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Z  A  P  I  S  N  I  K 
s 4. sjednice Općinskog vijeća Vareš,  

održane 05.03.2009. godine 

 
Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 4. 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, Nikola Šimić i Jelena Zlobec. 

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

Predsjedavajući je stavio na raspravu zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

Nije bilo primjedbi na zapisnik i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je 
jednoglasno usvojen zapisnik s 3. redovite sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

Na raspravu je stavio i zapisnik s 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

Nije bilo primjedbi i nakon izjašnjavanja konstatira da je jednoglasno usvojen 
zapisnik s 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Vareš. 
 Nakon toga, stavio je na glasovanje prijedlog dnevnog reda iz poziva za sjednicu koji je 
usuglašen na Kolegiju Općinskog vijeća. 

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 Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Vareš, 
2. Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima,        
3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu novčane nagrade 

učeniku generacije MSŠ "NORDBAT 2" Vareš,                      
4. Prijedlog Odluke o izuzimanju iz procesa privatizacije JP "Veterinarska 

stanica" d.o.o. Vareš, 
5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju javnog interesa na izgrađeni glavni 

rezervoar zvani "Lazine", gradskog vodovoda "Očevlja – Vareš", 
6. Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2008. godinu,  
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7. Izvješće o radu PS Vareš s ocjenom stanja sigurnosti za 2008. godinu,  
8. Informacija o projektu "Policija u zajednici" i aktivnosti Foruma o sigurnosti 

u zajednici u općini Vareš za 2009. godinu, 
9. Informacija o realizaciji projekta izgradnje centralnog spomen obilježja 

šehidima u Varešu, 
10. Aktualna problematika 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 Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš) 
 

Ismet Abdulahović - predsjednik Komisije za statutarna pitanja i propise obrazložio je rad 
Komisije koja je razmatrala Poslovnik o radu Općinskog vijeća Vareš i utvrdila prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš. Predložio je vijećnicima da usvoje 
predloženu Odluku. 

 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali, iznijeli svoje primjedbe i amandmane na Prijedlog 
Odluke, vijećnici: Dženana Bešić, Elvir Rožajac i Džemo Kevrić. 

 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. 

 Predsjednik Komisije Ismet Abdulahović izvijestio je vijećnike koji su amandmani prihvaćeni 
od strane Komisije za statutarna pitanja i propise, a koji ne. 

 Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Odluku, zajedno s amandmanima koje je prihvatila 
Komisija za statutarna pitanja i propise.  

 Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je jednoglasno donesena 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš 

 
Ad. 2. 

(Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima) 
 

 Komisija za statutarna pitanja i propise razmatrala je Odluku o kriterijima za dodjelu 
stipendija redovnim studentima i zauzela slijedeći stav:  

- u bosanskoj verziji Odluke, u preambuli (drugi red), iza riječi "Općinsko vijeće" 
brisati riječ "općine", 

- u članku 5. alineja 5., na kraju teksta dodati riječi "prethodne godine", 
- članak 13. promijeniti, tako da glasi: "Odluka stupa na snagu danom objavljivanja 

na oglasnoj ploči Općine Vareš", 
- na kraju Odluke dodati tekst: "Odluka objavljena na oglasnoj ploči, 

dana_______2009. godine", uz potpis općinskog načelnika na kraju Odluke. 

 Sugestija Komisije za statutarna pitanja i propise je da predlagač, u članku 9. 
Odluke, briše alineju 4. i alineju 5. 

 I Komisija za gospodarstvo, financije i proračun razmatrala je Odluku o kriterijima za dodjelu 
stipendija redovnim studentima i nije imala primjedbi na istu. 

 Otvorena je rasprava u kojoj su svoje primjedbe, prijedloge i sugestije iznijeli vijećnici: 
Dženana Bešić, Dženana Hafizović, Ismet Abdulahović, Mario Mirčić, Elvir Rožajac, predsjedavajući 
Josip Malbašić i Rusmir Berberović – ispred Službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku 
zaštitu. 

Na temelju prijedloga iz rasprave, Rusmir Berberović – ispred predlagača, povukao je 
predloženu Odluku s obrazloženjem da će se ona pripremiti za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća, 
sukladno primjedbama iznesenim u raspravi. 
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Ad. 3. 
(Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu novčane nagrade  

učeniku generacije MSŠ "NORDBAT 2" Vareš) 
 

  Komisija za statutarna pitanja i propise je nakon razmatranja Odluke o odobravanju 
sredstava za dodjelu novčane nagrade učeniku generacije, predložila slijedeće ispravke: 

- u bosanskoj verziji Odluke, u preambuli (drugi red), iza riječi "Općinsko vijeće" 
brisati riječ "općine", 

- u članku 3., iza navedenog iznosa od 1.200,00 KM, brisati ostali dio teksta "što je 
visina jedne studentske stipendije", a iznos upisati i slovima,  

- članak 6. promijeniti, tako da glasi: "Odluka stupa na snagu danom objavljivanja 
na oglasnoj ploči Općine Vareš", 

- na kraju Odluke dodati tekst: "Odluka objavljena na oglasnoj ploči, 
dana_______2009. godine", uz potpis općinskog načelnika na kraju Odluke. 

