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____________________
_____________________
PREDMET: Dostava zaključaka .-

Dostavljamo vam usvojene zaključke Općinskog vijeća sa 20. redovne sjednice održane dana
14.08.2018.godine.
AD - 1 Informacija o sanaciji nastalih šteta na području općine Maglaj uslijed prirodne nepogode od
5/6.05.2018.godine.
-

Informacija o sanaciji nastalih šteta na području općine Maglaj uslijed prirodne nepogode od
5/6.05.2018.godine, prima se k znanju;

AD - 2. Informacija o stanju bezbjednosti za prvih šest mjeseci 2018. godine.
-

Informacija o stanju bezbjednosti za prvih šest mjeseci 2018. godine, prima se k znanju.

AD – 3 Odluka o zamjeni nekretnina i prodaji nekretnina – zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj
„Bingo“ d.o.o. Tuzla neposrednom pogodbom, radi oblikovanja građevinske parcele.
ZAKLJUČAK
3.1. Donosi se Odluka o zamjeni nekretnina i prodaji nekretnina – zemljišta u vlasništvu Općine
Maglaj „Bingo“ d.o.o. Tuzla neposrednom pogodbom, radi oblikovanja građevinske parcele.
Općinsko vijeće utvrđuje cijenu od 40,00 KM/m2.
Zaduženje: Služba Općiskog načelnika i Općinskog vijeća, Služba za urbanizam, geodetske i
imovinsko pravne poslove, Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva.
AD - 4. Prijedlog Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio (
zahtjev „Alu Wood Inženjering“ i „Saraj-Milk“ Maglaj).
ZAKLJUČAK
4.1. Donosi se Odluka o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio
( zahtjev „Alu Wood Inženjering“ i „Saraj-Milk“ Maglaj), u redovnoj proceduri.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
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AD-5 - Prijedlog Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio
( zahtjev Begić Jasmin, Husukić Ibrišim i Hadžić Semir )
ZAKLJUČAK
5.1. Donosi se Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio
( zahtjev Begić Jasmin, Husukić Ibrišim i Hadžić Semir ) , u redovnoj proceduri.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
AD - 6. Odluka o davanju saglasnosti za promjenu oblika parcele koja se izuzima na ime
naknade za dodijeljeno zemljište Ćatić (Salih) Husejinu iz Bijele Ploče, općina Maglaj.
ZAKLJUČAK
6.1. Donosi se Odluka o davanju saglasnosti za promjenu oblika parcele koja se izuzima na ime
naknade za dodijeljeno zemljište Ćatić (Salih) Husejinu iz Bijele Ploče, općina Maglaj.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
AD - 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji;
ZAKLJUČAK
7.1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji.
7.2. Zadužuje se Služba da u što skorijem roku pripremi novu Odluku o vodovodu i kanalizaciji
usklađenu sa zakonskim propisima, koju će ponuditi Općinskom vijeću na usvajanje.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove i Služba za privredu,
finansnije i razvoj poduzetništva.
AD – 8 - Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2018. godine;
ZAKLJUČAK
8.1. Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2018.godine.
Zaduženje: Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva.
AD – 9 Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti KJD Maglaj doo Maglaj na
a) Pravilnik o načinu izdavanja i uslovima korištenja povlaštenih parkirališnih karata na
javnim parkiralištima na području grada Maglaj;
b) Prijedlog cijena usluga javnih parkirališta na području grada Maglaja;
ZAKLJUČAK
9.1. Donosi se Odluka o davanju saglasnosti KJD Maglaj d.o.o. Maglaj na:
a) Pravilnik o načinu izdavanja i uslovima korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim
parkiralištima na području grada Maglaj broj: NO 36/18 od 20.07.2018. godine
b) Odluku o utvrđivanju cijena usluga na javnim parkiralištima broj: NO 35/18 od 20.07.2018.
godine.
c) Saglasnost se odnosi na realizaciju Odluke i Pravilnika za javna parkirališta iz Anexa 1
Odluke o javnim parkiralištima na području grada Maglaja.

d) Zadužuje se Služba koja će nakon provjere stanja demobilisanih boraca na području
općine Maglaj sugerisat Općinskom vijeću, odnosno KJD način oslobađanja, odnosno
dobijanja povlastica besplatnog korištenja na ovim parking prostorima koje smo
utvrdili u Anexu I za ova 4 parking prostora.
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Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove i KJD d.o.o. Maglaj, Služba
za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti.
AD – 10 Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za raspolaganje
građevinskim materijalom od napuštenih, oštećenih i devastiranih kućica iz izbjegličkog naselja
na Omerdinom polju;
ZAKLJUČAK
10.1. Donosi se Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za raspolaganje građevinskim
materijalom od napuštenih, oštećenih i devastiranih kućica iz izbjegličkog naselja na Omerdinom
polju, uz dopunu u članu 3. da se doda „u saradnji sa KJD d.o.o. Maglaj“.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
AD – 11 - Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2018. godinu;
ZAKLJUČAK
11.1. Donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2018. godinu i to:
-

Grb Maglaja - posthumno
Grb Maglaja
Plaketa Maglaja
Maglajska lenta
Zahvalnica Maglaja

- Džemil Omerović;
- Čabrina kafana
- Dr Azra Mrehić, primarijus spec. pedijatrije
- Faruk Zupčević, novinar
- Udruženje Kajak kanu klub „Maglaj“ Maglaj
ZAKLJUČAK

11.2. Općinsko vijeće Maglaj je saglasno da se Ćabrinoj kafani, kao dobitniku nagrade Grb Maglaja
uz nagradu dodijeli i novčani iznos od 5.000,00 KM.
11.3. Zadužuje se Općinski načelnik da opredijeli iz kojih sredstava će biti isplaćena ova nagrada.
Zaduženje: Općinski načelnik, Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.
AD -12 Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj;
ZAKLJUČAK
12.1. Donosi se Odluka o o razrješenju članova Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.
Zaduženje: JU Dječiji vrtić Maglaj,
AD – 13 Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Maglaj
na Skupštini JP „KJD“ d.o.o. Maglaj;
ZAKLJUČAK
13.1. Donosi se Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Maglaj
Skupštini JP „KJD“ d.o.o. Maglaj u ličnosti Sedina Bašić, dipl.pravnika.

na

Zaduženje: Sedina Bašić, Predsjedavajuća OV i KJD d.o.o. Maglaj.
AD – 14 - Informacija o stanju obrta malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj;
-

Informacija o stanju obrta malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj, se prima k znanju.
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