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Vareš, 21.04. 2009. godine

Z A P I S N I K
s 5. sjednice Općinskog vijeća Vareš,

održane 26.03.2009. godine
Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 5. 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, 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.
Odsutan vijećnik: Džemo Kevrić.
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 4. sjednice Općinskog vijeća Vareš.
Nije bilo primjedbi na zapisnik i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je jednoglasno
usvojen zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Vareš.
Općinski načelnik Hamdo Fatić usmeno je izvijestio Vijeće o aktualnoj problematici na
području općine Vareš, a vezano za probleme zimske službe i upoznao je vijećnike s Projektom
upravne odgovornosti – GAP, u koji je ušla Općina Vareš.
(Vijećnička

pitanja)

Predsjedavajući je konstatirao da na pitanje vijećnika Elvira Rožajca nije dostavljen odgovor,
a ono glasi: "Što je s prostorijama za rad OO Naše stranke?"
Na ovo pitanje odgovorio je općinski načelnik usmeno.
Vijećnica Dženana Bešić nije dobila odgovor na postavljeno vijećničko pitanje pod brojem 7.
i naglasila je da očekuje odgovor do slijedeće sjednice Općinskog vijeća:
"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?"
Elvir Rožajac nije zadovoljan odgovorom na postavljeno vijećničko pitanje pod rednim
brojem 5. i postavio je dopunsko pitanje:
Tko odgovara za trgovce koji prodaju rabljenu robu na platou pijace, ispred ulaza u garaže, te
vlasnici ne mogu koristiti svoje garaže subotom? Može li se to spriječiti?
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Novo vijećničko pitanje
Josip Malbašić
1. Je li utvrđeno zbog čega dolazi do zamućivanja pitke vode izvorišta "Brlog", iz kojeg se
snabdijevaju stanovnici Matijevića? Što je poduzeto da se to otkloni, a ukoliko nije ništa,
zašto nije?
Nakon vijećničkih pitanja predsjedavajući je stavio 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

Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izvješće o izvršenju proračuna općine Vareš za 2008. godinu,
Prijedlog Proračuna općine Vareš za 2009. godinu,
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Vareš za 2009. godinu,
Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu raspoređivanja sredstava mjesnim
zajednicama općine Vareš za 2009. godinu,
Prijedlog Odluke o kriterijima raspoređivanja sredstava klubovima vijećnika
u Općinskom vijeću Vareš iz proračuna općine Vareš za 2009. godinu,
Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima,
Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije gradskog građevinskog
zemljišta,
Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta Esadu Suljiću iz Budoželja,
Tekuća pitanja.
Ad. 1.
(Izvješće o izvršenju proračuna općine Vareš za 2008. godinu)