Komisija za gospodarstvo, financije i proračun nije imala primjedbi na Odluku o 
odobravanju sredstava za dodjelu novčane nagrade učeniku generacije MSŠ "NORDBAT 2" 
Vareš. 
 Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.  

  Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno donesena  
 

Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu novčane nagrade  
učeniku generacije MSŠ "NORDBAT 2" Vareš 

 
Ad. 4. 

(Prijedlog Odluke o izuzimanju iz procesa privatizacije  
JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Vareš) 

 
 Stav Komisije za statutarna pitanja i propise je slijedeći:  

- u nazivu Odluke, iza riječi "o izuzimanju", dodati riječi  "državnog kapitala", 
- u članku I., isto tako, iza riječi "Izuzima se" dodati riječi "državni kapital", 
- članak II. u potpunosti brisati, tako da članak III. postaje članak II. 

Općinski načelnik je obrazložio ovu točku dnevnog reda. 

Nije bilo daljnje rasprave i predsjedavajući je Odluku stavio na izjašnjavanje. 

Konstatira da je jednoglasno donesena 
 

Odluka o izuzimanju državnog kapitala iz procesa 
privatizacije JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Vareš 

 
Ad. 5. 

(Prijedlog Rješenja o utvrđivanju javnog interesa na izgrađeni glavni rezervoar 
 zvani "Lazine", gradskog vodovoda "Očevlja – Vareš",) 

 
Vijećnik Ivan Lučić tražio je objašnjenje vezano za konkretan postupak eksproprijacije i 

naknade za zemljište.  

Mevla Alić – ispred Službe za prostorno uređenje i obnovu detaljno je obrazložila predloženo 
Rješenje i kompletan postupak eksproprijacije. 

Nije bilo daljnje rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno 
doneseno    

Rješenje o utvrđivanju javnog interesa na izgrađeni glavni rezervoar  
zvani "Lazine", gradskog vodovoda "Očevlja – Vareš" 
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Ad. 6. 
(Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2008. godinu) 

 
Tajnik Općinskog vijeća Leon Pavlović obrazložio je Izvješće. 

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali, iznijeli svoje primjedbe i postavili pitanja, 
vijećnici: Ivan Lučić, Jelena Kuhač-Odenwald, Mario Mirčić, Džemo Kevrić, Dženana Bešić, Jelena 
Zlobec, Željko Matić, Elvir Rožajac i tajnik Leon Pavlović koji je odgovorio na pitanja vijećnika. 

Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio da se Izvješće usvoji uz 
uvažavanje primjedbi iz rasprave. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je jednoglasno  usvojeno  
 
 Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2008. godinu 

 
Ad. 7. 

(Izvješće o radu PS Vareš s ocjenom stanja sigurnosti za 2008. godinu) 
 

 Općinski načelnik Hamdo Fatić zahvalio se Policijskoj stanici Vareš na dobroj suradnji i 
sigurnosti u gradu. 

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno usvojeno  
 

Izvješće o radu PS Vareš s ocjenom stanja sigurnosti za 2008. godinu 

 
Ad. 8. 

(Informacija o projektu "Policija u zajednici" i aktivnosti  
Foruma o sigurnosti u zajednici u općini Vareš za 2009. godinu) 

 
Vijećnik Elvir Rožajac – ispred Kluba vijećnika NS postavio je pitanje vezano za ovu točku 

dnevnog reda. 

 Na postavljeno pitanje odgovorio je Rusmir Berberović – ispred predlagača. 

 Nakon izjašnjavanja konstatirano je da je jednoglasno usvojena 

Informacija o projektu "Policija u zajednici" i aktivnosti  
Foruma o sigurnosti u zajednici u općini Vareš za 2009. godinu 

 
Ad. 9. 

(Informacija o realizaciji projekta izgradnje 
 centralnog spomen obilježja šehidima u Varešu) 

 
 U raspravi su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i prijedloge, vijećnici: Dženana Bešić, 
Ismet Abdulahović, Elvir Rožajac, Džemo Kevrić i Rusmir Berberović – ispred Službe za društvene 
djelatnosti i BiZ, koji je obrazložio Informaciju i odgovorio na pitanja vijećnika. 

