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На основу члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српскe“, број 97/16 и 36/19) и члана 35. став (2) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 6/17) Скупштина општине Билећа, на својој 
Ванредној  сједници, одржаној дана 25.02.2021.године, д о н и ј е л а       ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I 
 

Скупштина општине Билећа осуђује сваки вид насилног понашања, са посебним освртом 
на случај породице Милошевић и апелује на надлежне органе да процесуирају починиоце 
сходно тежини кривичних дјела које су починили. 
 
 

II 
 
 

Овaј Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
 
Број:11.01/013-126/21                                                                                                Предсједник СО-е,  
Билећа, 25.02.2021.год                                                                                             Мато Вујовић, с.р.  
_________________________________________________________________________________  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БИЛЕЋА ЗА 2021.годину 
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Број:11.01/013-167/21                                                                                                               Предсједник СО-е,  
Билећа, 25.02.2021.год                                                                                                             Мато Вујовић, с.р.  
___________________________________________________________________________________________   
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Број:11.01/013-167/21                                                                                                             Предсједник СО-е,  
Билећа, 25.02.2021.год                                                                                                          Мато Вујовић, с.р.  

_______________________________________________________________________________________________________   
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На основу члана 31.став (1) тачка ђ) 
Закона о буџетском систему Републике 
Српске ("Службени гласник Републике 
Српске" бр. 121/12, 52/14,103/15 и 15/16), 
члана 39. и 111. став (4) Закона о локалној 
самоуправи ( "Службени гласник Републике 
Српске" број 97/16 и 36/19) и члана 35. 
Статута општине Билећа ( "Службени гласник 
општине Билећа" број 6/17), Скупштина 
општине Билећа на својој III Редовној 
сједници одржаној дана 22.03.2021.године, 
донијела је   
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању нацрта Буџета општине 

Билећа за 2021. годину и упућивању истог 
у јавну расправу 

 
I 
 

Прихвата се нацрт Буџета општине Билећа 
за 2021. годину у износу од  10.823.000,00 
КМ. 

II 
 

Јавна расправа ће се спровести у периоду од  
25.03.2021.године до 09.04.2021.године.  
                                              

III 
 

Начелник општине Билећа организоваће 
Јавну расправу о нацрту Буџета општине 
Билећа. 
 

IV 
 

Приједлоге, примједбе, мишљења и сугестије 
на утврђени нацрт Буџета општине Билећа, 
достављају се у писаној форми начелнику 
општине Билећа, путем Одјељења за 
финансије општине Билећа. 
 

V 
 

Завршна Јавна расправа о нацрту Буџета 
одржаће се дана 09.04.2021.године у 
Скупштинској сали са почетком у 10:00 
часова.  
 

 
 
 

VI 
 

Начелник општине Билећа припремит ће и 
благовремено доставити Скупштини општине 
Билећа приједлог Буџета општине Билећа за 
2021.годину, водећи рачуна о 
приједлозима,мишљењима и сугестијама 
изнесеним на јавној расправи, а у оквиру 
могућих расположивих прихода. 
 

VII 
 

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у "Службеном 
гласнику општине Билећа". 
 
Број:11.01/013-145/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
5 

 На основу члана 31. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 
и члана 35. Статута Општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
III Редовној сједници одржаној 
дана,22.03.2021.године, донијела  је 
 

О Д Л У К У 
о усвајању нацрта Буџета општине Билећа 

за 2021.годину 
 

I 
 

Овом Одлуком усваја се нацрт Буџета 
општине Билећа за 2021. годину у износу од 
10.823.000 КМ. 
 

