
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА МИЛИЋИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
- Радне групе за праћење јавне расправе 
о нацрту Буџета општине Милићи за 2019. годину и 
нацрту Ребаланса буџета за 2018. годину  
 
Број: 02-400-63/18  
Датум: 14.11.2018. године 
 
У складу са чланом 104. став (1), тачка 2) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине 
Милићи“, број: 5/17 и 10/17),  Радна група  д о н о с и 
 

П   Л   А   Н 
провођења јавне расправе о 

нацрту Буџета општине Милићи за 2019. годину 
 и нацрту Ребаланса буџета за 2018. годину  

 
1.  Припрема јавне расправе 
 

План провођења и праћења јавне расправе о нацрту Буџета општине Милићи за 2019. годину и 
нацрту Ребаланса буџета за 2018. годину доставити: Одборницима СО-е,  Савјетима МЗ-а општине 
Милићи, корисницима буџетских средстава, јавним установама и предузећима, асоцијацијама и 
удружењима  НВО које дјелују на подручју општине, привредним субјектима са сједиштем на подручју 
општине, политичким партијама  и другим заинтересованим правним и физичким лицима.  

Јавно саопштење и ове Планове  поставити на огласне табле, друга видна мјеста, Web site 
општине  Милићи  (www.opstinamilici.org) и огласити путем локалних радио станица. 
 
2.  Провођење јавне расправе 
 
- Са представницима јавних установа и предузећа, привредних субјеката нацрту Буџета општине 
Милићи за 2019. годину, нацрту Ребаланса буџета за 2018. годину, Радна група одржаће састанак 
26.11.2018. године у 12,00 часова у сали за састанке општине Милићи.    
 
  - Радна група одржаће састанак са представницима МЗ, НВО-а и политичких партија дана 27.11.2018.  
године са  почетком у 12,00 часова у сали за састанке зграде општине Милићи.   
 
 - Писани приједлози и сугестије могу се доставити Радној групи до 30.11.2018. године. 
 
 - Сви актери јавне расправе додатна појашњења могу тражити од Радне групе задужене за праћење  
   јавне расправе.   
 
- Заједно са Планом провођења јавне расправе доставиће се и рјешење о именовању Радне групе. 
 
3.  Након истека рока за провођење јавне расправе нацрту Буџета општине Милићи за 2019. годину и 
нацрту Ребаланса буџета за 2018. годину, Радна група припремиће Извјештај са свим прикупљеним 
приједлозима и сугестијама и исти доставити Начелнику општине ради израде приједлога аката. 
 
 
                                                                                                              РАДНА ГРУПА 
 

1. Љиљана Лаловић с.р. 
2. Слађана Тодоровић, с.р. 
3. Ранка Радић, с.р. 
4. Зајим Махмутовић, с.р. 
5. Марко Савић, с.р. 
6. Марина Мишић с.р. 

 