Općinski načelnik je obrazložio Izvješće i stavke koje su prekoračene u odnosu na planirane
iznose.
Tomislav Trogrlić – ispred Komisije za gospodarstvo, financije i proračun, iznio je stav
Komisije i naglasio da se Komisija nije izjasnila o ovom aktu, ali je zauzela određene stavove i
konstatirala slijedeće:
1. ostvarenje proračuna u 2008. godini je za svaku pohvalu,
2. došlo je do neprimjerenog probijanja određenih stavki, što članovi
Komisije ne podržavaju,
3. u trošenju proračunskih sredstava u 2009. godini, Komisija traži
transparentno trošenje,
4. Komisija za gospodarstvo, financije i proračun je razmotrila
Izvješće, primila k znanju i šalje ga Općinskom vijeću na
razmatranje.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe, vijećnici: Dženana
Bešić, Elvir Rožajac, Ismet Abdulahović, Mario Mirčić, Ivan Lučić, Nikola Šimić, Mato Pavić,
predsjedavajući Josip Malbašić, Zdravko Marošević – predsjednik HDZ-a, općinski načelnik Hamdo
Fatić i Boro Anđić – ispred predlagača, koji su odgovorili na pitanja vijećnika i obrazložili iznesene
primjedbe.
Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Izvješće o izvršenju
proračuna općine Vareš za 2008. godinu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da, s 10 glasova za i 10 protiv, Izvješće nije
usvojeno.
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Ad. 2.
(Prijedlog Proračuna općine Vareš za 2009. godinu)
Općinski načelnik je obrazložio Proračun općine Vareš za 2009. godinu.
Tomislav Trogrlić – ispred Komisije za gospodarstvo, financije i proračun, obrazložio je rad
Komisije i upoznao prisutne da su održane tri sjednice na kojima je razmatran Prijedlog Proračuna
općine Vareš za 2009. godinu.
Na prvoj sjednici koja je održana 13.01.2009. godine, Komisija je donijela slijedeće
zaključke:
1. Komisija smatra da u uvjetima recesije, Nacrt Proračuna općine Vareš veoma je
ambiciozno postavljen, te kao takav, u tijeku javne rasprave i na narednim
sjednicama treba biti detaljno obrazložen.
2. Komisiji treba dostaviti zakonsku osnovu za svaku pojedinačnu prihodovnu
stavku (članak zakona, uredbe, i sl. sa brojem Službenih novina u kojima je
izvršeno objavljivanje).
3. U Proračunu općine Vareš – posebni dio Proračuna, obvezno treba unijeti
podatak o broju uposlenih.
4. Komisija je mišljenja da Proračun nije metodološki urađen sukladno zakonskim
odredbama, s veoma je šturim obrazloženjima, što se mora popraviti u konačnoj
verziji Nacrta.
5. Komisija inzistira na tome da sve stranke koje participiraju u Općinskom vijeću
dostave svoje primjedbe i prijedloge u obliku amandmana, prije zaključenja
javne rasprave.
6. Predsjednik i zamjenik predsjednika Komisije, tijekom javne rasprave trebaju
održati sastanak s načelnikom općine, da ga usmeno izvijeste o zaključcima i
raspravi koja se vodila na Komisiji, da se na vrijeme skrene pažnja na moguće
teškoće i nesuglasice koje mogu nastati kod donošenja konačnog izvješća
Komisije, ka Općinskom vijeću.
7. Naredni sastanak Komisije, orjentaciono je određen za prvi tjedan ožujka, a po
potrebi i ranije.
Na drugoj sjednici, koja je održana 26.02.2009. godine, Komisija je donijela slijedeće
zaključke:
1. Proračun Općine Vareš za 2009. godinu planirati prema ostvarenju u 2008.
godini.
2. Do održavanja slijedeće sjednice Komisije za gospodarstvo, financije i proračun,
koja je planirana polovinom trećeg mjeseca, da se Služba pismeno očituje po
primjedbama i prijedlozima iz javne rasprave.
3. Isto tako, do održavanja slijedeće sjednice Komisije, da Služba pripremi
Izvješće o izvršenju Proračuna za 2008. godinu.
Treća sjednica Komisije za gospodarstvo, financije i proračun održana je 16.03.2009. godine.
U raspravi su svi članovi Komisije stavili primjedbu na činjenicu da u Prijedlogu Proračuna nisu
uopće uvažene primjedbe iz javne rasprave.
Komisija za gospodarstvo, financije i proračun nije podržala Prijedlog Proračuna
općine Vareš za 2009. godinu.
Ismet Abdulahović – predsjednik Komisije za statutarna pitanja i propise iznio je stav
Komisije na Prijedlog Proračuna općine Vareš, i to:
-

u preambuli Proračuna (prvi red), navesti točan naziv Zakona – "Zakon o
proračunima – budžetima u Federaciji BiH",
u drugom redu preambule, iza broja Službenih novina "19/06" dodati zarez i
navesti brojeve "76/08 i 05/09",
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-

na strani 7. u tabeli – prvi i drugi red, dodati riječ "pravobraniteljstvo", a red u
kojem je navedeno "UKUPNO RAZDIO 16 – 163.800" prebaciti ispred reda gdje
je navedeno "Svega radnika: 70".

Davor Čabrajić – ispred predlagača, dodatno je obrazložio Proračun za 2009. godinu.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i amandmane na
Prijedlog Proračuna, vijećnici: Elvir Rožajac, Dženana Bešić, Milan Knežević, Ismet Abdulahović,
Ivan Lučić, Mario Mirčić, Željko Matić, Mato Pavić, predsjedavajući Josip Malbašić i općinski
načelnik Hamdo Fatić.
Napravljena je stanka kako bi se pokušali usuglasiti amandmani predloženi u raspravi.
Nakon stanke općinski načelnik je izvijestio Vijeće koji su amandmani prihvaćeni i obrazložio
one koji nisu prihvaćeni. (Stavku – mjesne zajednice, koja je planirana u iznosu od 25.000 KM,
umanjiti za 2.400 KM, tako da ostane 22.600 KM. Umanjeni iznos od 2.400 KM prebaciti na stavku –
obilježavanje minskih polja, koja je bila planirana u iznosu od 1.000 KM, tako da će ona sada iznositi
3.400 KM). Objasnio je da će udruženjima proisteklim iz rata kojih ima 10, sa stavke – neprofitne
organizacije (udruženja građana), a koja je planirana u iznosu od 30.000 KM, za njih 5 biti uplaćeno
po 1.000 KM, a ostalih 5 po 500 KM, što je ukupno 7.500 KM. Za preostali dio planiranog iznosa od
22.500 KM bit će raspisan javni poziv, uz obvezu podnošenja projekata, a na kraju godine izvješća,
svih prijavljenih, što podrazumijeva i udruge proistekle iz rata.
Predsjedavajući je Proračun, zajedno s prihvaćenim amandmanima stavio na glasovanje, a
nakon izjašnjavanja konstatirao da su s 12 glasova za i 8 suzdržanih, usvojeni predloženi
amandmani, kao i
Proračun općine Vareš za 2009. godinu
Ad. 3.
(Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Vareš za 2009. godinu)
Komisija za statutarna pitanja i propise, nakon razmatranja Odluke o izvršenju proračuna
općine Vareš, je zauzela stav i predlaže da se naprave slijedeće ispravke:
-