 Na temelju provedene rasprave, predsjedavajući je predložio da se Informacija usvoji uz 
zaključke koji su predloženi od strane Kluba vijećnika SDA, i to: 

1. da se kompletan projekt plati, odmah po isporuci, iz sredstava proračuna općine 
Vareš –  stavka za projekte, 

2. da se kontaktira Ministarstvo za boračka pitanja ZE-DO kantona za 
konkretizaciju financijske konstrukcije postavljanja spomen obilježja, 

3. da se uplati i realizira postavka projekta do jeseni 2009. godine i da to bude krajnji 
rok za otkrivanje spomen obilježja. 
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 Nakon izjašnjavanja konstatira da su jednoglasno usvojeni predloženi zaključci, kao i  

Informacija o realizaciji projekta izgradnje  
centralnog spomen obilježja šehidima u Varešu 

 
Ad. 10. 

(Aktualna problematika na području općine Vareš) 
 
Općinski načelnik je usmeno informirao vijećnike o aktualnoj problematici u proteklih mjesec 

dana, a nije vođena rasprava po ovoj točki dnevnog reda. 

 
Ad. 11. 

( T e k u ć a     p i t a n j a ) 
 

1. Predsjedavajući Josip Malbašić pročitao je zahtjev firme BBM "Amfibolit" za oslobađanje 
od plaćanja komunalne naknade. 

Općinski načelnik je objasnio da ne postoji zakonska mogućnost za takvo oslobađanje.  

Predsjedavajući je predložio zaključak kojim se zadužuje općinski načelnik da 
odgovori firmi BBM "Amfibolit" Vareš, da ne postoji zakonska mogućnost za 
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

2. Vijećnica Tajiba Brkić ponovno je tražila da se pripremi Informacija o javnom prijevozu. 

 Izjasnila se da se odriče dijela svoje naknade za sjednicu Vijeća i predlaže da joj se u dvije 
rate odbije po 50 KM. Jedan iznos od 50 KM za najugroženijeg studenta, a drugi iznos od 
50 KM za studenta generacije.  

3. Vijećnik Mario Mirčić iznio je inicijativu stanara "D" objekata koji traže da se iznađe 
mogućnost sigurnijeg izlaska s parking prostora u Put mira (kod Biffea "Pošta"). Predlaže 
da se uklone stepenice koje su postavljene prema Pošti i da se tu napravi izlaz. 

4. Vijećnik Džemo Kevrić ispred Kluba vijećnika BPS-a tražio je da se predsjedavajući 
Općinskog vijeća, općinski načelnik i njegovi pomoćnici izjasne: "Zašto se u našoj općini 
ne obilježava Dan nezavisnosti BIH, kao u drugim općinama?" Traži da se iduće godine 
planira i svečano obilježi Dan nezavisnosti BiH. 

5. Vijećnica Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, iznijela je inicijativu da općinski 
načelnik i općinske službe analiziraju moguću lokaciju, sačine i predlože projekt izgradnje 
ateističkog groblja u Varešu.   

Općinski načelnik je objasnio da je ove godine planirana izrada Urbanističkog plana grada, a 
pri izradi Urbanističkog plana nastojat će realizirati i projekt izgradnje ateističkog groblja. 

6. Vijećnik Željko Matić izjasnio se da se odriče svoje četiri vijećničke naknade u korist 
Mjesne zajednice Vijaka.  

7. Vijećnik Nikola Šimić iznio je problematiku s područja mjesnih zajednica: Pogar, Duboštica, 
Borovica i Dragovići, gdje je naseljeno oko 700 stanovnika, a nemaju nikakvu medicinsku 
skrb. Predlaže općinskom načelniku da u dogovoru s direktorom i Nadzornim odborom JU 
Dom zdravlja Vareš iznađe mogućnost te da se jedna medicinska sestra zaduži za područje 
tih mjesnih zajednica i da stalno skrbi o njima. 

8. Isto tako, iznio je drugi problem MZ Duboštica, lokalni put, koji nije ni planiran, niti je 
urađena projektna dokumentacija za područje Križ - Duboštica. Smatra da je ovo jedino 
mjesto na našoj općini koje nema nikakve komunikacijske veze, ni fiksnu telefoniju, niti 
mogućnost korištenja mobilne telefonije. Moli općinskog načelnika da pomogne i ubrza 
rješavanje ove problematike. 



