
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTINA 
M I L I Ć I 

 

INFOSO 

 
Informacije sa Konstitutivne sjednice  

SO-e Milići, održane 29.11.2012. godine 
 

Opština Milići, Jovana Dučića br.2 

tel:056/740-195; faks:056/745-431 

е-mail:opmilici@teol.net 

www.opstinamilici.org 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poštovani građani, 

 

Ovim letkom Skupština opštine  

Milići, koju čine vaši predstavnici- odbornici, 

nastoji da vas pravovremeno,  

potpuno i istinito informiše o radu i donijetim 

aktima od zajedničkog – javnog interesa, 

odnosno da vam pruži mogućnost zaštite 

vašeg ličnog interesa. 

 

Otvorena lokalna vlast uz vaše aktivno 

učešće je još jedan korak u zajedničkom 

nastojanju da na najbolji način iskoristimo 

sve svoje kapacitete radi poboljšanja uslova 

života u našoj opštini. 

 

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

MILIĆI 
 

Info letak Skupštine opštine Milići 

 

Info letak Skupštine opštine Milići 

 

tel:056/740-195


INFORMACIJE  

SA KONSTITUTIVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI 

 

Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Milići održana je 

29.novembra  2012.godine, u sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa 

početkom rada u 10,00 časova. 

 

 Odbornici su na Konstitutivnoj sjednici SO-e Milići donijeli sledeće 

odluke :  

 
Odluka o izboru Radnog predsjedništva, broj 01-022-85/12. 

Odluka o izboru članova Verifikacione komisije, broj 01-022-86/12.                        

Odluka o prestanku mandata odbornicima prethodnog saziva Skupštine opštine Milići, broj 
01-022-87/12. 

Odluka o verifikaciji mandata odbornicima u Skupštini opštine Milići, broj 01-022-88/12. 

Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za izbor, 
imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja, broj 01-022-89/12. 

Odluka o prestanku funkcije predsjedniku Skupštine opštine iz prethodnog saziva 
Skupštine opštine, broj 01-022-90/12. 

Odluka o prestanku funkcije potpredsjedniku Skupštine opštine iz prethodnog saziva 
Skupštine opštine Milići, broj 01-022-91/12. 

Odluka o prestanku funkcije zamjeniku načelnika opštine Milići izabranom nakon lokalnih 
izbora 05.oktobra 2008.godine, broj 01-022-92/12. 

Odluka o razrješenju dužnosti sekretara Skupštine opštine Milići, broj 01-022-93/12. 

Odluka o razrješenju predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Milići, 
broj 01-022-94/12. 

Odluka o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu u Administrativnoj službi 
opštine Milići, broj 01-022-95/12. 

Odluka o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije u Administrativnoj službi opštine 
Milići, broj 01-022-96/12. 

Odluka o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne 
poslove i ekologiju u Administrativnoj službi opštine Milići, broj 01-022-97/12. 

Odluka o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u 
Administrativnoj službi opštine Milići, broj 01-022-98/12. 

Odluka o izboru članova Radnog tijela za utvrđivanje rezultata tajnog glasanja u postupku 
izbora funkcionera Skupštine opštine Milići, broj 01-022-99/12. 

Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Milići, broj 01-022-100/12. 

Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Milići, broj 01-022-101/12. 

Odluka o izboru zamjenika načelnika opštine Milići, broj 01-022-102/12. 

Odluka o izboru vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Milići, broj 01-022-103/12. 

Odluka o izboru vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu u Administrativnoj 
službi opštine Milići, broj 01-022-104/12. 

Odluka o izboru vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije u Administrativnoj 
službi opštine Milići, broj 01-022-105/12. 

Odluka o izboru vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u 
Administrativnoj službi opštine Milići, broj 01-022-106/12. 

Odluka o izboru vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-
komunalne poslove i ekologiju u Administrativnoj službi opštine Milići, broj 01-022-107/12. 

Odluka o izboru članova Komisije za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, broj 01-022-
108/12. 

Odluka o izboru članova Komisije za budžet i finansije, broj broj 01-022-109/12. 

Odluka o izboru članova Komisije za nagrade i priznanja., broj 01-022-110/12. 

Odluka o izboru članova Komisije za vjerska pitanja, broj 01-022-111/12. 

Odluka o izboru članova Komisije za ocjenu etičnosti, broj 01-022-112/12. 

Odluka o izboru članova komisije za mlade, broj 01-022-113/12. 

Odluka o izboru članova Komisije za jednakost i ravnopravnost polova, broj 01-022-114/12.                         

Odluka o izboru članova Komisije za planiranje opštinskog razvoja (KPOR), broj   01-022-
115/12.                        

Odluka o izboru članova Odbora za društveni nadzor, predstavke i zaštitu ljudskih prava, 
broj 01-022-116/12.  

Odluka o izboru članova Odbora za mjesne zajednice, međuopštinsku, regionalnu i 
međunarodnu  saradnju, broj 01-022-117/12. 

Odluka o izboru članova Savjeta za sport, bro 01-022-118/12. 

Odluka o izboru članova Savjeta za kulturu, broj 01-022-119/12. 

Odluka o izboru članova Savjeta za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog naslijeđa, broj 01-
022-1-20/12.                  
 

 

 

Svi akti su objavljeni u „Službenom glasniku Opštine Milići“ br.8/12, od 

07.12.2012. godine. 


