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 34. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI
Trideset četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Milići održana je
30.januara 2012.godine, u sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa
početkom rada u 10,00 časova.
Sjednici je prisustvovalo 16. odbornika.
Skupštini su prisustvovali, osim odbornika, načelnik opštine Živojin
Jurošević, zamjenik načelnika Mile Lalović,predstavnici medija, predstavnici
OSCE, predstavnik LOT tima,predstavnik Asocijacije Budni posmatrač, te
izvjestioci po tačkama dnevnog reda.

7. Закључак,број 01-022-158-1/11 (о усвајању Информације о
реализацији ГПР на крају I полугодишта школске
2011/2012.године ОШ „Алекса Јакшић“ Милићи).
8. Закључак, број 01-022-158/11 (о усвајању Извјештаја о
реализацији ГПР на крају I полугодишта школске
2011/2012.године СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи).
9. Закључак, број 01-053-5/11 (о усвајању Статистичког
тромјесечног извјештаја о примјени ЗОСПИ-а, за период
октобар-децембар 2011.године).

Odbornici su na 34. Sjednici SO-e Milići donijeli sledeće odluke i
druga akta:
1. Статут о измјени и допуни Статута општине Милићи, број 01022-122/05.
2. Одлука о усвајању Информације о раду Полицијске станице
Милићи у 2011.години, број 01-022-154/11.
3. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рада
цивилне заштите за 2011.годину, број 01-022-156/11.
4. Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању
критеријума, поступака и услова
за стимулативно
кредитирање
из
средстава
остварених
по
основу
експлоатације минералних сировина за истраживање и
изградњу алтернативних привредних капацитета, број 01-022131-2/10.
5. Закључак, број 01-022-8/12 (о усвајању Извјештаја о раду
Скупштине општине Милићи за 2011.годину).
6. Закључак, број 01-022-152/11 (о усвајању Извјештаја о раду
радних тијела Скупштине општине Милићи за 2011.годину,
број 01-022-152/11.
Svi akti su objavljeni u „Službenom glasniku Opštine Milići“ br.1/12, od
03.01.2012. godine.