II 
 

Средства из претходног члана чине: 
 

- Изворни приходи……..….7.070.000КМ 
- Грантови,трансфери,примици за 

нефинансијску имовину,примици од 
финансијске имовине и остали 
примици................………3.753.000 КМ 
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III 

 
Средства Буџета из члана I ове Одлуке 
распоређује се: 
 

- Расходи за лична примања и 
коришћења роба и 
услуга................................6.322.700КМ 

- Расходи финансирања,субвенције и 
грантови...........................1.207.300 КМ 

- Дознаке на име социјалне заштите из 
буџета.................................950.000 КМ 

- Издаци по основу капиталних 
улагања...............................713.000 КМ 

- Издаци за дате зајмове, отплату 
главнице и осталих дугова……………. 
……………………………....903.000 КМ 

- Буџетска резерва..................35.000КМ 
- Остали издаци и расходи по судским 

рјешењима.........................692.000 КМ 
 

IV 
 

Приходи по изворима, врстама и распореду 
прихода утврђује се у Билансу буџета 
општине Билећа за 2021.годину. 

 
V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
  
Број:11.01/013-146/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
6 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гланик 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19), члана 
38. став (3), (4) и (5) Закона о буџетском 
систему Репулике Српске  („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16) и члана 87. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 

Билећа на својој III Редовној сједници 
одржаној дана 22.03.2021. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о привременом финансирању за период 
од 01.04.-30.06.2021. године 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђује се обим прихода и 
расхода буџета општине за привремено 
финансирање функција општине Билећа у 
периоду од 01.04.2021. до 30.06.2021. године. 
 

II 
 

У циљу финансирања потреба из тачке I ове 
Oдлуке, одобравају се средства у износу од 
1.860.842,00 КМ,у висини једне четвртине 
буџета усвојеног за претходну фискалну 
годину. 
 

III 
 

Средства за привремено финансирање 
утврђују се у висини укупних буџетских 
прихода остварених у истом периоду 
претходне фискалне године,умањених за 
примљене грантове у том периоду. 
 

IV 
 

Структура и врста расхода у периоду 
привременог финансирања пропорционално 
одговарају структури и врсти остварених 
расхода у истом периоду претходне године. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће обајављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-161/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

7 
На основу члана 35.Статута општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“, 

бр.6/17) и члана 133.Пословника о раду Скупштине општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 3/18),Скупштина општине Билећа на својој III Редовној сједници одржаној дана 
22.03.2021.године, донијела   је  
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
рада Скупштине општине Билећа за 2021.годину 

 
I 

 
Програмом рада  утврђује  се садржај  послова и задатака Скупштине  општине, начин и рокови 
њиховог  извршавања као и носиоци тих активности. 
Скупштина општине ће своје активности усмјерити у складу  са овим Програмом рада који 
обухвата најактуелнија питања друштвено економског развоја која су од интереса за грађане, 
предузећа, установе и друге облике  организовања живота и рада у општини Билећа. 
Скупштина ће разматрати и друга питања која нису предвиђена овим Програмом, за која током 
године иницијативу покрену грађани и други легитимни субјекти, а у складу са законом, Статутом 
општине и Пословником о раду Скупштине општине.  
 

II 
 

ПРОГРАМ РАДА 
 

 

Ред. 
Бр. 

 
САДРЖАЈ 

 
ОБРАЂИВАЧ 

 
ПРЕДЛАГАЧ 

 
РОК 

1. 

 
 

Свечана сједница 
СО-Билећа 

 
 

Начелник општине 

 
 

Начелник општине 

 
 

јануар, 
2021. 

2. 

Извјештај о 
Раду и 

финансијском 
пословању ЈУ 

Информативни 
центар –Радио-

Билећа за 
2020.годину 

 
 
 

ЈУ Информативни 
центар 

Радио-Билећа 
 
 

Предсједник 
СО-е 

 
јануар, 
2021. 

 

3. 

 
Извјештај о  раду и 

финансијском 
пословању  ЈП 
„Билећастан“ 

Билећа за 
2020.годину 

ЈП „Билећастан“ 
Билећа 

 
Предсједник 

СО-е 
 

 
јануар, 
2021. 

 

 
 
 

4. 
 
