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Vareš, 05.03. 2009. godine 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
s 3. sjednice Općinskog vijeća Vareš,  

održane 29.01.2009. godine 
 
 

Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 3. sjednicu s početkom u 9 
sati, u velikoj sali Općine Vareš.  

 Izvršena je prozivka vijećnika. 

 Prisutni vijećnici: Ismet Abdulahović, Dženana Bešić, Tajiba Brkić, 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, Nikola Šimić i Jelena Zlobec. 

 Odsutna vijećnica: Dženana Hafizović. 

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: općinski načelnik Hamdo Fatić, tajnik Općinskog vijeća 
Leon Pavlović, pomoćnici općinskog načelnika, predsjednici političkih stranaka, predstavnik OESS-a – 
Milan Suzić i predstavnici sredstava javnog informiranja. 

Predsjedavajući je stavio na raspravu zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

Nije bilo primjedbi na zapisnik i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno 
usvojen zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

 Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog dnevnog reda iz poziva za sjednicu. 

Konstatira da je jednoglasno usvojen   s l i j e d e ć i 

 
D n e v n i     r e d 

 
1. Prijedlog Statuta općine Vareš, 
2. Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije gradskoga 

građevinskog zemljišta, 
3. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskog cijeni 1 m2 korisne 

stambene površine na području općine Vareš za 2008. godinu, 
4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vareš  za 2009. godinu,  
5. Informacija o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja Vlade ZE-DO 

kantona na području općine Vareš u 2008. godini, 
6. Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području 

općine Vareš, 
7. Informacija o vodoopskrbi i odvozu smeća na području općine Vareš, 
8. Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području 

općine Vareš, 
9. Informacija o UG / NVO sektoru u općini Vareš, 

10. Informacija o aktualnoj problematici na području općine Vareš, 
11. T e k u ć a    p i t a n j a , 
12. V i j e ć n i č k a    p i t a n j a . 

 



Ad. 1. 
(Prijedlog Statuta  općine Vareš) 

 
Komisija za statutarna pitanja i propise detaljno je razmatrala Prijedlog Statuta Općine 

Vareš i uskladila ga sa Izbornim zakonom BiH, Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i 
zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH, kao i drugim zakonskim propisima. 

 Ismet Abdulahović – ispred Komisije za statutarna pitanja i propise, dodatno je obrazložio ovu 
točku dnevnog reda i rad Komisije.  

 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali, iznijeli svoje primjedbe i amandmane na Prijedlog 
Statuta, vijećnici: Dženana Bešić, Mario Mirčić, Džemo Kevrić, Elvir Rožajac, Zdravko Marošević – 
predsjednik stranke HDZ. 

 Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je napravio stanku da bi Komisija za statutarna 
pitanja i propise razmotrila amandmane predložene u raspravi i izjasnila se o njima. 

 Mevla Alić – zamjenica predsjedavajućeg Komisije za statutarna pitanja i propise, izvijestila je 
Vijeće o stavovima Komisije i obrazložila svaki pojedini amandman koji je Komisija prihvatila, a isto 
tako objasnila zašto pojedine predložene amandmane nije mogla prihvatiti. 

 Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Prijedlog Statuta sa svim izmjenama koje je prihvatila 
Komisija za statutarna pitanja i propise, a nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirao da je jednoglasno 
usvojen 

Statut općine Vareš 

 
Ad. 2. 

(Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije 
 gradskoga građevinskog zemljišta) 

 
 Komisija za statutarna pitanja i propise nije imala primjedbi na Odluku, budući da je 
sukladna zakonskim propisima, s tim što je potrebno ispraviti tehničku grešku - godinu (umjesto 
2008., navesti 2009. godina).  

 Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da su većinom glasova (14 za, 6 protiv i 1 suzdržani), 
usvojeni predloženi zaključci, kao i 

 

Odluka o usvajanju plana parcelacije gradskoga građevinskog zemljišta 

 
Ad. 3. 

(Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskog cijeni 1 m2 korisne  
stambene površine na području općine Vareš  za 2008. godinu) 

 
 Komisija za statutarna pitanja i propise nije imala primjedbi na Odluku, budući da je 
usuglašena sa zakonskim propisima. 
 
 Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.  

  Nakon izjašnjavanja, konstatirano je da je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskog cijeni 1 m2  korisne 
stambene površine na području općine Vareš  za 2008. godinu 
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Ad. 4. 
(Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vareš   za 2009. godinu) 

 
 Tajnik OV obrazložio je Program rada Općinskog vijeća Vareš za 2009. godinu. 

