakonom. Traže da se pismeno obavijeste o poduzetim radnja i aktivnostima.
U raspravi o ovoj problematici sudjelovali su: Ermin Musa – ispred Službe za prostorno
uređenje i obnovu, koji je obrazložio ovu problematiku, te vijećnici Ivan Lučić i Josip
Malbašić.
Na temelju provedene rasprave predložen je zaključak kojim se zadužuje općinski
načelnik i nadležna služba da pripreme sve potrebne propise koji će se uskladiti s
važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima, najdalje do 01.04.2010. godine.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
6. Vijećnik Ivan Lučić pročitao je neke odredbe iz Zakona o upravljanju i održavanju
stambenih i stambeno poslovnih zgrada kojim su propisane određene obveze Općinskom
vijeću i općinskom načelniku. Nadzor nad provođenjem propisa ovog zakona, uz
Ministarstvo, vrše općinske službe u okviru svojih nadležnosti.
Iz tog razloga predložio je zaključak kojim se obvezuje općinski načelnik da do
01.04.2010. godine u potpunosti implementira Zakon o upravljanu i održavanju
stambenih i stambeno poslovnih zgrada.
Većinom glasova, 12 za i 5 suzdržanih, usvojen je predloženi zaključak.
7. Vijećnik Ivan Lučić predložio je i zaključak vezano za javnu rasvjetu, kojim bi se obvezao
općinski načelnik da do 01.02.2010. godine riješi problem javne rasvjete u gradu, sukladno
Zakonu o komunalnim djelatnostima.
Općinski načelnik Hamdo Fatić obrazložio je ovu problematiku.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Mato Pavić, Josip Malbašić, Dženana
Bešić, Ivan Lučić, Nikola Šimić, Elvir Rožajac i Željko Matić.
Na temelju provedene rasprave predložen je zaključak kojim se obvezuje općinski
načelnik da problematiku javne rasvjete riješi i uskladi s propisima Zakona o
komunalnim djelatnostima, do 01.03.2010. godine.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
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8. Budući da Općina Vareš ima svoju Web stranicu, a ima i referenta za odnose s javnošću,
vijećnik Ivan Lučić predložio je Vijeću da donese slijedeći zaključak:
- da Web stranica Općine Vareš mora biti ažurirana najmanje jednom mjesečno i da,
između ostalog, na njoj moraju biti slijedeći podaci: sve važeće odluke Općinskog
vijeća koje je Vijeće donijelo u ovom ili ranijem sazivu, sastav Vijeća, broj vijećnika,
stranačka pripadnost, ime i prezime vijećnika, raspoloživi brojevi telefona, zatim
pozivi za sjednice Vijeća s dnevnim redom, zapisnici sa sjednica Vijeća, spisak javnih
poduzeća i javnih ustanova s brojem zaposlenih, nacionalni sastav zaposlenih, ime i
prezime rukovodilaca poduzeća i ustanova, spisak ostalih poduzeća, zanatske i druge
radnje s približnim brojem zaposlenih, broj radnika prijavljenih na Zavod za
zapošljavanje, po stručnoj spremi i kvalifikaciji.
Čedomir Jelić kao rukovoditelj Službe za opću upravu, a s obzirom da je referent za
komuniciranje s javnošću zaposlen u njegovoj službi i trenutno ima puno obveza, predložio
je da se realizacija ovog zaključka traži tek nakon instaliranja novih softvera vezanih za
GAP projekt.
Zaključak je jednoglasno usvojen, s tim da će se primjenjivati nakon uspostavljanja
Projekta upravne odgovornosti – GAP projekta.
9. Vijećnik Mato Pavić iznio je primjedbe na odnos Općine Vareš prema Mjesnoj zajednici
Vijaka, a vezano za lokalne putove, odnosno zimsko i ljetno održavanje, kao i elektro
mrežu u ovoj mjesnoj zajednici. Naglasio je da se poslije rata nije ništa uradilo na
poboljšanju napajanja električnom energijom stanovnika Mjesne zajednice Vijaka, a svake
godine se ponavljaju isti problemi.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Željko Matić, Josip Malbašić,
Dženana Bešić, Elvir Rožajac i općinski načelnik Hamdo Fatić.
Na temelju provedene rasprave predloženi su slijedeći zaključci:
- obvezuje se općinski načelnik da uputi urgenciju Elektrodistribuciji Zenica, vezano za
napajanje električnom energijom Mjesne zajednice Vijaka,
- u suradnji sa savjetima mjesnih zajednica izvršiti novu kategorizaciju putova i
pravaca koji nisu kategorizirani, kako bi mogli ući u mrežu za zimsko i ljetno
održavanje.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
10.

Vijećnik Ismet Abdulahović predložio je da Općina koja je osnivač JU Dom zdravlja Vareš,
traži Izvješće o stanju rasprostranjenosti gripe na području općine Vareš, kao i informaciju
ima li virusa H1 N1 na našoj općini.
Isto tako, predlaže Vijeću da nešto učini kako bi se razdvojilo liječenje novorođenčadi i
male djece od odraslih pacijenata, što je nastalo reorganizacijom i primjenom obiteljske
medicine.
Sugerira da se ispred Općinskog vijeća uputi jedan dopis JU Dom zdravlja Vareš i traži da
dr Jelena Zlobec, bar jedan dan u tjednu radi za djecu.
Rusmir Berberović – ispred Službe za društvene djelatnosti i BIZ, obrazložio je ovu
problematiku i s obzirom da Služba dobiva redovna mjesečna izvješća od nadležne
zdravstvene ustanove, upoznao je Vijeće da na području općine Vareš nema registriran
slučaj gripe H1 N1.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Elvir Rožajac, Dženana Bešić, Jelena Zlobec i Mario
Mirčić, koji je predložio zaključak da nadležna služba uputi pismo menadžmentu JU
Dom zdravlja Vareš i traži da se organizira odvojen rad pri liječenju odraslih i djece.
Većinom glasova, 15 za i 1 suzdržani, usvojen je predloženi zaključak.
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Vijećnik Džemo Kevrić stavio je primjedbu na obimnu raspravu po točki – Tekuća pitanja.
Smatra da se mogao prihvatiti i razmatrati dnevni red s 21 točkom, koji je bio predložen na Kolegiju
OV, budući da su u ovoj točki, raspravom obuhvaćene i neke informacije koje su bile predložene u
dnevnom redu.

Mario Mirčić koji je vodio sjednicu Vijeća, čestitao je nastupajuće blagdane svim
vjernicima koji slave Božić, kao i Novu 2010. godinu.
Sjednica je završena u 13,45 sati.

TAJNIK

Leon Pavlović

PREDSJEDAVAJUĆI
ZAPISNIČAR

Josip Malbašić

Mira Pejčinović
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