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_____________________
PREDMET: Dostava zaključaka .Dostavljamo vam usvojene zaključke Općinskog vijeća sa 14. redovne sjednice održane
dana 30.01.2018.godine.
AD – 1 Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu;
ZAKLJUČAK
1.1. Usvaja se Program rada Općinskog vijeća Maglaj za 2018. godinu.
Zaduženje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.
AD –2 Operativni budžetski/proračunski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna
Općine Maglaj za 2019. godinu i Dokumenta okvirnog Budžeta/Proračuna za period 20192021. godinu;
ZAKLJUČAK
2.1.Donosi se Operativni budžetski/proračunski kalendar za izradu i donošenje
Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu i Dokumenta okvirnog
Budžeta/Proračuna za period 2019-2021. godinu
Zaduženje: Općinski načelnik, Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva.
AD – 3 Plan i program održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta sa
finansijskim pokazateljima za 2018. godinu
- Radovi redovnog održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta sa saobraćajnom
signalizacijom na području općine Maglaj u 2018. godini;
- Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta i gradskih ulica na
području općine Maglaj 15.11.2018. do 15.03.2019.godine;
ZAKLJUČAK
3.1. Usvaja se Plan i program održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta sa
finansijskim pokazateljima za 2018. godinu.
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3.2. Da se izneseni prijedlozi i sugestije uzmu u razmatranje, te u skladu sa mogućnostima i
realizuju kako za zimsko, tako i za ljetno održavanje.
Zaduženje: Općinski načelnik, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
AD – 4 Plan ulaganja na sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnja novih cesta i asfaltnih
površina na području općine Maglaj u 2018. godini sa finansijskim pokazateljima;
ZAKLJUČAK
4.1. Usvaja se Plan ulaganja na sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnja novih cesta i
asfaltnih površina na području općine Maglaj u 2018. godini sa finansijskim pokazateljima.
4.2. Da se izneseni prijedlozi i sugestiju uzmu u razmatranje, te u skladu sa finansijskim
mogućnostima Općine i realizuju u ovoj godini.
Zaduženje: Općinski načelnik, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
AD – 5 Plan upravljanja i Program održavanja sistema javne rasvjete na području općine
Maglaj za 2018. godinu;
ZAKLJUČAK
5.1. Usvaja se Plan upravljanja i Program održavanja sistema javne rasvjete na području
općine Maglaj za 2018. godinu.
Zaduženje: Općinski načelnik, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
AD – 6 Prijedlog Strategije razvoja Općine Maglaj 2012-2020. godine – revidirana za period
2018.- 2020. godina;
ZAKLJUČAK
6.1. Usvaja se Prijedlog Strategije razvoja Općine Maglaj 2012-2020. godine – revidirana za
period 2018.- 2020. godina i kao takav verifikuje kao osnovu lokalnog razvoja u periodu
2018-2020. i plan rada općinske administracije kao i svih drugih aktera lokalnog razvoja a
Plan implementacije i indikativni i finansijski okvir za 2018-2020. godina kao akcioni plan
implementacije za 2018. godinu.
Zaduženje: Općinski načelnik, Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva.
AD – 7 Plan i program rada «KJD» d.o.o. Maglaj za period 01.01. – 31.12.2018.godine;
ZAKLJUČAK
7.1. Prihvata se Plan i program rada «KJD» d.o.o. Maglaj za period 01.01. –
31.12.2018.godine.
7.2. Obavezuje se Općinski načelnik da imenuje i ovlasti punomoćnika koji će prihvatiti ovaj
Plan i program rada «KJD» d.o.o. Maglaj na sjednici Skupštine KJD Maglaj.
Zaduženje: Općinski načelnik, KJD d.o.o. Maglaj.
AD – 8 Program javne higijene i zimsko održavanje gradskih ulica za 2018. godinu;
ZAKLJUČAK
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8.1. Usvaja se Program javne higijene i zimsko održavanje gradskih ulica za 2018. godinu.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, KJD Maglaj.
AD - 9. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Komunalnom
javnom društvu d.o.o. Maglaj;
ZAKLJUČAK
9.1. Usvaja se Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Komunalnom javnom
društvu d.o.o. Maglaj, uz korekcije da se briše tekst u naslovu odluke «na privremeno
korištenje» i u članu 1. Odluke da se briše tekst «na 10 godina».
9.2. Zadužuju se Općinski načelnik, Direktor KJD i Općinski pravobranilac da nakon
donošenja ove Odluke regulišu međusobna prava i obaveze.
Zaduženje: Općinski načelnik, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove,
KJD d.o.o. Maglaj, Općinska pravobraniteljica.
AD – 10. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Komunalnom
javnom društvu d.o.o. Maglaj, za organizaciju zelene pijace;
ZAKLJUČAK
10.1. Usvaja se Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Komunalnom
javnom društvu d.o.o. Maglaj, za organizaciju zelene pijace. U preambuli Odluke dodati
člana 5. Zakona o komunalnim djelatnostima, u naslovu Odluke brisati tekst «na privremeno
korištenje» i u članu 1. brisati tekst «na 10 godina».
10.2. Zadužuju se Općinski načelnik, Direktor KJD i Općinski pravobranilac da nakon
donošenja ove Odluke regulišu međusobna prava i obaveze.
Zaduženje: Općinski načelnik, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove,
KJD d.o.o. Maglaj, Općinska pravobraniteljica.
AD – 11 Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina (Arnautović Have Amira) iz Maglaja;

ZAKLJUČAK
11.1. Usvaja se Odluke o zamjeni nekretnina (Arnautović Have Amira) iz Maglaja.
Zaduženje: Služba Općinskog načelnika i općinskog vijeća, Služba za urbanizam, geodetske
i imovinsko pravne poslove.
AD – 12 Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije;
ZAKLJUČAK
12.1. Usvaja se Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije.
Zaduženje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, Služba za privredu, finansije i
razvoj poduzetništva.
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AD - 13 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih
stranaka u 2018. godini;
ZAKLJUČAK
13.1. Usvaja se Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa
političkih stranaka u 2018. godini.
Zaduženje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, Služba za privredu, finansije i
razvoj poduzetništva.
AD – 14 Prijedlog Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Maglaj;
ZAKLJUČ AK
14.1. Usvaja se Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Maglaj.
Zaduženje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, Služba za BiZ, opću upravu i
društvene djelatnosti.
AD – 15 Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU «Dječiji vrtić» Maglaj;
ZAKLJUČAK
15.1. Usvaja se Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU «Dječiji vrtić»
Maglaj.
Zaduženje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, Služba za BiZ, opću upravu i
društvene djelatnosti, JU «Dječiji vrtić».
AD – 16 Nacrt Odluke o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana na
području općine Maglaj;
AD – 17 Nacrt Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu;
AD - 18 Nacrt Odluke o javnom redu i miru;
AD – 19 Nacrt Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene
površine na području općine Maglaj;
ZAKLJUČAK
16.1. Usvajaju se nacrti odluka:
- Nacrt Odluke o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana na području
općine Maglaj;
- Nacrt Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu;
- Nacrt Odluke o javnom redu i miru;
- Nacrt Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na
području općine Maglaj;
16.2. Otvara se javna rasprava u trajnju od 60 dana za sve četiri odluke.
16.3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko
pravne poslove.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
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