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                                                                                                                                         НАЦРТ                             

   П   Р   О   Г   Р   А   М 

      РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ 

                                                         ЗА  2017. ГОДИНУ 

 

 
                                                                          Ф  Е  Б  Р  У  А  Р 

 

Рокови: 

-Термин одржавања сједнице: крај фебруара 2017.године 

-Достава материјала до 10.фебруара 

                                                                                                                   

ТЕМЕ ЗА РАСПРАВУ                                                                                     НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ 

 
1.Извјештај о раду Скупштине општине Милићи за 2016.год.           Предсједник Скупштине општине 
 
2.Извјештај о раду Начелника општине општине Милићи                  Начелник општине  Милићи  

  за 2016.годину 

3.Информација о раду Полицијске станице Милићи за 2016.год.      Полицијска станица Милићи 
 
4.Информација о реализацији Годишњег програма рада  на            ЈУ ОШ “Алекса Јакшић”  
   крају првог полугодишта школске 2016/17.године                         ЈУ СШЦ “Милутин Миланковић”  
 
5.Извјештај о раду Одсјека за Инспекцијске  послове                     Одсјек за привреду и друштвене 
  за 2016.годину                                                                                дјелатности 
                                                                                 
6.Приједлог Одлуке о додјели награда и признања Општине            Комисија за награде и признања    

  Милићи за 2016.годину                                                                         СО-е Милићи 

 

7.Приједлог Одлуке о усвајању Програма обиљежавања                  Одсјек за привреду и друштвене               

Празника општине Милићи 31.март                                                      дјелатности 

 

8.Приједлог Одлуке о разрјешењу чланова Управног                        Одсјек за привреду и друштвене 

  одбора ЈУ “Полетарац” Милићи                                                           дјелатности 

 
9.Приједлог Одлуке о именовању чланова Управног                       Одсјек за привреду и друштвене 
   одбора ЈУ “Полетарац” Милићи                                                      дјелатности 

 
М  А  Р  Т 

  
Рокови:       

–  Термин одржавања сједнице: крај марта 2017.године  

–  Достава материјала до 10.марта  

  

ТЕМЕ ЗА РАСПРАВУ                                                                              НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ                            

 

1.Анализа стања у области здравствене заштите становника           Дом здравља “Свети Никола”  

    општине Милићи 



 

2 

 

                                                   

2.Информација о стању у области ветеринарске заштите и               Ветеринарски инспектор 

   здравственом стању животиња на подручју општине Милићи   

   

3.Информација о стању у области пољопривреде на подручју         Одсјек за привреду и друштвене 

 Општине Милићи и План за текућу годину                                          дјелатности 

                                                                                                             

4.Извјештај о обрађеним ЗОСПИ захтјевима за 2016.годину            Одјељење за општу управу    
 
 

5.Анализа стања у области запошљавања на подручју                      Завод за запошљавање РС  

   општине Милићи                                                                                  Биро Милићи 

 

6.Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу                 Одјељење за просторно уређење,   

   Програма заједничке комуналне потрошње                                 ста-комуналне послове и екологију 

    

7.Извјештај о раду за 2016.годину Одсјека                                          Одсјек заштите и спасавања                                                  

   заштите и спасавања 
 
8.Приједлог Плана утрошка средстава од накнада за заштиту         Одсјек заштите и спасавања 
    од пожара за 2017.годину.  
 
 

                                                            

С В Е Ч А Н А  С Ј Е Д Н И Ц А 

                                                    31.МАРТ 2017.ГОДИНЕ 

                                            

 

А  П  Р   И   Л 

  

Рокови:       

–  Термин одржавања сједнице: крај априла 2017.године  

–  Достава материјала до 10.априла  

   

 ТЕМЕ ЗА РАСПРАВУ                                                                            НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ                                                                  

   

 1.Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог Извјештаја о     Одјељење за финансије, привреду   

 извршењу Буџета за период 01.01.- 31.12.2016.године                 и друштвене дјелатности                    

                                                                                                             Комисија за буџет и финансије                                                                     

                                                        

 2.Извјештај о раду јавних установа, предузећа и                         Дом здравља “Свети Никола”                                                                                                                                                                             

   organizacija за 2016.годину                                                           СД “Милићи” Милићи  

                                                                                                            ЈУ Центар за социјални рад  

                                                                                                            Народна библиотека Милићи,  

                                                                                                            АД “Комунално“ Милићи,  

                                                                                                            ЈУ „Спортски центар Милићи”   

                                                                                                            ПУ “Полетарац” Милићи 

 

3.Информација о раду ШГ “Милићи“ Милићи за 2016.годину        ШГ “Милићи” Милићи                                                                                                      
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4.Анализа стања у области културе на подручју општине             Одјељење за финансије, привреду     

   Милићи                                                                                             и друштвене дјелатности                                                                                        

                                                                                                              Савјет за културу СО-е Милићи  

 

5.Анализа стања у области спорта и физичке културе на              Одјељење за финансије, привреду  

   подручју општине Милићи                                                              и друштвене дјелатности  

                                                                                                              Савјет за спорт                                     

                                                                                                                                                                                                              

