Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKO VIJEĆE
-Stručna služba Općinskog
vijeća i Općinskog načelnikaBroj: 01-56/10
Vareš, 04.03.2010. godine

Z A P I S N I K
s 15. sjednice Općinskog vijeća Vareš,
održane 03.02. 2010. godine
Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 15. 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, Ivan
Lučić, Josip Malbašić, Željko Matić, Mario Mirčić, Majda Muftić, Mato Pavić, Elvir Rožajac, Jasmin
Salketić, Dragan Sekulić i Jelena Zlobec.
Odsutni: Ešref Likić i Nikola Šimić.
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: općinski načelnik Hamdo Fatić, tajnik Općinskog vijeća
Leon Pavlović, pomoćnici općinskog načelnika, općinska pravobraniteljica, predsjednici političkih
stranaka i predstavnici OESS-a – Terenski ured Zenica.
Općinski načelnik Hamdo Fatić izvijestio je Vijeće o aktualnoj problematici na području
općine Vareš. Upoznao ih je da je Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća donio Odluku o
naknadi za priključna mjesta, te je u računima potrošača za prvi mjesec već obračunata naknada.
Objasnio je da po Zakonu o komunalnim djelatnostima i Odluci o vodovodu i kanalizaciji postoji
mogućnost za prikupljanje sredstava za održavanje mjernih mjesta na takav način i da susjedne općine
to primjenjuju. Međutim, budući da općinski načelnik, a ni Općinsko vijeće, nije dalo suglasnost na
Odluku, sugerirao je građanima da taj iznos ne plaćaju.
(Vijećnička

pitanja)

Mato Pavić
1. Traži da se Vijeću dostavi spisak garaža i poslovnih prostota u vlasništvu Općine.
Koliko ih ima, kome i pod kojim uvjetima su izdati?
Tajiba Brkić
2. Može li se na padinske dijelove puta izvući materijal, budući da su i pored

redovnog čišćenja, ti dijelovi ostali kritični?
Džemo Kevrić
3. Traži da se dionica puta Pajtov Han – Striježevo – Kokoščići, kao i dionica puta

do Radonjića, čisti u punoj dužini. Isto tako, traži da se izveze posipni materijal
na padinski dio puta Pajtov Han – Striježevo, s obzirom da je taj dio u jako
kritičnom stanju.
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4. Je li uredu dokumentacija i šta je stalo s izgradnjom "spomen česme" šehidima na
području grada Vareša?
Dženana Bešić
5. Traži da nadležna služba Općine do naredne sjednice pripremi Informaciju vezano za
realizaciju zaključka s prošle sjednice Općinskog vijeća: "Šta je poduzeto u
kontaktima s OŠ "Vareš Majdan" i s prijevoznikom "Autotrans" Vareš, za
organizaciju prijevoza učenika srednje škole u Varešu i organizaciju sekcija OŠ u
Vareš Majdanu?"
Ismet Abdulahović
6. Zašto se Ministarstvu ne dostave spiskovi braniteljske populacije HVO-a?
Objasnio je da Općina Vareš snosi posljedice zbog nedostatka tog spiska i upozorio da
će, ako se ništa ne poduzme po tom pitanju, komponenta Armije BiH zaustaviti rad
Općinskog vijeća i svega ostalog.
Željko Matić
7. Upozorio općinskog načelnika na nepravilnosti prilikom sječe šume i uništavanje
novog asfaltnog puta, te sugerirao da se pozove inspekcija.
Ivan Lučić
8. Stavio primjedbu što se ne odgovara na postavljena vijećnička pitanja i inicijative
vijećnika, te zamolio one koji su zaduženi za realizaciju inicijativa i davanje odgovora
na vijećnička pitanja da se malo više potrude, kako vijećnici ne bi gubili vrijeme na
sjednicama Vijeća ponavljajući ista pitanja i inicijative.
Elvir Rožajac
9. Zašto se ne čisti put do Crne Rijeke kada se zna da najveći dio mještana Mjesne
zajednice Ravne živi u pograničnom dijelu s općinom Ilijaš?
Mato Pavić
10.

