
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА МИЛИЋИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-400-49/21 
Датум: 03.11.2021. године 
 

На основу члана 59. став (1), тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 68. став (1) тачка 33) Статута Општине Милићи („Службени гласник Општине 
Милићи“, број: 5/17, 10/17 и 2/19), а у складу са Закључком Скупштине општине Милићи о Нацрту буџета општине 
Милићи за 2022. годину и Нацрту ребаланса буџета општине Милићи за 2021. годину, Начелник општине Милићи  
доноси 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Радне групе за праћење јавне расправе 

о Нацрту буџета општине Милићи за 2022. годину и  
Нацрту ребаланса буџета општине Милићи за 2021. годину  

 
Члан 1. 

 
За праћење јавне расправе о Нацрту буџета општине Милићи за 2022. годину и Нацрту ребаланса буџета 
општине Милићи за 2021. годину Начелник општине именује Радну групу у саставу: 
 

1. Младен Видовић, предсједник Радне групе 
2. Славиша Станковић, члан 
3. Ранка Радић, члан 
4. Зајим Махмутовић, члан 
5. Марина Мишић-члан 
6. Александра Лаловић, члан 

Члан 2. 
 
Задаци Радне групе из става 1. овог Рјешења су следећи: 

- Води бригу да се нацрти аката из члана 1. благовремено и  транспарентно ставе на увид одборницима СО 
Милићи, политичким партијама, радним тијелима СО Милићи, представницима МЗ-а, корисницима 
буџетских  средстава, јавним предузећима и установама, асоцијацијама, НВО-а које дјелују на подручју 
општине Милићи, привредним субјектима са сједиштем на подручју општине и другим заинтересованим 
правним и физичким лицима, 

- Доноси План провођења јавне расправе и са истим упознаје, путем медија и на други транспарентан 
начин, грађане и субјекте наведене у првој алинеји овог става, 

- Спроводи План вођења јавне расправе и прати јавну расправу, 
- Прикупља и сређује примједбе, мишљења и приједлоге изнесене у току јавне расправе,  
- Води записник и прави коначни извјештај о разултатима јавне расправе и доставља  Начелнику општине 

Милићи ради израде приједлога акта. 
 

Члан 3. 
 
Јавна расправа о актима из члана 1. овог Рјешења биће проведена у периоду од 04.11. до 04.12.2021. године. 

 
Члан 4. 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења, а  објавиће се  у  „Службеном гласнику Општине Милићи“. 
 

  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                               Марко Савић 