 
 
 

 
Извјештај о  раду  и 

финансијском 
пословању ЈП 
„Водовод“а.д.  

Билећа за 
2020.годину 

 
 
 

ЈП „Водовод“а.д. 
Билећа 

 
 

 
Начелник општине 

 

 
 

 
јануар, 
2021. 
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5. 
 
 

 
Извјештај о раду  и 

финансијском 
пословању ЈП 

„Комус“ Билећа за 
2020.годину 

 
ЈП„Комус“ 

Билећа 

 
Начелник општине 

 
јануар, 2021. 

 
6. 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈУ 

Центар за социјални 
рад за 2020.годину. 

 
 

ЈУ Центар за 
социјални рад 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

јануар, 
2021. 

 
7. 

Извјештај о раду  
раду и 

финансијском 
пословању ЈУ 

Туристичка 
организација 

општине Билећа за 
2020.годину 

 

 
 

Туристичка 
организација општине 

Билећа 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

јануар, 
2021. 

 
8. 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈУ Дом 

културе „Јевто 
Дедијер“ за 
2020.годину 

 
 

ЈУ Дом културе „Јевто 
Дедијер“ 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

јануар, 2021. 

 
9. 
 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈУ 

Културно спортски 
центар   за 
2020.годину 

 
ЈУ Културно спортски 

центар 

 
Предсједник 

СО-е 

 
јануар,2021. 

10. 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈП 

„Пречистач 
отпадних вода“ за 

2020.годину. 

 
ЈП „Пречистач 
отпадних вода“ 

 
 
 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

 
јануар, 2021. 
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11. 

Извјештај о раду и 
финансијском 

пословању ЈУ за 
предшколско 
васпитање и 
образовање 

„Будућност“ Билећа. 
за 2020.годину 

 
ЈУ за предшколско 

васпитање и 
образовање 

„Будућност“ Билећа 

 
Предсједник 

СО-е 

 
јануар, 2021. 

12. 

Извјештај о раду и 
финансијском 

пословању ЈЗУ Дом 
здравља „Свети 
Лука“Билећа за 

2020.годину. 

 
 

ЈЗУ Дом здравља 
„Свети Лука“ 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

јануар, 2021. 

13. 

Извјештај о раду  и 
финансијском 
пословању ЈУ           

“Апотека Билећа“ 
за 2020.годину 

 

 
 
 

ЈУ“ Апотека Билећа“ 
 

 
 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 
 

јануар, 2021. 

14. 

 
Нацрт Буџета 

општине Билећа за 
2021. годину 

 
Одјељење за 

финансије 

 
Начелник општине 

 
 

мaрт, 2021. 

15. 

Извјештај о 
извршењу буџета за 

период 
01.01.2020.- 
31.12.2020. 

 
 

Одјељење за 
финансије 

 
 

Начелник општине 

 
 

мај, 2021. 

16. 
Буџет општине 
Билећа за 2021. 

годину 

 
Одјељење  за 

финансије 

 
Начелник општине 

 
мај, 2021. 

17. 

 
Инвестициони план  
општине Билећа  и 

план јавних набавки 
за 2021.годину 

 
 

Начелник општине 
 

 
 

Начелник општине 
 

 
 

мај, 2021. 
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18. 

 
Извјештај о 

извршењу буџета за 
период 01.01.до 

30.06.2021. године 

 
Одјељење за 

финансије 
 

 
 

Начелник општине 
 

 
 

мај, 2021. 

19. 

 
Одлука о извршењу 

буџета општине 
Билећа за 2020. 

годину 

 
 
 

Одјељење за 
финансије 

 
 

 
 
 

Начелник општине 
 
 

 
 
 

мај, 2021. 

20. 

Извјештај о раду 
Територијалне 

ватрогасно-
спасилачке јединице 

за 2020.годинуи 
План рада за 
2021.годину 

 
Територијална 

ватрогасно-спасилачка 
јединица 

 
Начелник општине 

 

 
јун, 2021 

 
21. 

