
На основу члана 59. став (1) тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 68. став (1) тачка 1) Статута општине Милићи 
(„Службени гласник  општине Милићи“, број 5/17 и 10/17), а у складу са Закључком 
Скупштине општине Милићи, број 01-022-20-1/19 од 21.фебруара 2019. године, Начелник 
општине Милићи дана 22.фебруара 2019.године,  д о н о с и 
 

 

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

расправе о нацрту Статута о измјенама  
и допунама Статута општине Милићи 

          
                                                                            I 

 
За праћење јавне расправе о нацрту Статута општине Милићи, именујем Радну 

групу у саставу: 
1. Мирко Савић, предсједник Радне групе 
2. Славиша Станковић, члан, 
3. Халил Јашић, члан, 
 
 
                                                                           II 
 

Задаци Радне групе из става I овог Рјешења су следећи: 
 
- води бригу да се нацрт документа из тачке I став (1) благовремено и транспарентно стави 
на увид: одборницима СО-е Милићи, радним тијелима СО Милићи, Савјетима МЗ-а, јавним 
предузећима и установама, привредним субјектима са сједиштем на подручју општине, 
НВО-а и другим заинтересованим правним и физичким лицима, 
 
- доноси План вођења јавне расправе и са истим упознаје путем медија и на други 
транспарентан начин грађане и субјекте наведене у алинеји првој овог става, 
 
- спроводи и прати јавну расправу према утврђеном Плану, 
 
- прикупља и разматра примједбе, мишљења и приједлоге изнесене у току јавне расправе, 
 
- извјештај о проведеној расправи, са приједлозима по појединим захтјевима, доставља 
Начелнику општине Милићи и Комисији за статутарна питања, Пословник и прописе ради 
утврђивања приједлога акта. 
 
                                                                           III 
 
 Јавна расправа о акту из тачке I овог Рјешења спроводиће се у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу  овог закључка. 
 
                                                                           IV 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,  а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Милићи“. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА МИЛИЋИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
МИЛИЋИ                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
Број: 02-020-24/19 
Милићи, 22.02.2019.године                                                                 Момир Лазаревић,с.р.                                                                       


