
Na osnovu člana 43. stav 1. alineja 1. zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik republike Srpske“, broj 
101/04, 42/05 i 118/05), člana 47. stav 1. alineja 1. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, 
broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08, 1/12 i 6/12), a u skladu sa Zaključkom Skupštine opštine Milići, broj 01-022-
70/13 od 14. maja 2013. godine,  Načelnik opštine Milići dana 28.06.2013. godine   d o n o s i

R  J  E  Š  E  NJ  E
o imenovanju Radne grupe za praćenje javne rasprave

o nacrtu akta Strategija razvoja kulture na području opštine Milići
                                                                za period 2013 – 2018. godine

                                                                                        I

Za praćenje javne rasprave o nacrtu akta Strategija razvoja kulture na području opštine Milići za period 2013 
-2018. godine, imenujem Radnu grupu u sastavu:

1. Mirko Savić
2. Zoran Đžinkić
3. Biljana Pajić
4. Darko Jurošević
5. Senad Hasanović

                                                                                      II

Zadaci Radne grupe iz stava I ovog Rješenja su sledeći:

- vodi brigu da se Nacrt dokumenta iz tačke  I stav 1. blagovremeno i transparentno stabvi na uvid 
  odbornicima So Milići, radnim tijelima SO Milići, savjetima MZ-a, javnim preduzećima i ustanovama, 
  privrednim subjektima sa sjedištem na području opštine, NVO-a i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim 
  licima;

- donosi Plan vođenja javne rasprave i sa istim upoznaje putem medija i na drugi transparentan način građane 
  i subjekte navedene u alineji prvoj ovog stava;

- sprovodi i prati javnu raspravu prema utvrđenom Planu;

- prikuplja i razmatra primjedbe, mišljenja i prijedloge iznesene u toku javne rasprave;

- izvještaj o provedenoj raspravi, sa prijedlozima po pojedinim zahtjevima dostavlja Načelniku opštine Milići
  radi utvrđivanja prijedloga akta.

                                                                                   III

Javna rasprava o aktu iz tačke I ovog Rješenja sprovodiće se od 01.07.2013. – 31.07.2013. godine.

                                                                                   IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
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Broj: 02-022-70/13
Datum: 26.06.2013. godine