Извјештај о стању 
спорта и културе у 
општини Билећа за 

2020. и план рада за 
2021. годину 

Одјељење за 
привреду, друштвене 

дјелатности и 
инспекцијске послове 

 
Предсједник 

СО-е 

 
 

јун, 2021. 

 
22. 

 

 
Извјештај о раду 

Начелника општине 
и о раду општинске 

управе 
 
 

 
Одјељење за општу 

управу 

 
 

Начелник 
општине 

 

 
 

јул, 2021. 
 

23. 

 
Извјештај о раду 
СПКД „Просвјета“  
за 2020.годину и 

План рада за 
2021.годину 

 
СПКД 

„Просвјета“ 

 
Предсједник 

СО-е 

 
јул, 2021. 

24. 

 
Извјештај о раду 

Народне 
библиотеке 
„Владимир 

Гаћиновић“ за 
2020.годину и План 
рада за 2021.годину 

 
Народна библиотека 

„Владимир Гаћиновић“ 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

јул, 2021. 
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25. 

 
Извјештај о раду ОО 

„Црвени крст“ 
Билећа  за 

2020.годину и План 
рада за 2021.годину 

 
 

ООЦК 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

јул, 2021. 

26. 

 
Извјештај о раду 

Борачке 
организације 
Билећа  за 

2020.годину и План 
рада за 2021.годину 

 
 

Борачка организација 
општине Билећа 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

јул, 2021. 

27. 

 
Извјештај о раду 

КУД-ова,клубова и 
друштава за 

2020.годину и План 
рада за 2021.годину 

 
Удружења 
и друштва 

 
Предсједник 

СО-е 

 
јул, 

2021. 

28. 

 
Извјештај о 

извршењу буџета за 
период 01.01. до 

30.06.2021.године 

 
Одјељење за 

финансије 
 

 
 

Начелник општине 

 
 

септембар, 2021. 

29. 

 
Анализа рада и 
стања мјесних 

заједница 

 
Одјељење за општу 

управу 

 
Предсједник 

СО-е 

 
септембар, 

2021. 

30. 

 
Информација о 

стању јавног реда ,  
мира и безбједности 

 
 

Полицијска станица 
Билећа 

 

 
 

Начелник општине 
 

 
 

септембар, 
2021. 

 

31. 

 
Информација о 
стању у области 

основног 
образовања у 

општини Билећа 

 
ОШ „Петар II Петровић 
Његош“ и ОШ „Свети 

Сава“ Билећа 
 

 
 

Предсједник СО-е 
 

 
 

октобар, 2021. 

32. 

 
Информација о 
стању у области 

средњег 
образовања у 

општини Билећа 

 
СШЦ „Голуб Куреш“ 

Билећа 
Предсједник СО-е октобар,  2021. 
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33. 
 

Извјештај о раду 
Одбора за жалбе 

 
Одбор за жалбе 

Општинске управе 
Билећа 

 
Начелник општине 

 
новембар, 2021. 

34. 

 
Нацрт Буџета 

општине Билећа за 
2022.годину 

 
Одјељење за 

финансије 

 
Начелник општине 

 
новембар, 2021. 

35. 

 
Ребаланс Буџета 

општине Билећа за 
2021. годину 

 
Одјељење за 

финансије 

 
Начелник општине 

 
новембар, 2021. 

36. 
 

Приједлог Буџета за 
2022.годину 

 
Одјељење за 

финансије 

 
Начелник општине 

 
децембар, 2021. 

 
 
III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
Скупштина општине ће разматрати и друга питања која нису обухваћена овим програмом, а у  
којим је у складу са законом и другим прописима надлежна да одлучује. 
Скупштина  општине Билећа за планирани период, односно 2021.годину може, уколико се  за то 
укаже потреба, одржати тематске сједнице  по појединим питањима, а у складу са законом, 
Статутом општине  и Пословником  Скупштине општине. 
 