Je li nešto poduzeto na realizaciji zaključka s prošle sjednice Općinskog vijeća, da se
inicira izmjena Odluke o kategorizaciji putova?
Nakon vijećničkih pitanja na raspravu su stavljeni zapisnici s 13. i 14. sjednice Općinskog

vijeća.
Tajnik OV – Leon Pavlović predložio je da se u zapisniku s 13. sjednice, u točki 10. dnevnog
reda – Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2010. godinu, riječ "nenasilja" zamijeni
riječju "nasilja".
Isto tako, u zapisniku s 14. sjednice Općinskog vijeća, u točki 2. Informacija o primjeni
Zakona o šumama, predložio je da se ispravi drugi zaključak, umjesto riječi "Prijedlog za zaštitu
šuma", da se navede "Prijedlog za zaštitu voda".
Nije bilo daljnje rasprave i predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje zapisnike s predloženim
izmjenama.
Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da su jednoglasno usvojeni zapisnici
s 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća Vareš.
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
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Dnevni

red

1. Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim pristojbama,
2. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih
tijela Općinskog vijeća Vareš,
3. Prijedlog Odluke o odabiru prioritetnog projekta koji bi se implementirao iz
LEAP-a za općinu Vareš,
4. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne
stambene površine na području općine Vareš za 2009. godinu,
5. Davanje suglasnosti za izgradnju i korištenje vodozahvata na Podvinjskom
potoku, lokacija Sastavci na granici općina Vareš i Visoko,
6. Program rada općinskog načelnika za 2010. godinu,
7. Informacija o obnovljenim stambenim jedinicama na području općine Vareš za
period 1998. - 2009. godine,
8. Informacija o stanju i problemima urbanizma i načinu zaštite urbanih dijelova
općine i grada,
9. Informacija o efektima rada Turist-info biroa Vareš za 2009. godinu,
10. I z b o r i i i m e n o v a n j a ,
11. T e k u ć a p i t a n j a .
Ad. 1.
(Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim pristojbama)
Stav Komisija za statutarna pitanja i propise je da se u članku 22. napravi ispravka, te umjesto
riječi "u Informativnom biltenu Općine Vareš" navede "na oglasnoj ploči Općine Vareš".
Čedomir Jelić – ispred predlagača, obrazložio je ovu točku dnevnog reda.
Nije bilo daljnje rasprave i predsjedavajući je Prijedlog Odluke stavio na glasovanje.
Nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je jednoglasno donesena
Odluka o općinskim administrativnim pristojbama
Ad. 2.
(Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o naknadama vijećnika
i članova radnih tijela Općinskog vijeća Vareš)
Komisija za statutarna pitanja i propise razmatrala je Prijedloga Odluke o visini naknade
vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš, te zauzela stav da
se vijećnicima uputi Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih
tijela Općinskog vijeća Vareš, s dopunom o mjesečnoj naknadi paušala predsjedavajućem Općinskog
vijeća u iznosu od 200,00 KM, kao i pravo na troškove mobilne kartice u iznosu od 20,00 KM
mjesečno.
Otvorena je rasprava u kojoj su svoje primjedbe i sugestije iznijeli vijećnici: Dženana Bešić,
Džemo Kevrić, Ivan Lučić, Jelena Zlobec, Elvir Rožajac, Željko Matić, Mato Pavić, predsjedavajući
Josip Malbašić, Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a, općinski načelnik Hamdo Fatić i tajnik OV
Leon Pavlović.
