Поштовани грађани,
Овим летком Скупштина општине
Милићи, коју чине ваши представнициодборници, настоји да вас правовремено,
потпуно и истинито информише о раду и
донијетим актима од заједничког – јавног
интереса, односно да вам пружи
могућност
заштите
вашег
личног
интереса.
Отворена локална власт уз ваше активно
учешће је још један корак у заједничком
настојању
да
на
најбољи
начин
искористимо све своје капацитете ради
побољшања услова живота у нашој
општини.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ
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ИНФОСО
Информације са 30.сједнице СО-е Милићи,
одржане 27.10.2011. године

Општина Милићи, Јована Дучића бр.2
тел:056/740-195; факс:056/745-431
е-mail:opmilici@teol.net
www.opstinamilici.org

Инфо летак Скупштине општине Милићи

ИНФОРМАЦИЈЕ
СА 30. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ

7.Одлука о престанку статуса члана Управног одбора Јавне установе
„Спортски центар Милићи“ Милићи, број 01-022-70-3/10.

Тридесета редовна сједница Скупштине општине Милићи
одржана је 27.октобра 2011.године, у сали за састанке у згради општине
Милићи са почетком рада у 10,10 часова.

9.Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору чланова Савјета за
спорт, културу и омладину, број 01-022-154/08.

Сједници је присуствовало 16. Одборника. Одсутан је одборник
Мурат Авдић.
Скупштини су присуствовали, осим одборника, начелник општине
Живојин Јурошевић, замјеник начелника Миле Лаловић,представници
медија, ОСЦЕ-а, ЛОТ-а, представник Асоцијације Будни посматрач, те
извјестиоци по тачкама дневног реда.
Одборници су на 30. Сједници СО-е Милићиу донијели следеће
одлуке и друга акта:
1. Пословник о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине
Милићи, број 01-022-340/04.

8.Одлука о избору привременог члана Управног одбора Јавне установе
„Спортски центар Милићи“ Милићи, број 01-022-70-4/10.

10.Закључак, број 01-022-103/11 (о усвајању Извјештаја о раду Службе за
инспекцијске послове за период 01.05.-30.09.2011.године).
11.Закључак, број 01-022-106/11 (о усвајању Извјештаја
Комуналне полиције за период 01.05.-30.09.2011.године).

о

раду

12.Закључак,
број
01-022-104/11
(о
прихватању
Статистичког
тромјесечног извјештаја о примјени ЗОСПИ-а за период јул-септембар
2011.године).
13.Закључак, број 01-022-105-1/11 (о задужењу Одјељења за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију да иновира
Одлуку,број 01-022-43/08).
14.Закључак, број 01-022-109/11 (да се не мјењањају општи акти којим се
регулише присуство одборника сједницама Скупштине).

2.Одлука о усвајању Плана одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на подручју општине Милићи за
2012.годину, број 01-022-105/11.
3.Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње и свих
других неопходних активности за насељена мјеста Милићи, Нова Касаба
и Дервента за 2012.годину, број 01-022-113/11.
4.Одлука о висини стопе пореза на непокретности за 2012.годину, број
01-022-111/11.
5. Одлука о начину организовања и вођења јавне расправе, број 01-022116/11.
6.Одлука о издавању публикације „Инфо летак“, број 01-022-117/11.

Сви акти су објављени у „Службеном гласнику Општине Милићи“
бр.10/11, од 04.11.2011. године.

