
                                                                                                                          Nacrt
Na osnovu člana  37. stav 2.  Zakona o prostornom uređenju  Sarajevo (''Službene novine
Kantona Sarajevo'', br. 24/17 i 1/18) i člana 23. i 55. Statuta Općine Ilijaš (''Službene novine
Kantona  Sarajevo''  br.  20/09,  46/18),  Općinsko  vijeće  Ilijaš  na  sjednici  održanoj  dana
_____________________ godine, donijelo je 

                                                    ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se  Nacrt  Izmjene i dopune Regulacionog plana "Podlugovi I" za lokalitet "1" i "2",
Nacrt Odluke o usvajanju  Izmjene i dopune Regulacionog plana "Podlugovi I" za lokalitet "1" i
"2"  i  Nacrt  Odluke  o  provođenju  Izmjene  i  dopune  Regulacionog  plana  "Podlugovi  I"  za
lokalitet "1" i "2" .

2.Javni uvid na  Nacrt  Izmjene i dopune Regulacionog plana "Podlugovi I" za lokalitet "1" i
"2",  Nacrt Odluke o usvajanju  Izmjene i dopune Regulacionog plana "Podlugovi I" za lokalitet
"1" i "2" i Nacrt Odluke o provođenju Izmjene i dopune Regulacionog plana "Podlugovi I" za
lokalitet "1" i "2", održat će se   u periodu od 30.09.2020. do 20.10.2020 godine u  maloj sali
Općine Ilijaš, soba 20 II sprat .  Javna rasprava na   Nacrt  Izmjene i dopune Regulacionog
plana  "Podlugovi  I"  za  lokalitet  "1"  i  "2",   Nacrt  Odluke  o  usvajanju   Izmjene  i  dopune
Regulacionog plana "Podlugovi I" za lokalitet "1" i "2" i Nacrt Odluke o provođenju Izmjene i
dopune Regulacionog plana "Podlugovi  I"  za lokalitet  "1"  i  "2"  održat će se 20.10.  2020.
godine (utorak) u  velikoj sali Općine Ilijaš /III sprat/ sa početkom u 14 sati i 30 minuta. 

3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja svih zainteresovanih subjekata planiranja, MZ-a,
potencijalnih investitora, građana, vijećnika Općinskog vijeća Ilijaš dostavljaju se Općini Ilijaš,
Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu.

4. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša dužna je nakon sprovedene javne rasprave
da  podnese  izvještaj   Općinskom  vijeću  Ilijaš  o  rezultatima  Javne  rasprave  koji  sadrži
primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da  obrazloži razloge zbog kojih pojedine primjedbe,
prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni.

                                                                           
                                                                      Predsjedavajuća Općinskog vijeća
                                                                    

Alma Omerović, BA nov.,s.r.
Broj: ____________________
Ilijaš _____________________



Obrazloženje

Pravni osnov

Shodno   članu  37.  stavu  1.  Zakona  o  prostornom uređenju  Sarajevo  (''Službene  novine
Kantona Sarajevo'',  br.  24/17 i  1/18)  Nosilac izrade-Zavod za planiranje  razvoja Kantona
Sarajevo   je  dužan  predstaviti  Nacrt  planskog  dokumenta  Nosiocu  pripreme-Općinskom
načelniku    i  nakon  diskusije  o  njemu,  Nacrt  se  prihvata  Zaključkom  nosioca  pripreme-
Općinskog načelnika i prosljeđuje Općinskom vijeću   na razmatranje i utvrđivanje Nacrta

Shodno stavu 2. člana 37. istog  Zakona Nacrt plana Općinsko vijeće utvrđuje i   stavlja na
Javni uvid i raspravu pod uvjetima utvrđenim u Odluci o pristupanju izradi plana, a kojom je
utvrđen period od 20 dana, kako je predloženo u Zaključku. 

Poštujući zakonsku proceduru Općinski načelnik  prihvata predloženi Nacrt plana i Zaključak
dostavlja  Općinskom  vijeću  na  utvrđivanje  .  Predlažemo  Općinskom  vijeću  da  utvrdi
predloženi Nacrt plana sa Zaključkom i isti stavi na Javni uvid i  razmatranje.