____________________________________       ____________________________________ 
6

9. Istakao je problem odvoza smeća u naseljima Matijevići, Jušići i Benići, gdje su kontejneri 
zatrpani smećem zbog nemogućnosti prolaska kamiona, a i problem javne rasvjete koje 
uopće nema u tim naseljima. 

Općinski načelnik je obrazložio problematiku koju je iznio vijećnik Nikola Šimić i obećao da 
će poduzet potrebne mjere na rješavanju navedenih problema. 

 
Ad. 12. 

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

Predsjedavajući je tražio da se prvo izjasne vijećnici koji nisu zadovoljni odgovorima na ranije 
postavljena vijećnička pitanja i koji traže dopunski odgovor.  

 Javili su se slijedeći vijećnici: 

 Ivan Lučić tražio je dopunski odgovor na vijećnička pitanja postavljena na 3. sjednici 
Općinskog vijeća, pod rednim brojem 2, 4, 5 i 8. 

 Elvir Rožajac nije zadovoljan odgovorom na postavljeno vijećničko pitanje pod 
rednim brojem 22. i traži da se zidine škole u Ravnama obilježe trakom. 

 Ismet Abdulahović nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje pod rednim 
brojem 21. vezano za parking prostor iza PS Vareš. 

 Nije dobio odgovor na pitanje vezano za sanaciju asfaltnog puta u MZ Dabravine, 
gdje su nakon radova ostale velike rupe na cesti. 
 

Nova vijećnička pitanja 
 
Mato Pavić 

 
1. Je li točno da Tvornica rezervnih dijelova koristi prostorije Mehaničke radione kao svoje 

skladište? 

 
Ivan Lučić 

 
2. Zašto nisu i kada će biti poduzete mjere za provođenje Zakona o održavanju zajedničkih 

dijelova i uređaja zgrade? 

3. Koje teme nisu obrađene, a bile su predviđene Programom rada Općinskog vijeća u 2008. 
godini? Koji su razlozi i tko je odgovoran za to? Zašto je odnos općinskih službi 
neodgovoran prema vijećnicima? Tko nije odgovorio na zaključke Vijeća i zašto se ne 
poštuju odluke Vijeća? 

 
Elvir Rožajac 

 
4. Šta je s prostorijama za rad Općinskog odbora Naše stranke? 

5. Šta da rade vlasnici koji imaju privatne garaže na području igrališta, a koje subotom ne 
mogu koristiti iz razloga što se taj dio subotom koristi kao parking prostor koji se naplaćuje? 

 
 Jasmin Salketić 

 
6. Zašto u JU Dom zdravlja Vareš nisu istaknuti natpisi da prednost prijema imaju ratni 

vojni invalidi i druge kategorije pacijenata koje imaju takvu vrstu prednosti? 
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Ismet Abdulahović 

 
7. Kada će se otvoriti stovarište ogrjevnog drveta u Vareš Majdanu? 

 
 Dženana Bešić  

 
8. Čiji je prostor koji nazivamo zgradom Energoinvesta? Plaća li Općina zakup za prostorije 

koje trenutno tamo koriste udruženja građana? Ako plaća, na čiji račun, za koliki iznos 
mjesečno i za koji je vremenski period do sada izvršeno plaćanje? 

9. Kada je pokrenut stečajni postupak u Energoinvestu? Da li se postupak još uvijek provodi 
i je li došlo do promjene stečajnog upravnika? Ako još uvijek postoji stečajni upravnik, 
molim informaciju, je li imenovan sukladno Zakonu o stečaju? 

 
Mario Mirčić  

 
10. Postoji li zakonska regulativa po kojoj bi Općina mogla ukloniti ruševne objekte u gradu? 

 
Jelena Kuhač-Odenwald 

 
11. Postoji li mogućnost da se uvede točka dnevnog reda gdje bi se ispred građana postavljala 

pitanja na Vijeću?  
 
Općinski načelnik je odgovorio na neka pitanja vijećnika. 
 
Džemo Kevrić  

 
12. Iznio je stav Kluba vijećnika BPS-a i smatra da nije poželjno da se na  jednoj sjednici 

Općinskog vijeća razmatraju tri jako važne toče dnevnog reda, kao što je: Proračun 
općine Vareš za 2009. godine, Izvješće o izvršenju proračuna za 2008. godinu i 
Izvješće o radu općinskog načelnika za 2008. godinu. Sugerira vijećnicima da putem 
predsjednika klubova iskažu svoje mišljenje po ovom pitanju. 
 
 
 
Sjednica završena u 14,00 sati. 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

ZAPISNIČAR 
 

Mira Pejčinović 

PREDSJEDAVAJUĆI 
 

Josip Malbašić 
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