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Z  A  P  I  S  N  I  K 
s 6. sjednice Općinskog vijeća Vareš,  

održane 21.04.2009. godine 
 

Josip Malbašić – predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš, otvorio je 6. 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, 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: Jelena Kuhač-Odenwald. 

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

Predsjedavajući je stavio na raspravu zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

Nije bilo primjedbi na zapisnik i nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je jednoglasno 
usvojen zapisnik s  5. sjednice Općinskog vijeća Vareš. 

Općinski načelnik Hamdo Fatić usmeno je izvijestio Vijeće o aktualnoj problematici na 
području općine Vareš, a vezano za Projekt upravne odgovornosti – GAP, zatim za posjetu delegacije 
Privredne komore regije Venecija i upoznao je vijećnike da je 12 radnika firme Sakupljanje 
sekundarnih sirovina Vareš, već sedam dana pred Vladom kantona, a od jučer su počeli štrajk glađu. 

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

 
 Dženana Bešić - nije dobila odgovor na ranije postavljeno vijećničko pitanje.   

1. 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? 

 
Tajiba Brkić 

 
2. Kad će početi sanacija oštećenja na lokalnim putovima? 

3. Ispred građana Mjesne zajednice Vareš Majdan, traži da se bar djelomično uključi 
javna rasvjeta u Vareš Majdanu. 
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Ivan Lučić – ponovio, odnosno preformulirao pitanja postavljena na prethodnim 
sjednicama Vijeća, budući da nije zadovoljan odgovorima. 

 
4. Tko će i kada ukloniti materijal koji već duže vrijeme stoji ispred bivše Privredne 

banke Sarajevo? 

5. Kada će i tko sanirati izvučeni otpad na izletištu Ponikve, koji je izvučen iz kruga 
Drvne industrije i koji je odložen prilikom izgradnje puta? 

 
Elvir Rožajac – ponovio pitanje postavljeno na ranijim sjednicama Vijeća 
 

6. Kada će, ruševni objekti preko puta Općine, biti obilježeni nekim upozorenjem za 
građane? 

 
Mario Mirčić 

 
7. Nedavno je preko starog kamenog mosta prevučen teret velikim kamionom, uslijed 

čega je došlo do oštećenja mosta. Tko je odgovoran za to, jesu li poduzete sankcije i je 
li nešto poduzeto na sanaciji kamenog mosta? 

 
Ismet Abdulahović 
 

8. Hoće li se riješiti pitanje okretanja BBM-ovih kamiona ispred PS Vareš? Tko je 
nadležan da to spriječi i mogu li građani i vlasnici kafića u  tom dijela grada očekivati 
da se konačno riješi taj problem? 

 
Mato Pavić 
 

9. Budući da je prošle godine donesena Odluka da se sredstva dodijele udrugama 
proisteklim iz rata, zašto Udruga HVIDRA nije dobila ta sredstva? 

 
Milan Knežević 
 

10. Dokle će nadležna služba Organa uprave ignorirati zahtjeve građana srpske 
nacionalnosti da se istaknu transparenti preko ulice, prilikom proslave blagdana Božića 
i Vaskrsa, kao što se to čini za bajramske, božićne i uskrsne blagdane ostalih 
vjeroispovijesti? 

 
Majda Muftić 
 

11. Kada i kako će se sanirati put na relaciji Lovački dom – Ligatići, budući da je praktično 
neprohodan za promet putničkim vozilom? 

12. Zbog posljedica vjetra, u selu Ligatići došlo je do velikih oštećenja krovova i nekih 
stambenih jedinica. Postoji li mogućnost da se oštećenima financijski pomogne obnova 
tih objekata? 