Otvorena je rasprava po ovoj točki dnevnog reda u kojoj su primjedbe i prijedloge iznijeli 
vijećnici: Dženana Bešić i Džemo Kevrić. 

Napravljena je stanka, kako bi Kolegij Općinskog vijeća razmotrio prijedloge iznesene u 
raspravi. 

Nakon stanke, tajnik je izvijestio Vijeće o prihvaćenim izmjenama od strane Kolegija OV. 

Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Program rada s izmjenama koje je Kolegij  prihvatio, 
te konstatirao da je jednoglasno usvojen  

 
Program rada Općinskog vijeća Vareš  za 2009. godinu 

 
Ad. 5. 

(Informacija o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja  
Vlade ZE-DO kantona na području općine Vareš u 2008. godini) 

 
Komisija za obnovu i kapitalna ulaganja razmatrala je ovu informaciju i predlaže Općinskom 

vijeću da je prihvati, uz zahtjev da odmah po početku građevinske sezone, Služba za prostorno 
uređenje i obnovu poduzme sve potrebne radnje kako bi se pristupilo realizaciji završnih radova 
kapitalnih ulaganja na našoj općini za 2008. godinu. 

Nije bilo rasprave.  

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (1 suzdržani) 
usvojena   

 
Informacija o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja  

Vlade ZE-DO kantona na području općine Vareš u 2008. godini 

 
Ad. 6. 

(Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš) 
 

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali, iznijeli svoje primjedbe i postavili pitanja, vijećnici: 
Mario Mirčić, Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Ismet Abdulahović, Elvir Rožajac, Mato Pavić, Tajiba 
Brkić, Majda Muftić, Željko Matić, te općinski načelnik Hamdo Fatić i Zafer Kamenjaš – ispred JKP 
Vareš, koji su odgovorili na pitanja vijećnika. 

Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio da se Informacija usvoji uz slijedeće 
zaključke: 

1. Da općinski načelnik blagovremeno obavještava nadležno ministarstvo o propustima 
do kojih dolazi pri izvođenju radova na regionalnim putovima (R-444 i R 444-1) i da 
traži intervenciju nadležnih kantonalnih inspekcija. 

2. Da se sukladno financijskim mogućnostima pripremi Program interventnih zahvata na 
lokalnoj putnoj mreži i da se Vijeće o tome pravovremeno informira. 

Nakon zaključene rasprave i izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da su većinom glasova (2 
suzdržana) usvojeni predloženi zaključci, kao i 

  

Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš 

 
 

 3



Ad. 7. 
(Informacija o vodoopskrbi i odvozu smeća na području općine Vareš) 

 
 

 Predsjedavajući Josip Malbašić tražio je da ubuduće kod priprema informacija iz bilo koje 
oblasti, nadležna služba pripremi i dostavi informaciju Vijeću. U kojoj mjeri će Služba koristiti podatke 
koje dobiva od pravnih subjekata nadležnih za pojedine oblasti, to nije bitno, ali budući da Služba ima 
određene obveze i određena prava po pitanju nadzora, treba da pripremi svoju informaciju za Vijeće.  

 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i sugestije, vijećnici: Ivan 
Lučić, Jelena Kuhač-Odenwald, Tajiba Brkić, Mario Mirčić, Željko Matić, Dženana Bešić, Elvir 
Rožajac, Džemo Kevrić, Nikola Šimić, predsjedavajući Josip Malbašić i općinski načelnik Hamdo Fatić. 

 Zafer Kamenjaš – ispred Javnog komunalnog poduzeća odgovorio je na pitanja vijećnika. 

 Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio da se Informacija usvoji uz 
zaključak da se žurno napravi Program o preuzimanju vodovoda u mjesnim zajednicama gdje god 
to Zakon nalaže, a istovremeno da se radi na rješavanju tekućih problema kad je u pitanju 
sekundarna mreža na Pržićima, a i na samom području grada. Ukoliko se dogode eventualni 
zastoji, mora se stanovništvo blagovremeno obavijestiti o tome, kako je propisano Odlukom o 
vodovodu i kanalizaciji.  

 Nakon izjašnjavanja, konstatirano je da je jednoglasno usvojen predloženi zaključak, kao i 
 

Informacija o vodoopskrbi i odvozu smeća na području općine Vareš 

 
Ad. 8. 

(Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš) 
 

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 

Nakon izjašnjavanja konstatirano je da je jednoglasno usvojena 

Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš 
 
 

Ad. 9. 
(Informacija o UG / NVO sektoru u općini Vareš) 

  

 Rusmir Berberović – ispred predlagača, skrenuo je pozornost na grešku u tabelarnom dijelu 
Informacije. Pod rednim br. 3. u koloni 3., stoji da je Udruženje iz Proračuna dobilo 2.000,00 KM, a 
treba stajati 500,00 KM.  
 U raspravi su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe, vijećnici: Ivan Lučić, Dženana Bešić, Ismet 
Abdulahović i Rusmir Berberović, koji je odgovorio na pitanja vijećnika. 

 Na temelju provedene rasprave, predsjedavajući je predložio da se Informacija usvoji uz 
zaključak da Služba nastavi komunikaciju s nevladinim sektorom, da općinski načelnik pripremi 
javni natječaj za programe koji su od interesa za općinu Vareš i omogući da apliciraju oni koji su 
zainteresirani, a da se za udruženja proistekla iz domovinskog rata odvoji posebna stavka u 
Proračunu Općine. 

 Nakon izjašnjavanja konstatira da je jednoglasno usvojen predloženi zaključak, kao i 
 

Informacija o UG / NVO sektoru u općini Vareš 
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Ad. 10. 
(Informacija o aktualnoj problematici na području općine Vareš) 

 
Općinski načelnik je objasnio da nije stigao pripremiti ovu točku dnevnog reda s obzirom na 

izvanrednu i redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Predložio je da se danas ne razmatra ova točka dnevnog 
reda, a ako vijećnici imaju nešto, da iznesu pod točkama: tekuća i vijećnička pitanja. 

 
Ad. 11. 

( T e k u ć a     p i t a n j a ) 
 

1. Predsjedavajući Josip Malbašić pročitao je Inicijativu o određivanju nadležnosti za prodaju, 
kojom se Komisija za prodaju Mehaničke radione obratila Vijeću s prijedlogom da, radi 
operativnosti u obavljanju radnji vezanih za prodaju, Općinsko vijeće ovlasti Kolegij 
Općinskog vijeća da po Izvješću Komisije za prodaju Mehaničke radione donese definitivnu 
odluku o prodaji, a o tome da se Općinsko vijeće obavijesti na prvoj narednoj redovnoj 
sjednici. 

Predsjednik Komisije Davor Čabrajić i član Komisije Mario Mirčić dodatno su obrazložili 
Inicijativu, nakon čega je otvorena rasprava. Svoje stavove u raspravi iznijeli su vijećnici: 
Dženana Bešić, Ivan Lučić, Mato Pavić, Džemo Kevrić, Elvir Rožajac i predsjedavajući Josip 
Malbašić. 

 Budući da se nije mogao postići zajednički stav, Komisija za prodaju Mehaničke radione 
povukla je svoju inicijativu. 

 
2. Vijećnik Mario Mirčić predložio je, s obzirom na izjavu g. Nevzete Elezović – direktorice 

Kantonalne uprave za šume, a vezano za uplatu sredstava po članku 62. Zakona o šumama, 
da Vijeće donese zaključak kojim zadužuje općinskog načelnika i nadležnu službu da 
pokrenu tužbu za naplatu dugovanja po Zakonu o šumama, za 2007. godinu.  

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak. 

3. Vezano za odgovor općinskog načelnika na Inicijativu Kluba vijećnika SDA, za izmjene 
propisa iz oblasti stipendiranja studenata, predsjedavajući je izvijestio Vijeće da općinski 
načelnik pomjera rok realizacije inicijative za mjesec dana, tj. za sjednicu u ožujku, a zbog 
velikih obveza. Prijedlog je ocijenio prihvatljivim. 

4. Predsjedavajući je stavio na glasovanje pismo koje je ne temelju zaključka s prošle sjednice 
Vijeća napisao vijećnik Ivan Lučić, a odnosi se na prijevoz na relaciji Vareš – Zagreb, koje bi 
trebalo uputiti na adresu prijevozničke firme «Babić Biss-tours» Zenica. 

Vijeće je jednoglasno podržalo sadržaj pisma. 