IV МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
У циљу реализације овог Програма, обрађивач и предлагач материјала дужaн  је, у складу са 
утврђеним роковима за разматрање и одлучивање о појединим питањима, благовремено 
припремати одговарајуће материјале и, у потребном броју примјерака, доставити Стручној служби 
Скупштине најкасније 10 дана прије  утврђеног термина одржавања сједнице, ради благовремене 
доставе и дистрибуције материјала одборницима за засједање Скупштине општине. Уколико , из   
објективних разлога, одређене материјале није могуће припремити у планираним терминима, о  
томе је потребно благовремено обавијестити предсједника Скупштине. Када се ради о питањима  
нормативног карактера, односно о изради нацрта и приједлога одлука и слично, обрађивач је  
обавезан урадити писмено образложење које обавезно садржи:  правни основ за доношење 
одлуке,  разлоге за  доношење нове, односно измјене и допуне постојеће одлуке, те образложење  
предложених рјешења. Такође је, у оквиру образложења одлуке, потребно  навести да ли  њено  
извршење захтијева ангажовање посебних финансијских средстава, те да ли су та средства  
обезбијеђена у Буџету општине.  Када су  у питању извјештаји, информације, анализе и слични  
материјали, пожељно је поред изношења одређене проблематике навести и мјере и активности,  
које се предузимају односно које се планирају предузети на превазилажењу одређеног  
незадовољавајућег стања, те у том смислу предложити Скупштини општине доношење 
одговарајућих закључака. 
Овај Програм ће се  након усвајања доставити свим носиоцима активности и задатака, као и свим 
другим  заинтересованим за његово  провођење и реализацију. 
 
Број:11.01/013-147/21                                                                                                              Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год                                                                                                           Мато Вујовић, с.р.  
____________________________________________________________________________________________   
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8

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српскe“, бр. 97/16 и 36/19),члана 
79. став (2) Закона о службеницма и 
намјештеницима у органима јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српскe“, број 97/16) и члана 35. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“ број 6/17), Скупштина 
општине Билећа, на својој III Редовној 
сједници, одржаној дана 22.03.2021.године,   
утврдила  је 
 

Л И С Т У 
стручњака са које се именују чланови 
посебних и непристарсних комисија за 

спровођење поступака за пријем 
службеника 

 
I 
 

Утврђује се листа стручњака са које се 
именују чланови посебних и непристарсних 
комисија за спровођење поступака за пријем 
службеника, како слиједи: 
 

1. Новица Самарџић, 

2. Ивана Парежанин, 

3. Радислав Уљаревић, 

4. Младен Тепавчевић, 

5. Ивана Краљачић, 

6. Александар Делић, 

7. Мара Војновић, 

8. Тања Шаренац, 

9. Зорица Пекић, 

10. Миленка Вујовић, 

11. Миодраг Парежанин, 

12. Милорад Радовић, 

13. Радмила Шекарић. 

II 
 

Ова листа обајавиће се у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-148/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
 
 
 
 

9 

На основу члана 53. Закона о 
службеницма и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српскe“, број 97/16) и 
члана 35. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
III Редовној сједници, одржаној дана  
22.03.2021.године, донијела  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за спровођење 
поступка Јавног конкурса за избор и 

именовање секретара скупштине општине 
Билећа 

 

I 
 

У комисију за спровођење поступка Јавног 
конкурса за избор и именовање секретара 
скупштине општине Билећа, именују се: 
 

1. Милан Леро, предсједник,(одборник у СО-е 

Билећа), 

2. Трипо Јокановић, члан,(одборник у СО-е 

Билећа), 

3. Немања Попадић, члан,(службеник 

Општинске управе), 

4. Далиборка Милошевић,члан,(службеник 

Општинске управе), 

5. Александар Делић,члан,(листа стручњака). 