 
 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 

 
 



____________________________________       ____________________________________ 
3

D n e v n i    r e d 
 

1. Program rada općinskog načelnika za period 2008. – 2012. godina,  
2. Program rada općinskog načelnika za 2009. godinu, 
3. Izvješće o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Vareš i općinskog 

načelnika za 2008. godinu,  
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad mjesnim zajednicama općine 

Vareš za 2009. godinu, 
5. Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu raspoređivanja sredstava za infrastrukturne 

projekte u mjesnim zajednicama općine Vareš za 2009. godinu, 
6. Prijedlog Odluke o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja 

zgrade, 
7. Informacija o obnovljenim stambenim jedinicama na području općine Vareš u 2008. 

godini, 
8. Informacija o urađenoj projektnoj dokumentaciji i izgradnji kanalizacionih sistema 

i odvođenja otpadnih voda po mjesnim zajednicama, 
9. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih putova i gradskih ulica, 

10. Informacija o aktivnostima na prodaji Mehaničke radione, 
11. T e k u ć a    p i t a n j a . 

 
Ad. 1. 

(Program rada općinskog načelnika za period 2008. – 2012. godina) 
 

 Općinski načelnik kratko je obrazložio ovu točku dnevnog reda, uz sugestiju Vijeću da svojim 
primjedbama i prijedlozima poboljšaju Program rada, te da ga usvoji u cilju rješavanja tekućih i 
drugih problema i u cilju suradnje i zajedničkog rada općinskog načelnika, općinskih službi i 
Općinskog vijeća. 
 Vijećnik Ivan Lučić predložio je da se vodi jedinstvena rasprava o 1. i 2. točki dnevnog 
reda, ali da se izjašnjavanje obavi pojedinačno. 

 Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 Otvorena je rasprava o 1. i 2. točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali, iznijeli svoje 
primjedbe, prijedloge i sugestije, vijećnici: Milan Knežević, Elvir Rožajac, Dženana Bešić, Ismet 
Abdulahović, Nikola Šimić, Jasmin Salketić, Jelena Zlobec, Džemo Kevrić, Ivan Lučić i općinski 
načelnik Hamdo Fatić, koji je odgovorio na pitanja vijećnika i obrazložio iznesene primjedbe. 

 Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je prvo stavio na izjašnjavanje Program rada 
općinskog načelnika za period 2008. – 2012. godine. 

 Konstatira da, s 10 glasova za i 10 suzdržanih, nije usvojen Program rada 
općinskog načelnika za 2008. – 2012. godinu. 
 

Ad. 2. 
(Program rada općinskog načelnika za 2009. godinu) 

 
Na glasovanje je stavljen i Program rada općinskog načelnika za 2009. godinu, a nakon 

izjašnjavanja konstatirano je da s 10 glasova za i 10 suzdržanih, nije usvojen ni Program rada 
općinskog načelnika za 2009. godinu 

Ad. 3. 
(Izvješće o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Vareš 

 i općinskog načelnika za 2008. godinu) 
 

U raspravi po ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su i iznijeli svoje primjedbe, vijećnici: Elvir 
Rožajac, Dženana Bešić, Ivan Lučić i Džemo Kevrić.  

  Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da, s 1 glasom za, 5 protiv i 11 suzdržanih, nije 
usvojeno Izvješće o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Vareš. 
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Ad. 4. 
(Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad  
mjesnim zajednicama općine Vareš za 2009. godinu) 

 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici: Dženana Bešić, Željko Matić, Elvir 

Rožajac, Džemo Kevrić, Jasmin Salketić, Ivan Lučić i predsjedavajući Josip Malbašić. 

Općinski načelnik Hamdo Fatić izjasnio se o prihvaćanju amandmana iznesenih u raspravi:  

- u članku 1. stavak 2., umjesto iznosa od 9.600.00 KM, navesti iznos 12.000,00 KM, 
- u članku 2. brisati tekst u zagradama, 
- u članku 3. stavak 1., poslije riječi "mjesnih zajednica" dodati riječi: "u dva dijela, prvi dio 

u prvoj polovici proračunske godine, a drugi dio u drugoj polovici proračunske godine." 

 Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova (1 suzdržani), s 
prihvaćenim amandmanima, donesena  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad 
mjesnim zajednicama općine Vareš za 2009. godinu 

 
Ad. 5. 

(Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu raspoređivanja sredstava za 
 infrastrukturne  projekte u mjesnim zajednicama općine Vareš za 2009. godinu) 

 
Općinski načelnik kao predlagač Odluke, skrenuo je pozornost da se u članku 1. stavak 2. 

predloženi iznos od 13.000,00 KM mijenja iznosom od 10.600,00 KM i u članku 2. točka 2. Hitne 
infrastrukturne intervencije u mjesnim zajednicama, iznos od 5.000,00 KM mijenja iznosom od 
2.600,00 KM, s obzirom da je prethodna odluka usvojena s povećanim iznosom za 2.400.00 KM iz 
ovih sredstava. 

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su vijećnici: Željko Matić, Tajiba Brkić, 
Džemo Kevrić, Elvir Rožajac, Dženana Bešić, Jelena Zlobec, Mato Pavić, Mario Mirčić, Ivan Lučić, 
predsjedavajući Josip Malbašić, predsjednik HDZ-a Zdravko Marošević i Rusmir Berberović – ispred 
predlagača. 

Predsjedavajući Josip Malbašić tražio je da se uz Informaciju o stanju društvenih domova u 
mjesnim zajednicama, što je zaključkom predložila Komisija za gospodarstvo i financije, Vijeću 
dostave i podaci o sredstvima koja su uložena u te objekte po svim osnovama, od integracije 
vlasti na području općine Vareš, tj. od 1998. godine, do danas. 

Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je prvo stavio na izjašnjavanje amandman 
Kluba vijećnika SDA, da se u članku 2. doda točka 3. i navede; MZ Budoželje …. 2.600,00 KM 
(sanacija krova na Društvenom domu Budoželje), te da se sukladno tome naprave ispravke u Odluci. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da, sa 6 glasova za, 6 protiv i 7 suzdržanih, 
amandman nije dobio potrebnu većinu. 

 Na glasovanje je stavljena Odluka s izmjenama iznosa u članku 1. i 2, kako je predložena od 
strane predlagača.  

S 10 glasova za, 6 protiv i 3 suzdržana, konstatirano je da Odluka nije usvojena. 

Međutim, neki vijećnici su izrazili nepovjerenje na ovakav rezultat glasovanja, te je 
predsjedavajući tražio izjašnjavanje svakog vijećnika pojedinačno, kako je predviđeno Poslovnikom o 
radu Općinskog vijeća. 

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja konstatirano je da je većinom glasova, 11 za, 6 protiv i 3 
suzdržana, usvojena 

Odluka o kriterijima i načinu raspoređivanja sredstava za  
infrastrukturne projekte u mjesnim zajednicama općine Vareš za 2009. godinu 

 
 Vezano za ovu točku dnevnog reda, predsjedavajući je predložio i zaključak koji je predložen 
u raspravi, da u roku od 3 mjeseca, općinski načelnik sa svojim službama pripremi materijal za 
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održavanje tematske sjednice o mjesnim zajednicama (o provedenim izborima, radu mjesnih 
zajednica, stanju objekata društvenih domova, infrastrukturnoj problematici i dr.). 

 Zaključak je jednoglasno usvojen. 
 

Ad. 6. 
(Prijedlog Odluke o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade) 

 
 Ermin Musa – ispred predlagača, predložio je da se napravi ispravka u članku 2. Odluke, 
vezano za primjenu, te umjesto navedenog datuma od 01.04. 2009. godine, staviti od 01.05. 2009. 
godine, s obzirom da je Odluka davno pripremana. 

U raspravi su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i prijedloge, vijećnici: Ivan Lučić, Elvir 
Rožajac, Milan Knežević, Džemo Kevrić i predsjedavajući Josip Malbašić. 

 Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio da se Odluka usvoji s izmjenama 
u članku I.  – poslovni prostor, umjesto predloženog iznosa od 0,33 KM/m2 , navesti 0,38 KM/m2 , i u 
članku II. da se navede "primjenjivat će se od 01.05. 2009. godine". 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je većinom glasova, 2 suzdržana, donesena    

Odluka o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade 
 

Ad. 7. 
(Informacija o obnovljenim stambenim jedinicama na području općine Vareš u 2008. godini) 

 
 Otvorena je rasprava o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali vijećnici: Elvir 
Rožajac, Dženana Bešić, Mario Mirčić, te Ermin Musa – ispred predlagača, koji je odgovorio na 
pitanja vijećnika. 

Klub vijećnika SDA se izjasnio da će prihvatit Informaciju, ali predlažu da ona ubuduće sadrži 
i podatke; jesu li korisnici obnove registrirani kao povratnici u općinu Vareš, nakon što im je 
obnovljena kuća ili stan. 

Nakon izjašnjavanja vijećnika konstatirano je da je većinom glasova, 1 suzdržani, usvojena  

Informacija o obnovljenim stambenim jedinicama na području općine Vareš u 2008. godini 
 

Ad. 8. 
(Informacija o urađenoj projektnoj dokumentaciji i izgradnji kanalizacionih  

sistema i odvođenja otpadnih voda po mjesnim zajednicama) 
 

Ermin Musa – ispred predlagača, kratko je obrazložio Informaciju. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Dženana Bešić, Džemo Kevrić, Nikola Šimić, 
predsjedavajući Josip Malbašić i općinski načelnik Hamdo Fatić, koji je odgovorio na pitanja 
vijećnika. 

Na temelju prijedloga iz rasprave predsjedavajući je predložio da se Informacija usvoji uz 
zaključak da se do tematske sjednice o mjesnim zajednicama napravi kompletna slika stanja u 
ovoj oblasti za sve mjesne zajednice. 

Konstatira da je jednoglasno usvojen predloženi zaključak, kao i  

Informacija o urađenoj projektnoj dokumentaciji i izgradnji kanalizacionih  
sistema i odvođenja otpadnih voda po mjesnim zajednicama 

 
Ad. 9. 

(Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih putova i gradskih ulica) 
 

 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali i iznijeli svoje primjedbe i prijedloge, vijećnici: 
Elvir Rožajac, Ivan Lučić, Željko Matić, Džemo Kevrić, Dženana Bešić, Nikola Šimić, Mato Pavić, 
predsjedavajući Josip Malbašić, predsjednik HDZ-a Zdravko Marošević i općinski načelnik Hamdo 
Fatić, koji je odgovorio na pitanja i primjedbe vijećnika. 
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 Na temelju rasprave, predsjedavajući je predložio da se Informacija usvoji uz zaključak 
kojim se obvezuje općinski načelnik i nadležna služba da do devetog mjeseca pripreme elaborat 
o stanju lokalne putne mreže na području općine Vareš, kao i financijskim sredstvima koja su 
potrebna da bi zimsko i ljetno održavanje bilo uredno. 

 Većinom glasova, 1 suzdržani, konstatira da je usvojen predloženi zaključak, kao i 

Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih putova i gradskih ulica 
 

Ad. 10. 
(Informacija o aktivnostima na prodaji Mehaničke radione) 

 
 Davor Čabrajić – predsjednik Komisije za prodaju Mehaničke radione, obrazložio je i dopunio 
Informaciju. 
 Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali, iznijeli svoje prijedloge i sugestije, vijećnici: 
Dženana Bešić, Ivan Lučić, Jelena Zlobec, Tajiba Brkić, Elvir Rožajac, Milan Knežević, Džemo 
Kevrić, predsjedavajući Josip Malbašić i Sadudin Numanović – predsjednik SDA. 

 Nakon obavljene rasprave napravljena je stanka kako bi se klubovi vijećnika usuglasili i 
zauzeli konačan stav vezano za ovu točku dnevnog reda. 

  Na temelju prijedloga i stavova iznesenih u raspravi predsjedavajući je predložio Vijeću da se 
prvo izjasni o tome je li za prodaju Mehaničke radione ispod cijene koju je ranije odredilo, tj. 
ispod  500.000,00 KM. 

 Konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.  

 Nakon ovog izjašnjavanja, Klub vijećnika SDA je iznio svoj novi prijedlog; da se nastavi sa 
zakupničkim ugovorom s Tvornicom rezervnih dijelova d.d. Vareš, na tri godine. Ako u tom razdoblju 
potvrdi svoja obećanja u smislu zapošljavanja, predlažu da Vijeće tada donese odluku o prodaji 
Mehaničke radione TRD-u. U protivnom, Vijeće će i dalje moći raspolagati svojom imovinom. 

 Predsjedavajući je ovaj prijedlog ocijenio kontradiktornim s obzirom na prethodno 
izjašnjavanje i nije ga uvažio. 

 Predložio je da se Vijeće prvo izjasni o stavu koji je prevladavao u raspravi, a koji je suprotan 
prijedlogu Komisije, tj. da se Mehanička radiona s pripadajućim zemljištem sa sjeverne strane 
proda Tvornici rezervnih dijelova d.d. Vareš, za ponuđenu cijenu. 

 Konstatira da je većinom glasova (14 za i 6 protiv), Vijeće donijelo zaključak da se 
Mehanička radiona proda Tvornici rezervnih dijelova d.d. Vareš. 

 S obzirom da je Komisija za prodaju Mehaničke radione tražila da se razriješi prava i 
obveza za daljnje aktivnosti, koje treba preuzeti općinski načelnik sa svojim stručnim službama, 
predsjedavajući je i ovaj prijedlog stavio na izjašnjavanje. 

 Većinom glasova (13 za, 3 protiv i 4 suzdržana), Vijeće je donijelo  

Rješenje o razrješenju Komisije za prodaju Mehaničke radione. 
 

Ad. 11. 
 ( T e k u ć a     p i t a n j a ) 

 
1. Predsjedavajući Josip Malbašić pročitao je pismo sa zaključcima Zbora građana Mjesne 

zajednice Vareš Majdan, a vezano za Informaciju o planiranoj eksploataciji šume iz odjela 
8 G.J. "Gornja Stavnja", kojim traže i očitovanje Općinskog vijeća Vareš o planiranoj 
eksploataciji. 

2. Pročitao je i pismo sličnog sadržaja od UO Planinarsko-smučarskog društva "Perun" Vareš 
kojim od Općinskog vijeća, općinskog načelnika i eko policajca traže da poduzmu sve što 
je u njihovoj nadležnosti kako planirana sječa ne bi počela. 
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Otvorena je rasprava o ovoj problematici u kojoj su sudjelovali: općinski načelnik Hamdo 
Fatić, vijećnica Jelena Zlobec, predsjedavajući Josip Malbašić i predsjednik HDZ Zdravko 
Marošević. 

Predsjedavajući je predložio zaključak da se ispred Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika uputi pismo – apel menadžmentu Šumsko privrednog društva Zavidovići i 
da se traži zabrana na sječu ovih odjela, odnosno da se siječe samo ono što se mora 
posjeći. 

Većinom glasova Vijeće je usvojilo predloženi zaključak.  

3. Vijeću se pismom obratio v.d. direktora u ostavci "Sakupljanje sekundarnih sirovina" d.d. 
Vareš – Hajrudin Hajlovac, u kojem iznosi problematiku ovog poduzeća i radnika koji 
nemaju riješen radno – pravni status, te traži od Općinskog vijeća i općinskog načelnika da 
u okviru svojih zakonskih ovlaštenja poduzmu sve potrebne mjere za rješavanje velikog 
problema u kojem se nalaze radnici poduzeća "Sakupljanje sekundarnih sirovina" d.d. 
Vareš. 
Općinski načelnik je dodatno informirao Vijeće o  problemima radnika ovog poduzeća i 
izjasnio se da trenutno nema konkretnog prijedloga za rješenje njihovog problema. 