Zbog različitih stavova iznesenih u raspravi, predsjedavajući je dao stanku kako bi se
predlagač i predsjednici klubova pokušali usuglasiti.
Nakon stanke, općinski načelnik je izvijestio Vijeće o postignutom dogovoru. Naziv Odluke bi
bio: "Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog
vijeća Vareš". Predložio je i izmjenu članka 1. Odluke, koji bi glasio:
"U Odluci o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Vareš, broj: 01240/07 od 18.12. 2007. godine, u članku 2. stavak 1. točka 1. broj "200,00 KM" zamjenjuje se brojem
"300,00 KM".
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Ostali dio Odluke bi ostao isti.
Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Prijedlog Odluke s izmjenama koje je predložio
općinski načelnik.
Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je većinom glasova, 15 za i 4 protiv, donesena
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnika
i članova radnih tijela Općinskog vijeća Vareš
Ad. 3.
(Prijedlog Odluke o odabiru prioritetnog projekta
koji bi se implementirao iz LEAP-a za općinu Vareš)
Stav Komisije za statutarna pitanja i propise je da se u članku 4. napravi ispravka, te umjesto
riječi "u Informativnom biltenu Općine Vareš" navede "osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj
ploči Općine Vareš".
U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su i iznijeli svoje primjedbe i prijedloge,
vijećnici: Ivan Lučić, Mato Pavić, Dženana Bešić, Ismet Abdulahović, Elvir Rožajac, Jasmin
Salketić, predsjedavajući Josip Malbašić, Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a i Ermin Musa –
ispred predlagača.
Vijećnik Ivan Lučić upozorio je na obveze i rokove koji su utvrđeni u LEAP-u, posebno u
utvrđivanju prioriteta u tematskim oblastima. Naglasio je da rokovi teku, da su neki već prošli i
sugerirao da se vodi računa o tome, kako ovaj dokument ne bi ostao samo mrtvo slovo na papiru.
Vijećnik Mato Pavić – ispred Kluba vijećnika HDZ-a, predložio je da se u članku 2. briše
stavak 5. "- povećanje broja parking mjesta natkrivanjem dijela korita rijeke Stavnje."
Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je stavio na glasovanje amandman Kluba
vijećnika HDZ-a, te nakon izjašnjavanja konstatirao da nije dobio potrebnu većinu glasova.
Nakon toga, na glasovanje je stavio Prijedlog Odluke, a nakon izjašnjavanja vijećnika
konstatirao da je većinom glasova, 17 za i 2 suzdržana, usvojena
Odluka o odabiru prioritetnog projekta koji bi se
implementirao iz LEAP-a za općinu Vareš
Ad. 4.
(Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2
korisne stambene površine na području općine Vareš za 2009. godinu)
Stav Komisije za statutarna pitanja i propise je da se u članku 3., umjesto riječi "danom
objavljivanja" navede "osmog dana od dana objavljivanja".
Nije bilo rasprave, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno
usvojena
Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne
stambene površine na području općine Vareš za 2009. godinu
Ad. 5.
(Davanje suglasnosti za izgradnju i korištenje vodozahvata na
Podvinjskom potoku, lokacija Sastavci na granici općina Vareš i Visoko)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova, 17 za i 2
suzdržana, donesen
Zaključak kojim se daje suglasnost općini Visoko za izgradnju i korištenje vodozahvata
na Podvinjskom potoku, lokacija Sastavci na granici općina Vareš i Visoko
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Ad. 6.
(Program rada općinskog načelnika za 2010. godinu)

