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ПРОВОЂЕЊА И ПРАЋЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О 
НАЦРТУ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ МИЛИЋИ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
1.ПРИПРЕМА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
 
 - План провођења и праћења јавне расправе о нацрту Плана 
инвестиција општине Милићи за 2014.годину утврђује се како слиједи: 

-Нацрт Плана инвестиција за 2014. годину доставити одборницима 
СО-е,јавним предузећима и установама,НВО које дјелују на подручју 
општине Милићи,привредним субјектима са сједиштем на подручју општине 
Милићи и другим заинтересованим правним и физичким лицима. 
 
 -Јавно саопштење о јавној расправи поставити на огласне табле или 
друга видна мјеста  и уз акта за јавну расправу доставити наведеним 
субјектима. 
 
 -Јавно саопштење упутити на локалне радио станице. 
 
           -Јавно саопштење и материјал за јавну расправу огласити преко сајта    
општине Милићи  
 
 

2.ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
 
 -Радна група ће одржати састанак са представницима МЗ дана 30. 
децембра 2013. године у сали за састанке у згради Општине Милићи са 
почетком у 10,00 часова. 
 
 -Радна група ће одржати састанак са представницима корисника 
буџетских средстава и представницима јавних предузећа и установа, 
представницима предузећа,НВО и другим заинтересованим лицима дана 
10. Јануара  2014. године у сали за састанке ,зграда Општине Милићи,са 
почетком у 10,00 часова. 
 



 -Представници МЗ ,НВО,буџетских корисника,политичких 
странака,јавних предузећа и установа ,превредних субјеката и других 
заинтересованих лица на адекватан начин ће у својим срединама водити 
расправу о наведеним актима и све евентуалне примједбе ,приједлоге и 
сугестије доставити радној групи у писаној форми. Све примједбе у писаној 
форми потребно је доставити радној групи до 15.јануара 2014. године. 
 
3.АНАЛИЗА И ИЗРАДА ИЗВЈЕШТАЈА О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 
 
 Након истека рока за одржавање јавне расправе о нацрту Плана 
инвестиција општине Милићи за 2014. годину  Радна група ће припремити 
Извјештај са свим примљеним примједбама,приједлозима и сугестијама и 
доставити га Начелнику општине Милићи ,ради израде приједлога  акта. 
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