II 
 

Задатак Комисије је да у складу са Законом о 
службеницма и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српскe“, број 97/16) 
проведе поступак по Јавном конкурсу за 
избор и именовање секретара скупштине 
општине Билећа, број:11.01/013-127/21. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-149/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 155. став (3) Закона 
о службеницма и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српскe“, број 97/16) и 
члана 35. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
III Редовној сједници, одржаној дана  22.03. 
2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за спровођење 
поступка Јавног конкурса за избор и 

именовање Одбора за жалбе Општинске 
управе Билећа 

 
I 
 

У комисију за спровођење поступка Јавног 
конкурса за избор и именовање Одбора за 
жалбе Општинске упреве Билећа , именују 
се: 

1. Радислав Уљаревић, 

предсједник,(листа стручњака), 

2. Новица Самарџић, члан,(листа 

стручњака), 

3. Ивана Краљачић, члан,(листа 

стручњака), 

4. Милорад Војновић, члан,(службеник 

Општинске управе), 

5. Драгана Радмиловић, 

члан,(службеник Општинске управе). 

II 
 

Задатак Комисије је да у складу са Законом о 
службеницма и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српскe“, број 97/16) 
проведе поступак по Јавном конкурсу за 
избор и именовање Одбора за жалбе 
Општинске управе општине Билећа, број: 
11.01/013-128/21. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-150/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   

11 

 На основу члана 154. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе  („Службени гласник 
републике Српске“, број 97/16) и члана 56. 
став (3) Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој III 
Редовној сједници, одржаној дана 22.03.2021. 
године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
 одређивању новчане накнаде члановима 

Одбора за жалбе Општинске управе 
општине Билећа 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком одређује се новчана накнада 
за чланове Одбора за жалбе Општинске 
управе Билећа за обављање послова 
прописаних у Закону о службеницима и 
намјештеницима запослених у органима 
локалне самоуправе. 
 

Члан 2. 
 
Мјесечна накнада предсједника Одбора за 
жалбе Општинске управе општине Билећа 
износи 80,00 КМ. 
 
Мјесечна накнада члана Одбора за жалбе 
Општинске управе општине Билећа износи 
50,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Накнада члановима одбора за жалбе 
Општинске управе општине Билећа 
исплаћује се из средстава предвиђених за 
рад комисија и радних група. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општинеБилећа“. 
 
Број:11.01/013-151/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 2.12. Изборног 
закона Босне и Херцеговине(„Службени 
гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 54/17 и 
41/20), члана 8. Закона о министраским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 41/03), 
Упутства о утврђивању квалификација,броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник 
БиХ“, бр. 29/18 и 36/19) и члана 35. Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој III Редовној сједници 
одржаној дана 22.03.2021.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног огласа за  

именовање чланова Општинске изборне 
комисије општине Билећа 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком регулишу се услови и 
поступак за именовање чланова Општинске 
изборне комисије Билећа (у даљем 
тексту:Општинска изборна комисија). 

 
Члан 2. 

 
У складу са Изборним законом БиХ, Законом 
о министраским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, Упутства о 
утврђивању квалификација, броја,именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини и овом одлуком, извршиће се 
именовање три члана Општинске изборне 
комисије. 

 
Члан 3. 

 
Општи услови које кандидати морају 
испуњавати: 
 

- да су држављани Републике Српске 

или БиХ, 

- да су старији од 18 година – да имају 

право гласа. 

Посебни услови које кандидати морају 
испуњавати: 

- да имају пребивалиште у општини 

Билећа, 

- да имају завршен факултет, VII/1 

степен стручне спреме или завршен 

факултет Болоњског система 

студирања са најмање 180 ЕТСS 

бодова и 

- да посједују 

-  искуство у спровођењу избора (под 

искуством у провођењу избора 

подразумијева се чланство у изборној 

комисији и чланство у бирачком 

одбору на изборима обухваћеним 

Изборним законом БиХ). 