Općinski načelnik Hamdo Fatić obrazložio je Program rada za 2010. godinu.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i prijedloge, vijećnici:
Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Ivan Lučić, Ismet Abdulahović, Elvir Rožajac, Željko Matić, Tajiba
Brkić, Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a i općinski načelnik Hamdo Fatić, koji se izjasnio o
primjedbama i prijedlozima vijećnika.
Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Program rada,
zajedno s prihvaćenim primjedbama općinskog načelnika.
Većinom glasova, 13 za, 5 protiv i 1 suzdržani, usvojen je
Program rada općinskog načelnika za 2010. godinu
Ad. 7.
(Informacija o obnovljenim stambenim jedinicama na
području općine Vareš za period 1998. - 2009. godine)
U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su vijećnici: Dženana Bešić, Džemo Kevrić,
Ivan Lučić, predsjedavajući Josip Malbašić i Ermin Musa – ispred Službe za prostorno uređenje i
obnovu.
Na temelju provedene rasprave predsjedavajući Josip Malbašić je predložio da se
Informacija, odnosno spisak primi na znanje, a da se za slijedeću sjednicu Vijeća u okviru
Informacije o obnovljenim stambenim jedinicama na području općine Vareš, koja je predviđena
Programom rada Općinskog vijeća za 2010. godinu, daju cjeloviti podaci: koliko je oštećeno
stambenih jedinica, koliko je u ovom periodu obnovljeno i koliko je preostalo za obnovu, s
njihovom strukturom. Da Informacijom budu obuhvaćene i donacije Republike Hrvatske, bez
obzira što Općina nije sudjelovala u određivanju korisnika.
Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova, 11 za i 8 suzdržanih,
usvojen predloženi zaključak.
Ad. 8.
(Informacija o stanju i problemima urbanizma i načinu zaštite urbanih dijelova općine i grada)
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatirano je da je jednoglasno prihvaćena
Informacija o stanju i problemima urbanizma
i načinu zaštite urbanih dijelova općine i grada
Ad. 9.
(Informacija o efektima rada Turist-info biroa Vareš za 2009. godinu)
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Dženana Bešić i Elvir Rožajac, koji je sugerirao da se
obilježe naseljena mjesta, konkretno Ravne.
Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je Informaciju stavio na izjašnjavanje, te
konstatirao da je jednoglasno prihvaćena
Informacija o efektima rada Turist-info biroa Vareš za 2009. godinu
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(I z b o r i
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Ad. 10.
i m e n o v a n j a)

- zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš -

Komisija za izbor i imenovanja je razmatrala prijedlog kandidata za izbor zamjenika
predsjedavajućeg Općinskog vijeća i s obzirom da je od političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Komisiji dostavljen samo jedan prijedlog, i to od SDP-a – kandidat Milan Knežević, Komisija
je predložila da se Milan Knežević izabere i imenuje za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća
Vareš.
Budući da je Statutom općine Vareš propisano da se izbor predsjedavajućeg i zamjenika
predsjedavajućeg Općinskog vijeća vrši tajnim glasovanjem, po proceduri i na način utvrđen
Poslovnikom, predsjedavajući je predložio Komisiju za izbor zamjenika predsjedavajućeg, u sastavu:
Mario Mirčić, Jelena Kuhač-Odenwald i Izudin Ibrišimović.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Nakon obavljenog tajnog izjašnjavanja, Mario Mirčić je ispred Komisije podnio izvješće o
rezultatima glasovanja: 19 vijećnika je pristupilo glasovanju, od kojih se 12 izjasnilo za, 6 protiv, a
jedan listić je bio nevažeći.
Izvješće Komisije je stavljeno na glasovanje, te je konstatirano da je jednoglasno prihvaćeno
i da je Milan Knežević izabran za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš.
- člana Skupštine JKP d.o.o. Vareš Komisija za izbor i imenovanja je razmatrala prijedlog za izbor člana Skupštine JKP d.o.o.
Vareš i jednoglasno predložila Općinskom vijeću da Slobodana Đurića izabere i imenuje za člana
Skupštine JKP d.o.o. Vareš, umjesto Brane Vukovića.
Predsjedavajući je prijedlog Komisije stavio na glasovanje, a nakon izjašnjavanja vijećnika
konstatirao da je jednoglasno prihvaćen i da je Slobodan Đurić izabran i imenovan za člana
Skupštine JKP d.o.o. Vareš, umjesto Brane Vukovića.