Predsjedavajući je predložio zaključak kojim se zadužuje općinski načelnik da do 
naredne sjednice Općinskog vijeća pripremi prijedlog mjera za rješavanje ove 
problematike. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

4. MZ Ligatići uputila je Vijeću pismo – obavještenje kojim mještani negoduju zbog 
uvođenja plaćanja komunalne naknade i smatraju je neopravdanom. Uz pismo je priložen 
spisak s potpisima osoba koje kažu da ne koriste i ne žele plaćani komunalnu naknadu.  

5. Predsjedavajući je pročitao i odgovor Javnog komunalnog poduzeća Vareš na pismo MZ 
Ligatići, gdje se pozivaju na Zakon o komunalnim djelatnostima i Odluku o komunalnom 
redu, te podsjećaju mještane MZ Ligatići da su protiv neplatiša dužni pokrenuti sudske 
postupke, a naplatu izvršiti putem zaplijene dijela primanja ili zaplijene i prodaje pokretne 
imovine. 
Vezano za ovu problematiku, otvorena je rasprava u koju su se uključili: općinski načelnik 
Hamdo Fatić, predsjednik HDZ Zdravko Marošević, te vijećnici Elvir Rožajac, Dženana 
Bešić i predsjedavajući Josip Malbašić. 

Na temelju provedene rasprave predsjedavajući je predložio zaključak kojim se zadužuje 
općinski načelnik da organizira radnu posjetu MZ Ligatići u kojoj će sudjelovati; 
direktor JKP Vareš, šef Elektrodistrobucije – Poslovnice Vareš, općinski načelnik 
Hamdo Fatić, vijećnica Majda Muftić, predsjedavajući i zamjenica predsjedavajućeg 
Općinskog vijeća Vareš. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

6. Vijećnik Ivan Lučić iznio je problem izlijevanja vode u tunelu. Traži da se na tome nešto 
uradi i da se konačno riješi problem tunela. Smatra da bi Vijeće trebalo razmatrati i stanje 
kanalizacije u gradu, gradske higijene, stanje ceste. Misli da bi Vijeće trebalo dobiti i 
povratnu informaciju vezano za upite koje šalje, konkretno upit Elektrodistribuciji – 
Poslovnici Vareš za rad subotom, zatim upit "Biss-tours" Zenica, za prijevoz na relaciji 
Vareš – Zagreb. 

Predložen je zaključak kojim se zadužuje općinski načelnik da do naredne sjednice 
pripremi i prezentira odgovore na upite koje je Vijeće tražilo, kao i odgovor vezan za 
sanaciju tunela. 

Zaključak je jednoglasno prihvaćen. 

7. Vijećnica Dženana Bešić – ispred Kluba vijećnika SDA, vezano za imenovanje članova 
Komisije za odabir korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica, 
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8. Vezano za Komisiju za planiranje općinskog razvoja (KPOR) Vareš, Klub vijećnika SDA 
predlaže da se u cilju ekonomičnosti, praktičnosti rada i uštede u općinskom proračunu, 
članovi ove komisije razriješe dužnosti, a poslovi praćenja realizacije Strategije i dostave 
informacija Vijeću  prebace na Službu za gospodarstvo i financije. 

Predsjedavajući je iznio svoj stav vezano za ove prijedloge. Smatra da Komisija za planiranje 
općinskog razvoja treba ostati, možda s manjim brojem članova, budući da je Strategija 
razvoja općine Vareš urađena i to kao dugoročan dokument. U svakom slučaju, smatra da se 
o oba prijedloga Kluba vijećnika SDA treba izjasniti općinski načelnika, kao i sve stranke 
koje sudjeluju u predlaganju članova komisija. 

9. Isto tako, ispred Kluba vijećnika SDA traži da se Vijeću dostavi Informacija o realizaciji i 
aktivnostima koje su poduzete u cijelom periodu od potpisivanja Ugovora o suradnji i 
partnerskim odnosima s komunom Flen. 

Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
 
 

Sjednica završena u 16,45 sati. 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

ZAPISNIČAR 
 

Mira Pejčinović 

PREDSJEDAVAJUĆI 
 

Josip Malbašić 
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