u preambuli Odluke, drugi red, iza riječi "i članka 22." dodati "točka
3.", a brisati riječi "stavak 7. i članka 93."
u članku 13., iza broja Službenih novina "19/06", dodati zarez i navesti
brojeve "76/08 i 05/09"

Boro Anđić – ispred predlagača, izjasnio se da prihvaća stavove Komisije.
Na Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Vareš za 2009. godinu Komisija za
gospodarstvo, financije i proračun nije imala primjedbi i jednoglasno je prihvatila Odluku.
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.
Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova, 12 za i 8 suzdržanih,
donesena
Odluka o izvršenju proračuna općine Vareš za 2009. godinu
Ad. 4.
(Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu raspoređivanja
sredstava mjesnim zajednicama općine Vareš za 2009. godinu)
Stav Komisije za statutarna pitanja i propise, vezano za ovu odluku, je slijedeći:
-

u preambuli Odluke, prvi red, iza riječi "točka 2", brisati "i članka 93.",
a dodati riječi "a u vezi s člankom 57. stavak 3",

Vezano za ovu odluku od strane Komisije za gospodarstvo, financije i proračun, predloženi su
slijedeći zaključci:
1. Sredstva koja su planirana u Proračunu općine Vareš za 2009. godinu, stavka
- mjesne zajednice, u iznosu od 20.000,00 KM, koristiti samo za poboljšanje
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rada mjesnih zajednica. Ostale potrebe i troškove mjesnih zajednica za
obnovu i rekonstrukciju infrastrukture koristiti iz stavki predviđenih za te
namjene.
2. Zadužiti nadležnu Službu Općine da snimi objekte mjesnih zajednica, kako bi
za iduću godinu imali pravo stanje objekata i izvršili raspodjelu sredstava
prema stvarnim potrebama mjesnih zajednica.
Komisija za gospodarstvo, financije i proračun prihvatila je Odluku o kriterijima i
načinu raspoređivanja sredstava mjesnim zajednicama općine Vareš za 2009. godinu, uz
predložene zaključke.
Budući da je u Proračunu umanjena stavka za mjesne zajednice, općinski načelnik je
predložio korekciju iznosa u Odluci.
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Dženana Bešić, Elvir Rožajac, Jelena
Zlobec, Mario Mirčić i Tomislav Trogrlić – ispred Komisije za gospodarstvo.
Na temelju prijedloga iz rasprave općinski načelnik je povukao Odluku s dnevnog reda
današnje sjednice, uz obvezu da se za sjednicu u travnju pripreme dvije odluke, i to:
1. Odluka o dodjeli sredstava za financiranje rada mjesnih zajednica općine
Vareš za 2009. godinu, (s prijedlogom da se svakoj mjesnoj zajednici dodijeli
iznos u visini od 500,00 KM, s tim da se naglasi da sredstva koja se dodjeljuju
mjesnoj zajednici raspoređuje Savjet MZ i dostavlja informaciju o utrošku
sredstava Službi za gospodarstvo i financije Općine Vareš),
2. Odluka o dodjeli sredstava za infrastrukturne objekte u mjesnim
zajednicama, (gdje bi bila uključena i ova dva projekta: MZ Pržići i MZ Vareš
Majdan – Pajtov Han, s tim da se Vijeću prezentira predračun i premjer radova koji
su potrebni).
Ad. 5.
(Prijedlog Odluke o kriterijima raspoređivanja sredstava klubovima vijećnika
u Općinskom vijeću Vareš iz proračuna općine Vareš za 2009. godinu)
Komisija za statutarna pitanja i propise razmatrala je Prijedlog Odluke o kriterijima
raspoređivanja sredstava klubovima vijećnika u OV Vareš i predlaže slijedeće ispravke:
-

u preambuli Odluke, drugi red, iza "članka 22.", umjesto "stavka 7.",
navesti "točka 2."

