Poštovani građani,
Ovim letkom Skupština opštine
Milići, koju čine vaši predstavnici- odbornici,
nastoji da vas pravovremeno,
potpuno i istinito informiše o radu i donijetim
aktima od zajedničkog – javnog interesa,
odnosno da vam pruži mogućnost zaštite
vašeg ličnog interesa.
Otvorena lokalna vlast uz vaše aktivno
učešće je još jedan korak u zajedničkom
nastojanju da na najbolji način iskoristimo
sve svoje kapacitete radi poboljšanja uslova
života u našoj opštini.
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Informacije sa 32.sjednice SO-e Milići,
održane 06.12.2011. godine

Opština Milići, Jovana Dučića br.2
tel:056/740-195; faks:056/745-431
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Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta
Opštine Milići za 2011.godinu, broj 01-022-107-1/10.



Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji troškova
prevoza učenika za školsku 2011-2012.godinu, broj 01-022101-1/11.

Trideset druga redovna sjednica Skupštine opštine Milići
održana je 6.decembra 2011.godine, u sali za sastanke u zgradi
opštine Milići sa početkom rada u 10,10 časova.



Zaključak, broj 01-022-122/05 (o prihvatanju i upućivanju na
javnu raspravu nacrta Statuta o izmjenama i dopunama
Statuta opštine Milići).

Sjednici je prisustvovalo 15. Odbornika. Odsutni su
odbornik Milojica Lalić i Dobrila Marinković .



Zaključak, broj 01-022-120/11 (o prihvatanju nacrta
Programa rada SO-e Milići za 2012.godinu).

Skupštini su prisustvovali, osim odbornika, načelnik
opštine Živojin Jurošević, zamjenik načelnika Mile
Lalović,predstavnici medija, predtavnici OSCE, predstavnik LOT
tima,predstavnik Asocijacije Budni posmatrač, te izvjestioci po
tačkama dnevnog reda.



Zaključak, broj 01-022-121/11 ( o prihvatanju Konsolidovane
informacije o izvršenju budžeta Opštine Milići za period
01.01.-30.09.2011.godine).



Zaključak, broj 01-022-139-1/11 (o imenovanju članova
Savjeta za kulturu na narednoj sjednici Skupštine).

Odbornici su na 32. Sjednici SO-e Milići donijeli sledeće
odluke i druga akta:



Rješenje o odbijanju zahtjeva za otkup zemljišta Jurošević
(Slavko) Rajka iz Milića, broj 01-022-58/10.



Odluka o usvajanju Rebalansa budžeta Opštine Milići za
2011.godinu, broj 01-022-102/11.



Rješenje o odbijanju zahtjeva za nadoknadu za zemljište
Mimić Radisava iz Milića, broj 01-475-13/11.



Odluka o usvajanju Programa izgradnje i uređenja prostora
za 2012.godinu, broj 01-022-129/11.



Odluka o imenovanju članova Savjeta za sport, broj 01-022140/11.



Odluka o odbijanju prijedloga Komisije za izbor, imenovanja i
mandatno-imunitetska pitanja za izbor članova Savjeta za
kulturu, broj 01-022-139/11.

INFORMACIJE
SA 32. REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI

Svi akti su objavljeni u „Službenom glasniku Opštine Milići“
br.12/11, od 09.12.2011. godine.