- Komisija za stručnu ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti Komisija za izbor i imenovanje je razmatrala i jednoglasno prihvatila prijedlog općinskog
načelnika za izbor i imenovanje Komisije za stručnu ocjenu zahtjeva …
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedavajući konstatira da je jednoglasno imenovana
Komisija za stručnu ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti, u sastavu:
1. Nermin Ašćerija, dipl. ing. građ. – predsjednik,
2. Čedomir Jelić, dipl. pravnik – č l a n ,
3. Ermin Musa, dipl. ing. rudar. – č l a n .
Ad. 11.
(Tekuća pitanja)
1. Predsjedavajući je pročitao inicijativu vlasnika muških i ženskih frizerskih salona, za
izmjenu Odluke o niskoakumulativnim i deficitarnim djelatnostima, kojom predlažu da se u
članku 2. iste odluke uvrsti i frizerska djelatnost.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli stavove svojih klubova, vijećnici:
Dženana Bešić, Ismet Abdulahović, Ivan Lučić, Elvir Rožajac i općinski načlenik Hamdo
Fatić.
Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio slijedeći zaključak:
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- Općinsko vijeće prihvaća inicijativu vlasnika frizerskih salona i zadužuje općinskog
načelnika da utvrdi prijedlog izmjene Odluke o niskoakumulativnim i deficitarnim
djelatnostima i pripremi je za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
2. Od Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Zastupničkog doma Federacije BiH Vijeću
je upućen dopis vezano za pravni status Željezare d.d. Vareš i nadležnost rješavanja
problema 119 radnika koji su zatražili intervenciju u rješavanju radno-pravnog statusa.
Zaključak članova Komisije je da se i od Općinskog vijeća Vareš zatraže detaljniji podaci o
Željezari d.d. Vareš, nakon privatizacije.
Predsjedavajući je predložio zaključak kojim se zadužuje općinski načelnik da
pripremi tražene podatke i da ih Služba Općinskog vijeća proslijedi Komisiji za
zaštitu ljudskih prava i sloboda Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
3. Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZE-DO kantona obratilo se Općinskom vijeću, kao i
općinskom načelniku, aktom kojim traže da im se dostave podaci o provođenju Ustavne
odredbe o konstitutivnosti naroda u javnim institucijama, a posebno kod imenovanja
odnosno postavljenja novih zaposlenika (državnih službenika, namještenika i drugih), radi
izrade Informacije.
Predložen je zaključak kojim se zadužuje općinski načelnik da zajedno s pomoćnicima
pripremi tražene podatke, a pripremljeni akt da potpiše predsjedavajući, zajedno s
općinskim načelnikom.
Jednoglasno prihvaćen zaključak.
4. Grupa građana – omladina Vareša uputila je Vijeću peticiju i molbu za donošenje Odluke o
produženju rada ugostiteljskih objekata u gradu, u zimskom periodu do 24,00 sata, a u
ljetnom do 01,00 sat iza pola noći.
Predsjedavajući je predložio da se molba uputi Komisiji za pitanja mladih, čiji članovi
su izabrani da predstavljaju omladinu Vareša, kako bi se očitovali po ovom pitanju.
Sugerirao je da, ako budu smatrali za potrebnim, organiziraju javnu raspravu vezano
za ovu problematiku.
Zaključak je jednoglasno prihvaćen.
5. Vijećnica Jelena Zlobec predložila je da se Vijeće, odnosno vijećnici, uključe u aktivnosti
koje su već pokrenute, za financijsku pomoć djevojčici na Brgulama.
Otvorena je rasprava o ovoj inicijativi, u kojoj su sudjelovali vijećnici: Dženana Bešić,
Ismet Abdulahović, predsjedavajući Josip Malbašić i općinski načelnik Hamdo Fatić, koji
je upoznao Vijeće sa situacijom obitelji na Brgulama. Izvijestio ih je da je obitelj pod