I Komisija za gospodarstvo, financije i proračun je razmatrala Odluku i nije imala primjedbi
na istu.
Nije bilo rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno donesena
Odluka o kriterijima raspoređivanja sredstava klubovima vijećnika
u Općinskom vijeću Vareš iz proračuna općine Vareš za 2009. godinu
Ad. 6.
(Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima)
Odluka o kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima je pripremljena sukladno
stavovima Komisije za statutarna pitanja i propise, budući da je ova odluka razmatrana i na prethodnoj
sjednici Općinskog vijeća.
Komisija za gospodarstvo, financije i proračun nije imala primjedbi na Odluku.
Nije bilo rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno donesena
Odluka o kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima
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Ad. 7.
(Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije gradskog građevinskog zemljišta)
Komisija za statutarna pitanja i propise nije imala primjedbi na Odluku o usvajanju plana
parcelacije gradskog građevinskog zemljišta, budući da je sukladna zakonskim propisima.
Nije bilo rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je jednoglasno donesena
Odluka o usvajanju plana parcelacije gradskog građevinskog zemljišta
Ad. 8.
(Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta Esadu Suljiću iz Budoželja)
Ni po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano
je da je jednoglasno doneseno
Rješenje o dodjeli na korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta Esadu Suljiću iz Budoželja
Ad. 9.
(Tekuća pitanja)
1. Predsjedavajući Josip Malbašić upoznao je prisutne da je od UG "Čuvari bosanske krune
Bobovac" Vareš dostavljen zahtjev za pokretanje procedure o proglašenju Parkom prirode
sliva Mijakovski potok.
Objasnio je da nema potrebe da se Vijeće izjašnjava o ovom zahtjevu, prije nego se o
njemu izjasni općinski načelnik.
2. Zahtjev MZ Ligatići za plaćanje utroška električne energije u prostorijama mjesne
zajednice i ambulante.
Predložio je da se i ovaj zahtjev proslijedi općinskom načelniku na izjašnjavanje.
3. Isto tako, zahtjev MZ Kokoščići – Mjesni ogranak Zazanov-Han za popravku lokalnog
makadamskog puta na relaciji Kokoščići – Striježevo, treba proslijediti općinskom
načelniku na izjašnjavanje.
4. Predsjedavajući je upoznao Vijeće da je stigao spisak s potpisima građana Vareša koji žele
otvaranje stovarišta ogrjevnog drveta u Vareš Majdanu, a vezano za vijećničko pitanje koje
je postavljeno na prošloj sjednici Vijeća.
5. Vijećnik Mario Mirčić, kao član Komisije za prodaju Mehaničke radione, obrazložio je
Informaciju o toku procesa prodaje Mehaničke radione i prijedlog daljnjih aktivnosti.
Pročitao je obavijest BBM-a kojom obavještavaju Komisiju da je planirano investiranje
kapitala trenutno zamrznuto s obzirom na ekonomsku situaciju kod nas i u svijetu, ali da
ponuda s navedenim uvjetima ostaje i dalje.
O ovoj temi otvorena je rasprava u koju su se uključili općinski načelnik Hamdo Fatić i
vijećnici: Elvir Rožajac, Jelena Zlobec, Milan Knežević, Mario Mirčić, Ivan Lučić, Jelena
Kuhač-Odenwald, Nikola Šimić, Dženana Bešić, Tajiba Brkić, Dragan Sekulić,
predsjedavajući Josip Malbašić i Rusmir Berberović – pomoćnik načelnika Službe za
društvene djelatnosti i BIZ.
Na temelju provedene rasprave predložen je zaključak, da se u rad Komisije za
prodaju Mehaničke radione uključe: općinski načelnik Hamdo Fatić, predsjedavajući
Općinskog vijeća Josip Malbašić i zamjenica predsjedavajućeg Tajiba Brkić, te da
idući tjedan dogovore zajednički sastanak s menadžmentom obje firme; TRD-a Vareš i
BBM-a Vareš, na kojem bi se definirali konkretni prijedlozi. Na idućoj sjednici Vijeća
koja bi trebala biti polovinom travnja, da se vijećnici informiraju o rezultatima
sastanka.
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Zaključak je jednoglasno prihvaćen.
6. Udruga "EKO TURIST" Vareš obratila se Vijeću sa zahtjevom za informiranje javnosti u
vezi rješenja statusa nekadašnjeg objekta pod nadzorom JNA, poznatijeg pod nazivom Mala
Rijeka, te traže da se javnost informira o slijedećem:
-

Zašto su tuneli na spomenutom lokalitetu zabetonirani zidom debljine 2 metra?
U koje svrhe je objekt izgrađen?
U koje svrhe TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. koji su dobili pravo vlasništva nad
Malom Rijekom od strane Oružanih snaga BiH namjeravaju upotrijebiti ovo nekadašnje
vareško izletište?