5. Budući da je od strane JP «Elektrodistribucija» Zenica naredbom ukinut rad subotom PJD 
Vareš iz sigurnosnih razloga, vijećnik Ivan Lučić predložio je Vijeću da donese zaključak 
kojim će zadužiti općinskog načelnika da uputi inicijativu JP «Elektrodistribucija» 
Zenica, te da traži ponovno uvođenje rada subotom zbog građana koji tada dolaze na 
pijacu, sa sela i iz Vareš Majdana. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

6. Vijećnica Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, iznijela je inicijativu da se izradi 
projekt i iznađu sredstva za rekonstrukciju Ulice Stojkovići do Groblja «Glavica», kako 
bi se omogućio pristup autom u samo groblje.   

Predsjedavajući je predložio da se inicijativa prihvati i da se za realizaciju zaduži općinski 
načelnik. Nakon izjašnjavanja konstatira da je inicijativa jednoglasno prihvaćena. 
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7. Druga inicijativa vijećnice Dženane Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, predlaže da 
nadležna služba za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremi informaciju koliko ima 
projekata i dokle je stigao projekt izgradnje kanalizacionog sustava i odvođenja otpadnih 
voda na svim mjesnim zajednicama na području općine Vareš. 

Inicijativa Kluba vijećnika SDA je jednoglasno prihvaćena. 

8. Vijećnik Mato Pavić traži da se nešto poduzme po pitanju ruševnih objekata u gradu, uz 
glavni regionalni put, koji predstavljaju opasnost po živote građana.  

Jednoglasno usvojen prijedlog. 

9. Vijećnica Tajiba Brkić traži da se za slijedeću sjednicu pripremi informacija o javnom 
prijevozu na području općine Vareš.  

Jednoglasno usvojen prijedlog. 

10. Vijećnik Džemo Kevrić predlaže da se pokrene inicijativa o otvaranju stovarišta za ogrjevno 
drvo u Vareš Majdanu, ispred Šumsko privrednog društva – PJ Vareš, gdje bi građani 
mogli kupovati drva prema svojim mogućnostima. 

Predsjedavajući je predložio da se inicijativa prihvati, a da općinski načelnik u dogovoru s 
nadležnima iz Šumsko privrednog društva PJ Vareš, utvrdi postoji li za to zakonska mogućnost, 
odnosno jesu li oni registrirani za takvu vrstu djelatnosti.  

 Stavio je inicijativu na izjašnjavanje, te konstatirao da je jednoglasno usvojena. 

 
Ad. 12. 

( V i j e ć n i č k a     p i t a n j a ) 
 
Budući da je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća predviđeno da svaki vijećnik može postaviti 

samo dva vijećnička pitanja na jednoj sjednici Općinskog vijeća, predsjedavajući Josip Malbašić tražio je 
suglasnost Vijeća da iznimno na ovoj sjednici iziđu iz okvira odredbi Poslovnika o radu i omoguće 
vijećnicima da postave sva pitanja koja su pripremili. Razlog tome je što se na dvije prethodne sjednice 
nije stigla održati ova točka dnevnog reda.  

Vijeće je dalo svoju suglasnost na ovaj prijedlog. 
 
Ivan Lučić 

 
1. Prilikom priprema za asfaltiranje ulice Put mira došlo je do raskopavanja pločnika koji je i 

nakon završetka asfaltiranja ostao raskopan, te su pješaci prinuđeni kretati se kolovozom. 
Kada će to biti sanirano? 

2. Zbog čega se na platou ispred bivše Privredne banke Sarajevo, od polovice prošle godine 
nalazi gomila kamenja (oko 5 m3 )? 

3. Kakve se mjere poduzimaju (ako se poduzimaju) na sprečavanju dužeg rada jednog broja 
kafića od vremena dozvoljenog Odlukom o radnom vremenu? 

4. Zbog čega je dio Ponikve od izletišta pretvoren u smetlište? Naime, prilikom asfaltiranja 
dijela puta od Ponikve prema Š. Potoku iskopani materijal izvođač radova je odložio između 
starog puta i potoka, na potezu od bivšeg hotela prema krugu DI «Zvijezda». Materijal nije 
izravnat, nego i sada stoji onako kako je istresen. Također, iz kruga DI «Zvijezda» odložena 
je veća količina otpada s obje strane starog puta u pravcu bivšeg hotela. Hoće li to biti 
sanirano, i kada? 