nadzorom Centra za socijalni rad u Varešu.
6. Klub vijećnika BPS-a predložio je da se sjednice Vijeća ubuduće održavaju subotom, ili
poslije radnog vremena, kao i sjednice komisija Općinskog vijeća. Obrazložili su svoj
prijedlog.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Željko Matić, Majda Muftić, Ismet
Abdulahović, Elvir Rožajac, Tajiba Brkić, Kenan Kamenjaš, Ivan Lučić, Jelena Zlobec,
Jasmin Salketić, Mario Mirčić, Mato Pavić, Milan Knežević, predsjedavajući Josip
Malbašić i općinski načelnik Hamdo Fatić.
Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je stavio na glasovanje inicijativu da se sjednice
Općinskog vijeća održavaju subotom.
Konstatira da inicijativa nije dobila potrebnu većinu, 5 glasova za, 9 protiv i 4
suzdržana.
Na glasovanje je stavljena i inicijativa da se sjednice komisija Općinskog vijeća održavaju
poslije radnog vremena.
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Nakon izjašnjavanja konstatirano je da ni ova inicijativa nije dobila potrebnu većinu,
8 glasova za, 6 protiv i 4 suzdržana.
Predsjedavajući je stavio na glasovanje i prijedlog da se ispred Općinskog vijeća pošalje
upit nadležnim Federalnim organima, vezano za ovu problematiku, te da se postupi po
njihovoj uputi.
Ni ovaj prijedlog nije prihvaćen, 8 glasova za, 3 protiv i 6 suzdržanih.
7. Vijećnik Ivan Lučić, na traženje većeg broja građana, predložio je da se istakne red vožnje
prijevoznika koji obavljaju prijevozničku djelatnost na području općine Vareš. Predložio je
da Vijeće donese zaključak kojim se obvezuje općinski načelnik, odnosno nadležna
služba, da u roku od 30 dana zatraži izvod iz reda vožnje od prijevoznika koji vrše
prijevoz putnika i isti postave na tri, ili najmanje dva mjesta u Varešu i jedno u Vareš
Majdanu. Predložio je da se osposobe oglasne ploče u staklu, što ne iziskuje puno
financijskih sredstava.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
8. Pročitao je zaključke s 10. sjednice Općinskog vijeća, vezano za točku 8. Izvješće o
realizaciji Programa rada OV za prvo polugodište 2009. godine, koji su jednoglasno
usvojeni. U cilju unapređenja rada Općinskog vijeća predložio je da Vijeće donese
zaključak, da prije utvrđivanja dnevnog reda, nakon izvršene prozivke, tajnik
izvijesti Vijeće o broju postavljenih vijećničkih pitanja na prethodnoj sjednici, kao i
odgovorima na iste, te broju donesenih zaključaka i realizaciji istih.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
9. Izvijestio je Vijeće i o neprijatnoj situaciji u kojoj se našao kao vijećnik. Objasnio je da je
na Kolegiju OV za 13. sjednicu, općinskom načelniku uputio zamjerku na način rada
ovlaštenog službenika, namještenika koji je zadužen za gradsku higijenu. Na polasku za
pripremu 15. sjednice, doživio je verbalne prijetnje od strane tog namještenika. Izjasnio se
da ne želi raspravu o ovoj temi, nego samo da Vijeće to primi na znanje.
10.

Vijećnik Kenan Kamenjaš – ispred mještana Mjesne zajednice Dabravine, zamolio je
općinskog načelnika da im pomogne u rješavanju problema rada ambulante u Dabravinama.
Objasnio je da već duže vrijeme ne dolazi medicinska sestra u Dabravine, a ima dosta starih
osoba kojima je potrebna hitna medicinska pomoć.
Predsjedavajući je predložio zaključak kojim se obvezuje općinski načelnik da
kontaktira menadžment Doma zdravlja Vareš i pokuša otkloniti zastoj u radu
terenske ambulante u Dabravinama.
Većinom glasova, 1 protiv, usvojen je predloženi zaključak.
Sjednica je završena u 14,45 sati.

PREDSJEDAVAJUĆI

TAJNIK

Leon Pavlović

ZAPISNIČAR

Josip Malbašić

Mira Pejčinović
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