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PREDMET: Dostava zaključaka .-

Dostavljamo vam usvojene zaključke Općinskog vijeća sa 19. redovne sjednice održane
dana 04.07.2018.godine.
AD - 1 Informacija o nastalim štetama na području općine Maglaj uslijed prirodne nepogode
od 5/6.05.2018.godine;
-

Informacija o nastalim štetama na području općine Maglaj uslijed prirodne nepogode
od 5/6.05.2018.godine, prima se k znanju;
ZAKLJUČAK

Zadužuju se Službe da do 30.10.2018.godine pripreme tematsku tačku dnevnog reda,
koja će sadržavati presjek stanja nastalih uslijed poplava i klizišta, a istovremeno i
ponuditi Akcioni plan preventivnih mjera za suzbijanje nastanja šteta uslijed poplave koje
će biti i vodilja za dalje postupanje s ciljem prevencije.
1.2. Informacija o nastalim štetama na području općine Maglaj treba da sadrži podatke o
tome šta je urađeno na čemu se trenutno radi i šta se planira uraditi u narednom periodu.
1.3. Iznesene sugestije lokacija za sanaciju infrastrukturnih objekata oštećenih uslijed
poplava uzeti u razmatranje prilikom određivanja prioriteta.
1.1.

Zaduženje: Služba Općiskog načelnika i Općinskog vijeća, Služba CZ, Služba za urbanizam,
geodetske i imovinsko pravne poslove, Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva.
AD - 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj-sjeverni dioZAKLJUČAK
2.1. Donosi se Odluka o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni
dio.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
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AD - 3. Prijedlog Odluke o javnim parkiralištima na području grada Maglaja;
ZAKLJUČAK
3.1. Donosi se Odluka o javnim parkiralištima na području grada Maglaja, uz predložene
izmjene i sugestije.
- brisati stav 2. člana 7. ;
- u članu 32. Dodati stav 3. Koji glasi: „ za prekršaje propisane ZOBS i ZRM, nadležna je
Policijska stanica Maglaj“;
- u članu 34. Iza riječi „Odlukom“, dodati tekst „ u skladu sa zakonima koji regulišu ovu
oblast“;
- u članu 35. Dodati i Anex II.
- U članu 36. Dodati stav 2. „Općinsko vijeće Maglaj nakon stupanja ove Odluke na snagu
daje saglasnost na Pravilnik, kao i Anex II ove Odluke.
- Brisati stav 4. U tabelarnom prikazu Anexa I. i isti dodati u Anex II.;
3.2. Da KJD d.o.o. Maglaj za narednu sjednicu Općinskog vijeća pripremi Pravilnik o načinu
izdavanja i uslovima korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima na
gradskom području Maglaja, Pravilnik o blokiranju, deblokiranju uređaja za blokiranje
kotača, prijedlog cijena usluga javnih parkirališta, na gradskom području Maglaja, formu
obrasca obavještenja o blokiranju vozila , formu obrasca upozorenja za vlasnika ili korisnika
vozila o blokadi lijevog kotača vozila, formu obrasca zapisnika o blokadi i deblokadi kotača
vozila i Anex II Odluke.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, KJD d.o.o. Maglaj.
AD - 4. Prijedlog Odluke o javnom redu i miru;
ZAKLJUČAK
4.1. Donosi se Odluka o javnom redu i miru, uz predložene izmjene u članu 7. stav 12, koji
glasi:
12. Uznemiravanje stanara upotrebom telefona, zvonceta ili interfona ili kucanjem na vrata
stana bez potrebe, kao i prodaje robe, gatanja ili proricanja sudbine, prosjačenje ili
podsticanje prosjačenja ili pružanja usluga koje nisu ugovorene ili naručene.

Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
AD – 5. Prijedlog Odluke o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana na
području općine Maglaj;
ZAKLJUČAK
5.1. Donosi se Odluka o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana na
području općine Maglaj.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
AD - 6. Prijedlog Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama općine Maglaj;
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ZAKLJUČAK
6.1. Vraća se na doradu Odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama općine Maglaj.
6.2. Zadužuje se Služba da uzme u obzir sve sugestije i prijedloge, da ugradi u postojeću
Odluku koja će biti razmatrana na narednoj sjednici općinskog vijeća.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, Komisija za
bezbjednost saobraćaja.
AD - 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava svojine u korist Ibraković Safete ( otkup
zemljišta ispod garaže);
ZAKLJUČAK
7.1. Donosi se Rješenje o utvrđivanju prava svojine u korist Ibraković Safete iz Maglaja.
7.2. Općinsko vijeće utvrđuje cijenu od 70,00 KM/m2.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.
AD - 8. Prijedlog Odluke o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima sa područja
općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu;
ZAKLJUČAK
8.1. Donosi se Odluka o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima sa područja
općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu.
Zaduženje: Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti,
AD - 9. Prijedlog Opštih Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog
studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu;
ZAKLJUČAK
9.1. Usvajaju se Opšti Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog
studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu.
9.2. Ovlašćuje se Općinski načelnik da nakon prethodno provedenih konsultacija sa
privrednim subjektima i institucijama utvrdi i opredijeli strukturu deficitarnih zanimanja.
9.3. Zadužuje se Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti da pripremi analizu sa
pokazateljima o studentima koji studiraju u inostranstvu kao materijal za usvajanje Odluke za
2018/2019. godinu.
Zaduženje: Općinski načelnik, Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti,
AD - 10. Informacija o planu upisa u osnovne i srednje škole na području općine Maglaj;
-

Informacija o planu upisa u osnovne i srednje škole na području općine Maglaj, prima
se k znanju.
Zaduženje: Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti,
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AD - 11. Odluke razrješenju članova Vijeća Mjesnih zajednica i Odluke o imenovanje
povjerenika u:
- a) MZ Ulišnjak;
- b) MZ Misurići;
ZAKLJUČAK
11.1. a) Donosi se Odluka o razrješenju članova Vijeća Mjesne zajednice Ulišnjak.
Zaduženje: Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti,
11.2. a) Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenika u Mjesnoj zajednici Ulišnjak.
Zaduženje: Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti,
ZAKLJUČAK
11.1. b) Donosi se Odluka o razrješenju članova Vijeća Mjesne zajednice Misurići.
Zaduženje: Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti,
11.2. b) Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenika u Mjesnoj zajednici Misurići.
Zaduženje: Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti,
AD – 12
ZAKLJUČAK
12.1. Donosi se Odluka o raspisivanju Konkursa za popunu upražnjenih mjesta u UO JU
„Dječiji vrtić“ Maglaj.

AD - 14. Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Maglaj u 2017. godini;
-

Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Maglaj u 2017. Godini,
prima se k znanju, uz sugestiju:
Pripremiti kompletnu Analizu o mogućnosti uvođenja naknade za vatrogastvo tj. Da se
Općinskom vijeću ponudi na razmatranje Odluka o fondu za protivpožarnu zaštitu
pravnih subjekata na području općine Maglaj.

Zaduženje: Služba Civilne zaštite.
AD - 15. Informacija o toku i aktivnostima na izradi Prostornog plana općine Maglaj;
-

Informacija o toku i aktivnostima na izradi Prostornog plana općine Maglaj, prima se k
znanju.
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