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prijedlog Načelnika općine Maglaj, na sjednici održanoj dana 
20.02.2020. godine, donosi 

ODLUKU 
O KONAČNOM IMENOVANJU OPĆINSKOG 

PRAVOBRANIOCA OPĆINE MAGLAJ 

Član 1. 
Za Općinskog pravobranioca Općine Maglaj na period od 4 

(četiri) godine imenuje se Nermina Botonjić, dipl. pravnik. 

Član 2. 
Mandat imenovane počinje teći narednog dana od dana 

imenovanja od strane Općinskog vijeća Maglaj, tj. od 
21.02.2020. godine i traje 4 (četiri) godine. 

Član 3. 
Obračun plaće imenovanom/oj vršit će se u skladu sa 

Odlukom o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, 
dodataka na plaću, naknada plaće izabranih dužnosnika, nosioca 
izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika 
Općine Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj", broj 1/15), o 
čemu će Načelnik općine donijeti posebno rješenje. 

Član 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljena u "Službenim novinama Općine Maglaj" i "Službenim 
novinama Federacije BiH". 
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ISPRAVKE 

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 14/20 od 
21.02.2020. godine, objavljena je Odluka o usvajanju Programa 
utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subven-
cije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljo-
privredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercego-
vine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva. 

U Programu novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju za 2020. godinu Federalnog ministarstva, objavljenog 
na hrvatskom jeziku, na strani 21 nedostaje podnaslov: "A/2 
ANIMALNA PROIZVODNJA", a u dijelu "(2-4) Peradarska 
proizvodnja" umjesto objavljenog: "c) Uzgoj pilenki lake 
roditeljske linije - klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu",  
treba da stoji: "c) Uzgoj pilenki lake roditeljske linije - klijent 
ostvaruje pravo na novčanu potporu za minimalno 5.000, a 
maksimalno za 50.000 pilenki u tijeku godine do prelaska u 
fazu reprodukcije i iste proda ili ih ostavi za daljnji uzgoj". 
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