Изузетно, за члана Општинске изборне 
комисије може бити именовано лице са 
пребивалиштем из друге општине, уколико 
нема кандидата, са пребивалиштем у 
општини Билећа, који испуњавају услове 
тражене Јавним огласом. 
Изузетно, за члана Општинске изборне 
комисије може бити именовано лице које има 
VII/1 степен стручне спреме, завршен правни 
факултет,  односно завршен правни факултет 
Болоњског система студирања са најмање 
180 ЕТСS бодова, а да не посједује искуство 
у спровођењу избора. 
Изузетно, за члана Општинске изборне 
комисије може бити именовано лице које има 
завршену вишу школу, односно VI/1 степен 
стручне спреме, ако је потребно испоштовати 
одредбу члана 2.14 став 1. Изборног закона 
БиХ, која се односи на национални састав и 
полни састав Општинске изборне комисије. 
Изузетно, уколико ни у поновљеном поступку 
расписивања јавног огласа нема кандидата 
који испуњавају услове који се односе на 
прописану стручну спрему,за члана 
Општинске изборне комисије може се 
именовати лице које има завршену средњу 
школу, односно IV степен стручне спреме. 
 

Члан 4. 
 

За члана Општинске изборне комисије не 
може бити именовано лице: 

- које се не може кандидовати у смислу 
одредаба чл.1.6.,1.7. и 1.7а Изборног 
закона БиХ, 
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- које је члан највишег извршно-

политичког органа политичке партије 
или 
коалиције(предсједник,потпредсједни
к,генерални секретар или члан 
извршног или главног одбора), 

- које је носилац изабраног мандата 
или члан извршних органа власти, 
осим у случајевима предвиђеним 
чланом 2.12 став 4. Изборног закона 
БИХ, 

- које је кандидат за изборе за било 
који ниво власти и  

- којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних 
закона или прописа за коју је лично 
одговорно, у посљедње четири 
године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке. 

 
Члан Општинске изборне комисије не 
може бити заступник, односно 
пуномоћник политичког субјекта који 
учествује на изборима, нити лице које је 
правоснажном судском пресудом осуђено 
на казну затвора у трајању од шест 
мјесеци или дуже, како је утврђено 
одредбом члана 2.12 став 7 Изборног 
закона БиХ. 
Члан Општинске изборне комисије не 
може бити лице које обавља извршну 
функцију како је утврђено одредбом 
члана 1.8 став 6. Изборног закона БиХ, 
односно лице које је на дужност 
именовао Савјет министара БиХ, Влада 
Федерације БиХ,Влада Републике 
Српске, кантонална влада и општинско 
вијеће, односно Скупштина општине. 

 
Члан 5. 

 
Чланове Општинске изборне комисије 
именује Скупштина општине Билећа,уз 
сагласност Централне изборне комисије  
БиХ. Мандат чланова Општинске изборне 
комисије траје седам година и тече од дана 
давања сагласности Централне изборне 
комисије БиХ на одлуку о именовању 
чланова Општинске изборне комисије 
донесене од стране Скупштине општине 
Билећа. 
 
 
 

Члан 6. 
 

Након ступања на снагу ове одлуке, биће 
објављен Јавни оглас за именовање чланова 
Општинске изборне комисије, у складу са 
Изборним законом БиХ, Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске и Упутством 
о утврђивању квалификација, 
броја,именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини. 
 

Члан 7. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-152/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 2.12 Изборног 
закона Босне и Херцеговине(„Службени 
гласник БиХ“, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 54/17 и 
41/20), члана 7. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 
29/18 и 36/19) и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој III Редовној сједници 
одржаној дана 22.03.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење 
поступка по јавном огласу за именовање 

чланова Општинске изборне комисије 
Билећа 

 
I 
 

У Комисију за провођење поступка по јавном 
огласу за именовање чланова Општинске 
изборне комисије  Билећа (у даљем тексту: 
Комисија ), именују се: 
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1. Милорад Војновић, за предсједника, 
2. Слађана Јањић, за члана, 
3. Миливоје Радовановић, за члана, 
4. Јелена Мишељић, за члана, 
5. Радислав Уљаревић, за члана. 

