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 35.sjednice SO-e Milići,
održane 28.02.2012. godine

Opština Milići, Jovana Dučića br.2
tel:056/740-195; faks:056/745-431
е-mail:opmilici@teol.net
www.opstinamilici.org
Info letak Skupštine opštine Milići



predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Poletarac“ Milići, broj 01-60-1838-

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.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za

1/98.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za socijalni
rad Milići, broj 01-530 – 1451-2/98.



Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora PU „Poletarac“ Milići,
broj 01-022-52-1/09.

Sjednici je prisustvovalo 15. odbornika. Odsutni odbornici Murat Avdić
i Senad Hasanović.
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.
Odbornici su na 34. Sjednici SO-e Milići donijeli sledeće odluke i
druga akta:




broj 01-022-142/11.


Odluka o razrješenju privremenog člana Upravnog odbora Javne
ustanove „Sportski centar Milići“ Milići, broj 01-022-70-5/11.



Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sportski
centar Milići“ Milići, broj 01-022-70-6/11.



Zaključak, broj 01-022-78/11 (o usvajanju nacrta dokumenta Strategija
razvoja turizma na području opštine Milići za period 2012.-2021.godinu).



Zaključak, broj 01-022-11/12 (o usvajanju Analize stanja u oblasti
zdravstvene zaštite stanovnika opštine Milići).

Odluka o usvajanju Prostornog plana opštine Milići 2011-2031.godina,
broj 01-360-5/07.

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Poletarac“ Milići,



Zaključak, broj 01-022-12/12 (o usvajanju Analize stanja sa aspekta



Odluka o opštinskim administrativnim taksama, broj 01-460-1/12.

obezbjeđenja finansijskih sredstava za finansiranje Službe hitne



Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Načelnika opštine Milići za

medicinske

2011.godinu, broj 01-022-9/12.

porodične medicine i obezbjeđenja sredstava za grijanje kao i

Odluka o obilježavanju 31.marta –Praznika opštine Milići i jubileja 20

kontinuirano održavanje objekta i opreme, obnavljanje i nabavka nove

godina postojanja opštine Milići, broj 01-022-31/12.

opreme).






Odluka o dodjeli jubilarnih nagrada i priznanja opštine Milići povodom

vakcinacije,

uspostavljanje

mreže

ambulanti

Zaključak, broj 01-022-13/12 (o usvajanju Informacije o stanju u oblasti

obilježavanja 31.marta – Praznika opštine Milići i jubileja 20 godina

veterinarske zaštite i zdravstvenom stanju životinja na području opštine

postojanja opštine Milići, broj 01-022-18/12.

Milići).

Odluka o usvajanju Plana proljetne sjetve za 2012.godinu, broj 01-02216/12.





pomoći,



Zaključak, broj 01-022-14/12 (o usvajanju Informacije o stanju u oblasti
zapošljavanja na području opštine Milići za 2011.godinu).

Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa zajedničke
komunalne potrošnje za 2011.godinu, broj 01-022-110/10.



Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke
Milići, broj 01-62-8-3/2002.

Svi akti su objavljeni u „Službenom glasniku Opštine Milići“ br.2/12, od
06.03.2012. godine.

