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PREDMET: Dostava zaključaka .-

Dostavljamo vam usvojene zaključke Općinskog vijeća sa 22. redovne sjednice održane dana
04.12.2018.godine.

AD - 1 Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu;
AD– 2 Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu;
ZAKLJUČAK

1.1.
1.2.

Usvaja se Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu.
Otvara se javna rasprava u trajanju od 10 dana.

Zaduženje: Služba za privredu, finansnije i razvoj poduzetništva.

ZAKLJUČAK
2.1.
2.2.

Usvaja se Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za
2019. godinu.
Otvara se javna rasprava u trajanju od 10 dana.

Zaduženje: Služba za privredu, finansnije i razvoj poduzetništva.

AD – 3 Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove
„Dječiji vrtić“ Maglaj;
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ZAKLJUČAK
3.1. Usvaja se Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne
ustanove „Dječiji vrtić“ Maglaj.
- Tarik Ustalić, član iz reda predstavnika vijeća roditelja.
Zaduženje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, UO JU „Dječiji vrtić“

AD - 4 Odluka o izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni dio“ ;
ZAKLJUČAK

4.1. Donosi se Odluka o izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni dio“ , po
skraćenom postupku.
Zaduženje: Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.

AD – 5 Prijedlog Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama općine Maglaj;
ZAKLJUČAK

5.1. Donosi se Odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama općine Maglaj, uz sugestije u
članu 16. i 46. i da ih kao takve ugradi u ovu Odluku.
Zaduženje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, Služba za urbanizam, geodetske i
imovinsko pravne poslove.

AD – 6 Odluka o izmjeni sadržaja pečata i njegova izrada za potrebe Općine Maglaj;
ZAKLJUČAK
6.1. Donosi se Odluka o izmjeni sadržaja pečata i njegova izrada za potrebe Općine
Maglaj.
Zaduženje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

AD – 7 Nacrt Strategije razvoja turizma općina Maglaj 2019 – 2024. godina;
ZAKLJUČAK

7.1. Usvaja se Nacrt Strategije razvoja turizma općina Maglaj 2019 – 2024. godina.
7.2. Otvara se javna rasprava u trajanju od najmanje 60 dana.
7.3. U javnu raspravu uključiti predstavnike udruženja građana koja imaju direktan ili
indirektan interes da iskažu svoje mišljenje. Sa predstavnicima sportskih klubova, sa
predstavnicima mjesnih zajednica, odnosno građana i naravno sa privrednim
subjektima ukoliko je to moguće.
7.4. U javnu raspravu uključiti lokalne medije.
Zaduženje: Služba privredu, finansnije i razvoj poduzetništva.
AD – 8 Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama
i tarifi općinskih taksi;
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ZAKLJUČAK

8.1. Usvaja se Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim
taksama i tarifi općinskih taksi.
Otvara se javna rasprava u trajanju od 30 dana.
Zaduženje: Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti.

AD – 9 Informacija o stanju socijalne zaštite i prijedlozi mjera za poboljšanje iste na
teritoriji općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2018.godine;
-

Informacija o stanju socijalne zaštite i prijedlozi mjera za poboljšanje iste na
teritoriji općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2018.godine, prima se k znanju.
ZAKLJUČAK

9.1. Da se do marta 2019. godine Odluka o stanju socijalne zaštite iz 2013. godine doradi
i da se u vidu Nacrta ponudi Općinskom vijeću. Da Općinski načelnik pripremi to na
način na koji administracija smatra da je najbolje.
Zaduženje: Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti, JU Centar za socijalni rad Maglaj.

AD – 10 Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2018. godinu
(01.01.-30.06.2018);
-

Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2018. gdinu
(01.01. – 30.06.2018.godine, prima se k znanju.
ZAKLJUČAK

10.1. Da se u Program rada za 2019.godinu uvrsti tačka dnevnog reda Informacija o
zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj urađena po metodologiji kako to radi
Zdravstveni zavod ZDK-a.
Zaduženje: Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti, JU Dom zdravlja Maglaj.

AD – 11 Informacija o sportu na području općine Maglaj, sa pokazateljima o sportskim
rezultatima, stanju sporta i sportskih objekata za 2018.godinu;
-

Informacija o sportu na području općine Maglaj, sa pokazateljima o sportskim
rezultatima, stanju sporta i sportskih objekata za 2018.godinu, prima se k znanju.

AD – 12 Informacija o radu Radne grupe za provođenje aktivnosti vezanih za rad i
funkcionisanje Mjesnih zajednica na području općine Maglaj, sa prijedlogom narednih
aktivnosti;
AD – 13 Odluka o uvođenju Jedinstvenog registra MZ.
-

Informacija o radu Radne grupe za provođenje aktivnosti vezanih za rad i
funkcionisanje Mjesnih zajednica na području općine Maglaj, sa prijedlogom narednih
aktivnosti, prima se k znanju.
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