6.Приједлог Одлуке о утврђивању базне цијене за обрачун           Одјељење за просторно уређене, 

   трошкова уређења градског грађевинског земљишта                 ста-комуналне послове и екологију 

 

7.Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске        Одјељење за просторно уређење,                           

   цијене 1м2 корисне  стамбене површине на подручју                  ста-комуналне послове и екологију 

   општине Милићи   

 

8.Извјештај о обрађеним ЗоСПИ захтјевима за период                    Одјељење за општу управу 

    јануар-март 2017.године 

                                                       

 

 

М  А  Ј 

 

 Рокови:      

–  Термин одржавања сједнице: крај маја 2017.године  

–  Достава материјала до 10.маја  

  

 ТЕМЕ ЗА РАСПРАВУ                                                                           НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ                                                           

   

1.Извјештај о извршењу Програма коришћења средстава од         Одјељење за просторно уређење,  

   накнада за експлоатацију минералних сировина за 2016.год.    ста-комуналне послове и екологију 

 

2.Извјештај о извршењу Програма коришћења средстава              Одјељење за просторно уређење,  

  посебних намјена од водних накнада за 2016.год.                       ста-комуналне послове и екологију   

 

3.Извјештај о извршењу Програма утрошка средстава од              Одјељење за просторно уређење,  

   накнада за шуме за 2016.годину                                                  ста-комуналне послове и екологију 

 

4.Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу               Одјељење за просторно уређење,  

 Плана одржавања и заштите локалних, некатегорисаних           ста-комуналне послове и екологију 

  путева и улица у насељима за 2016.годину 

 

 5.Нацрт Одлуке о усвајању Програма обиљежавања                   Одјељење за финансије, привреду  

  манифестације “Августовски дани културе и                                 и  друштвене дјелатности 

  спорта-Милићи 2017“                                                                        Савјет за спорт 

                                                                                                             Савјет за културу 
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                                                                            Ј   У   Л    

 

 

Рокови:       

–  Термин одржавања сједнице крај јула 2017.године  

–  Достава материјала до 15.јула  

  

 ТЕМЕ ЗА РАСПРАВУ                                                                             НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ  

                                                         

 1.Информација о раду Полицијске станице Милићи за                   Полицијска станица Милићи 

   период 01.01.-30.06.2017.године 

                                          

2.Информација о стању и активностима у области привреде      Одјељење за финансије,привреду   

  и  предузетништва на подручју општине Милићи                         и друштвене дјелатности 

 

3.Информација о активностима у стамбено-комуналној                 Одјељење за просторно уређење,  

  области на подручју општине Милићи                                          ста-комуналне послове и екологију 

 

4.Информација о активностима у области урбанистичког               Одјељење за просторно уређење,  

  планирања и грађења на подручју општине Милићи                    ста-комуналне послове и екологију   

 

5. Информација о активностима у МЗ-а на подручју                        Координатор за МЗ-е 

  општине Милићи за период 01.01.-30.06.2017.године                   Предсједници Савјета МЗ-а   

                           

6.Приједлог Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика        Одјељење за финансије, привреду   

   за школску 2017/2018.годину                                                          и  друштвене дјелатности 

 

7.Приједлог Одлуке о бесплатном превозу социјално                      Центар за социјални рад Милићи 

  угрожених ученика и ученика са посебним потребама  

 

                                                            

С  Е  П  Т  Е  М  Б  А  Р 

                      

Рокови:       

-  Термин одржавања сједнице: крај септембра 2017.године 

-  Достава материјала до 10.септембра  

  

ТЕМЕ ЗА РАСПРАВУ                                                                              НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ  

 

1.Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја          Одјељење за финансије, привреду  

  о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2017.године               и друштвене дјелатности 

                                                                                                              Комисија за буџет и финансије 

 

2.Информација о реализацији Годишњег програма рада на          ЈУ ОШ “Алекса Јакшић” Милићи 

   крају школске 2016/2017.године                                                     ЈУ СШЦ “Милутин Миланковић”  

                                                           

  

3.Информација о организационо-техничким припремама за           ЈУ ОШ “Алекса Јакшић” Милићи 
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   школску 2017/2018.годину                                                               ЈУ СШЦ “Милутин Миланковић”  

                                                                                                               ПУ “Полетарац” Милићи  

 

4.Информација о стању у области заштите природних добара      Одјељење за просторно уређење,  

  И  животне средине на подручју општине Милићи                        ста-комуналне послове и екологију 

 

5.Информација о обрађеним ЗоСПИ захтјевима за период            Одјељење за општу управу 

   април-јун 2017.године 

 

6.Извјештај о раду Одсјека за Инспекцијске послове                        Одсјек за привреду и друштвене           

    за период 01.01.-30.06.2017.године                                                 дјелатности      

 

7.Извјештај о раду Одсјека заштите и спасавања  за                        Одсјек заштите и спасавања            

   период 01.01.-30.06.2017.године                                                                                                                                                           

 

8.Извјештај о раду јавних установа, предузећа и организација        Дом здравља “Свети Никола”              