Predsjedavajući je predložio da se zahtjev proslijedi općinskom načelniku i da ga
Vijeće zaduži da u što kraćem roku, a po mogućnosti do sjednice koja je planirana
krajem travnja mjeseca, pokuša dobiti odgovore na postavljena pitanja koja bi se tada
prezentirala javnosti.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
7. Vijećnica Dženana Bešić traži da se do sjednice Vijeća koja je planirana krajem travnja
mjeseca, dostavi potpuna informacija vezano za ostvarenje prihoda od Kantona kroz porez na
promet od šuma u iznosu od 2%; Je li podnesena tužba za ta sredstva, protiv ZE-DO
kantona? Kakva je sudska presuda? Dokle je stigao postupak?
8. Vijećnik Mario Mirčić pročitao je pismo drvoprerađivača s područja općine Vareš, kojim
traže informaciju o rezultatima usvojene Rezolucije na 1. izvanrednoj sjednici Općinskog
vijeća Vareš.
Predsjedavajući je predložio zaključak, da se pismo proslijedi općinskom načelniku i
da se do sjednice koja je planirana krajem mjeseca travnja pripremi potpuna
informacija vezano za rezultate usvojene Rezolucije.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
9. Vijećnik Nikola Šimić pročitao je pismo svih poreskih obveznika s područja općine Vareš:
trgovaca, ugostitelja, zanatlija i ostalih, koje su uputili Vijeću, a vezano za vijećničko pitanja
o neispravnosti robe i neizdavanju računa za kupljenu robu u njihovim objektima i
inspekcijsku kontrolu koja je uslijedila nakon toga.
Nakon obavljene rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnik Željko Matić, općinski načelnik
Hamdo Fatić i predsjedavajući Josip Malbašić, predložen je slijedeći zaključak:
- Zadužuje se općinski načelnik da do druge travanjske sjednice, od Kantonalne
inspekcijske uprave pokuša dobiti informaciju o rezultatima provedenog inspekcijskog
nadzora, na dan 20.03.2009. godine, te da je prezentira Vijeću.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
10. Vijećnik Željko Matić izvijestio je Vijeće o oštećenjima na regionalnom putu do kojih je
došlo nakon zimskog čišćenja puta, te traži da se nešto poduzme po tom pitanju.
Otvorena je rasprava o ovoj problematici u kojoj su sudjelovali: predsjedavajući Općinskog
vijeća, općinski načelnik i vijećnik Kenan Kamenjaš.
Nakon zaključene rasprave jednoglasno je usvojen zaključak da se ispred Općinskog
vijeća i općinskog načelnika uputi zajedničko pismo prema nadležnom Kantonalnom
ministarstvu, sa zahtjevom da se pošalje inspektor na lice mjesta, da se utvrde oštećenja
na putu i da se daju hitni nalozi za saniranje oštećenja kako bi se promet mogao
nesmetano odvijati. U protivnom, ukoliko se to ne uradi, tražiti da se put proglasi
zatvorenim za promet kako ne bi došlo do nesreća i većih šteta.
11. Vijećnik Milan Knežević traži da se Javno komunalno poduzeće Vareš izjasni: "Zašto ne
održava prostor pijace?"
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12. Vijećnik Elvir Rožajac iznio je problem đačkog autobusa koji vozi na relaciji Vareš – Ravne.
Djeca moraju čekati i po sat vremena zbog izvlačenja trupaca na put, u danu između 13,00 i
14,00 sati, upravo kad prolazi autobus. Moli općinskog načelnika da se obrati "Šumexu" i da
riješi ovaj problem.
Vijećnik Kenan Kamenjaš obrazložio je ovu problematiku.

Sjednica završena u 15,30 sati.

TAJNIK

Leon Pavlović, dipl. politolog

PREDSJEDAVAJUĆI
ZAPISNIČAR

Josip Malbašić

Mira Pejčinović
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