5. Zbog čega se ne uklone devastirani montažni objekti koji se nalaze pored bivše robne kuće 
u Vareš Majdanu? 

6. Zbog čega je grad prljav? Vrlo slabo se čisti. Građevinski otpad po nekoliko mjeseci se ne 
uklanja, nego stoji pored kontejnera. 
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7. Što će se poduzeti na rješavanju problema prometa u mirovanju koji je posebno izražen u 
Ulici Zvijezda, pored «K» objekata, te u ulici Put mira, od Restorana «Zvijezda» do izlaza 
na Ulicu Zvijezda. Pločnici su stalno «rezervirani» za parkirana vozila. 

8. Zbog čega je zimska služba loše organizirana i što će se učiniti na poboljšanju? Može li JKP 
Vareš s dvije mehaničke kašike i jednim teretnim motornim vozilom kvalitetno očistiti oko 
140 kilometara lokalnih putova? 
Kod prvog snijega kojeg je trebalo uklanjati s kolovoza nije čišćena relacija Šimin Potok – 
Odvojak. Autobus za Ravne nije mogao prometovati. Prema Oćeviji i Ligatićima očišćeno 
je samo do Okretaljke i to tako da su za promet bili neophodni lanci.                                   
Ne vrši se posipanje zaleđenog kolovoza s glavne ceste u Vareš Majdanu, od «Partizana» pa 
dalje u naselje. Pločnici se uopće ne čiste. 

9. Zbog čega, prilikom padanja prvog snijega nije očišćena pijaca, nego je došlo do stvaranja 
većih gomila snijega koje su napravili prodavači koji imaju pijačne štandove na prostoru 
pijace? Zbog ne čišćenja snijega prilikom otapanja došlo je do stvaranja velikih lokvi. 

 
Željko  Matić  

 
10. Zašto trgovci prodaju robu kojoj je istekao rok trajanja? 

11. Lokalni putovi u Mjesnoj zajednici Vijaka su u vrlo lošem stanju. Budući da su u 
Proračunu za 2009. godinu planirana određena sredstva za izradu projektne 
dokumentacije, može li se tu uključiti neki od putova s područja Mjesne zajednice 
Vijaka? 

12. Zašto se Elektrodistribucija obraća predsjedniku mjesne zajednice za umanjenje struje 
umirovljenicima, kad on nije nadležan za to? 

 
 Mario Mirčić 

 
13. Može li se izvršiti sanacija parkinga kod groblja u Vareš Majdanu? 

14. Može li se uraditi zaštitna ograda na potpornom zidu od Benzinske crpke «Butmir» do 
groblja u Vareš Majdanu, kako bi se zid mogao koristiti kao pločnik? 

 
Elvir Rožajac  

 
15. Primjedba građana na uličnu rasvjetu: Zašto je cijelu večer osvijetljen stadion – dječje 

igralište, dok je područje Matijevića i Vareš Majdan u mraku? 

 
 Džemo Kevrić – ponovio pitanja s prethodnih sjednica 

 
16. Traži da se nađu nove prostorije za nesmetan rad OO BPS-a, budući da su prostorije koje su 

im dodijeljene u objektu «Autotransa» prodane i ne mogu ih više koristiti. 

17. Traži da se nađe prostor za «Spomen sobu» u koju bi se smjestila oprema Armije BiH, kako 
ne bi došlo do daljnjeg propadanja. 

18. Može li se tražiti od Policijske stanice Vareš da češće obilaze mjesne zajednice u 
noćnim satima, posebno mjesne zajednice koje su prometne? 
 
Ismet  Abdulahović  

 
19. Zašto se u Varešu ne primjenjuje zakon i zašto se u trgovinama i kafićima ne daje račun 

za izvršenu uslugu? 
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20. Zašto se ne uvede zabrana rada u kafićima poslije 24,00 sata, kao i u susjednim općinama? 

21. Zašto se ne aktivira parking prostor u propustu iza Policijske stanice? Vlasnici kafića u dijelu 
grada od kamenog mosta do Policijske stanice su u nepovoljnom položaju u odnosu na ostale. 
Razlog tome je što nema parking prostora, budući da policija pravi prijave onima koji se 
parkiraju u Ulici Zvijezda. 

 
Elvir Rožajac  

 
22. Traži da se hitno nešto poduzme u s. Ravne na zaštiti učenika koji uskoro polaze u školu. 

Naime, ruševni objekt stare škole je velika opasnost za učenike, te predlaže da se to 
ogradi.  

 
Sjednica završena u 16 sati. 
 
 
 

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

 
 

 

 

ZAPISNIČAR 
 

Mira Pejčinović 

PREDSJEDAVAJUĆI 
 

Josip Malbašić 
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