   за период 01.01.-30.06.2017.године                                                  Народна библиотека Милићи 

                                                                                                                ЈУ Центар за социјални рад 

                                                                                                                ЈУ “Спортски центар Милићи”   

                                                                                                                АД “Комунално” Милићи 

                                                                                                                СД “Милићи” Милићи 

                                                                                                                ЈУ “Полетарац”  Милићи 

                                                                                                             

                                      

                                                                         Н  О  В  Е  М  Б  А  Р 

  

Рокови:       

-Термин одржавања сједнице: до 15.новембра 2017.године 

- Достава материјала до 05.новембра  

  

 ТЕМЕ ЗА РАСПРАВУ                                                                           НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ  

 

 1.Приједлог Закључка о прихватању Нацрта Буџета              Одјељење за финансије, привреду  

   Општине  Милићи за 2018.годину                                           и друштвене дјелатности 

                                                                                                      Комисија за буџет ифинансије 

 

2.Приједлог Закључка о прихватању Нацрта Програма рада       Стручна служба СО-е Милићи              

   Скупштине општине Милићи  за 2018.годину      

 

3 Приједлог Закључка о усвајању Нацрта Плана                            Начелник општине Милићи 

    инвестиција за 2018.годину  

 

4.Приједлог Одлуке о усвајању Плана одржавања и заштите       Одјељење за просторно уређење,                                                                                        

локалних и некатегорисаних путева  и улица у насељима            ста–комуналне послове и екологију 

за 2018.годину  

 

5.Приједлог Одлуке о усвајању Програма заједничке                     Одјељење за просторно уређење,  

   комуналне потрошње за 2018.годину                                            ста-комуналне послове и екологију 
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6.Извјештај о обрађеним ЗоСПИ захтјевима за период јул-            Одјељење за општу управу 

  септембар 2017.године 

 

7.Приједлог Одлуке о усвајању Програма изградње и                    Одјељење за просторно уређење,   

уређења простора за 2018.годину                                                   ста-комуналне послове и  екологију   

  

  

Д   Е   Ц   Е  М  Б   А   Р 

  

 

Рокови:       

- Термин одржавања сједнице: до 15. децембра 2017.године   

- Достава материјала до 05.децембра  

  

 ТЕМЕ ЗА РАСПРАВУ                                                                            НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ  

 

1.Приједлог Одлуке о усвајању Програма рада Скупштине          Предсједник СО-е Милићи 

 општине Милићи  за 2018.годину                     

    

 2.Приједлог Одлуке о усвајању Буџета Општине Милићи        Начелник општине Милићи                     

    за 2018.годину                                                                           Одјељење за финансије, привреду 

                                                                                                        и друштвене дјелатности 

                                                                                                        Комисија за буџет и финансије 

 

3.Приједлог Одлуке о усвајању Плана инвестиција                   Начелник општине Милићи 

   за 2018.годину                            

  

4.Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Милићи        Начелник општине Милићи 

   за 2018.годину                                                                             Одјељење за финансије, привреду  

                                                                                                         и друштвене дјелатности 

                                                                                                         Комисија за буџет и финансије 

 

5.Приједлог Одлуке о утврђивању стопе пореза на                    Начелник општине Милићи 

непокретности  за 2018.годину                                                     Одјељење за финансије, привреду   

                                                                                                         и друштвене дјелатности  

                                                                                                            Одјељење за просторно уређење, 

                                                                                                            ста-комуналне послове и екологију 

 

6.Приједлог Одлуке о почетној продајној цијени грађевинског       Одјељење за просторно уређење,   

   земљишта на подручју  општине  Милићи за 2018.годину          ста-комуналне послове и екологију   

 

7.Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава       Одјељење за просторно уређење,  

 од накнада за експлоатацију минералних сировина за 2018.г.     ста-комуналне послове и екологију  

 

8.Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава       Одјељење за просторно уређење,  

 од накнада за шуме за 2018.годину                                                 ста-комуналне послове и екологију      

 



 

7 

 

9.Приједлог Одлуке о усвајању Програма коришћења                    Одјељење за просторно уређење,  

   средстава  посебних намјена од водних накнада за 2018.г.       ста-комуналне послове и екологију  

                                             

10.Приједлог Одлуке  о усвајању Програма рада ЈУ Центар          Центар за социјални рад Милићи 

     за  социјални рад Милићи за 2018.годину  

  

11.Приједлог  Одлуке о усвајању Програма рада Одсјека                Начелник општине Милићи  

     заштите И спасавања за 2018.годину                                            Одсјек заштите и спасавања 

                                                                                     

 

12.Приједлог Одлуке о накнади предсједнику и члановима           Одјељење за финансије, привреду    

     Општинске изборне комисије за 2018.годину.                              и  друштвене дјелатности 

 

 

 

                                                                                      I 

 

Програм рада Скупштине општине Милићи остаје отворен за сва нормативна  и 

актуелна питања која ће се појавити у  току године, а која су од  интереса    за општину   

Милићи, односно која  захтијевају   ангажовање Скупштине општине Милићи.  

   

  

 

 

  