 
II 

 
Задатак Комисије је да, у складу са Изборним 
законом Босне и Херцеговине и Упутством о 
утврђивању квалификација,броја,именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини, Скупштини општине Билећа 
поднесе писани извјештај у којем наводи све 
релевантне податке за сваку особу која је 
поднијела захтјев по јавном огласу. У 
наведеном извјештају Комисија врши 
класификацију кандидата на оне које 
испуњавају услове тражене јавним огласом и 
на оне који не испуњавају услове, уз 
образложење.Са кандидатима који 
испуњавају услове јавног огласа Комисија 
обавља интервју, према претходно 
утврђеним критеријима, након чега врши 
бодовање и сачињава ранг-листу са 
редосљедом кандидата према успијеху 
(укупном броју бодова), постигнутом на 
интервјуу и исту доставља Скупштини 
општине која, цијенећи положај кандидата на 
ранг-листи, доноси одлуку о именовању 
чланова Општинске изборне комисије 
Билећа. 

III 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-152/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
14 

 На основу члана 44. став (1) Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, број 94/19), члана 39. 
став (2) тачка 12) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српскe“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 35. став 
(2) тачка 12) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 

III Редовној сједници, одржаној дана 
22.03.2021.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице општине Билећа 

 
Члан 1. 

 
Оснива се Територијална ватрогасно-
спасилачка јединица општине Билећа (у 
даљем тексту: Територијална ватрогасно-
спасилачка јединица), као посебна 
унутрашња организациона јединица 
Општинске управе Билећа, у Одјељењу за 
општу управу - одсјек за цивилну заштиту и 
заштиту од пожара. 

 
Члан 2. 

 
Територијална ватрогасно-спасилачка 
јединица је професионална ватрогасно-
спасилачка јединица за подручје општине 
Билећа. 

Члан 3. 
 

(1) Дјелокруг и надлежности 

Територијалне ватрогасно-спасилачке 

јединице су: 

- 84.25 – дјелатност ватрогасних 

јединица 

- 71.20 - техничко испитивање и 

анализа 

- 85.59  –  остало образовање 

Поред дјелатности из става (1) овог члана 
Територијална ватрогасно-спасилачка 
јединица обавља и следеће послове и 
дјелатности: 
 

- гашење пожара и спасавање људи и 

имовине угрожених пожаром и 

елементарним непогодама, 

- спровођење мјера заштите од 

пожара, утврђених Планом заштите 

од пожара општине Билећа, 

- пружање техничке помоћи у 

незгодама и опасним ситуацијама, 

- остваривање задатака јединица 

цивилне заштите у складу са законом 

о заштити и спасавању у ванредним 
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ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 

46/17), 

- обука радника и провјера знања из 

области заштите од пожара код 

послодаваца, на основу закљученог 

уговора, 

- учешће у спровођењу превентивних 

мјера заштите од пожара које су у 

функцији благовремености и 

повећања ефикасности ватрогасно-

спасилачке интервенције, 

- превентивни послови из области 

заштите од пожара и испитивање 

ручних и превозних апарата за 

гашење почетног пожара, односно 

пуњења и сервисирања ватрогасних 

апарата и уградња резервних 

дијелова и испитивање хидрантске 

мреже, 

- друге послове у еколошким и другим 

несрећама, у складу са законом. 

Члан 4. 
 

(1) Територијалном ватрогасно-

спасилачком  јединицом руководи 

старјешина Територијалне 

ватрогасно-спасилачке јединице кога 

именује Начелник општине, на основу 

спроведеног јавног конкурса, у складу 

са законом којим се уређује 

запошљавање, права и обавезе 

службеника и намјештеника у 

органима јединице локалне 

самоуправе.  

 

(2) За старјешину Територијалне 

ватрогасно-спасилачке  јединице 

може бити именовано лице које, 

поред општих услова предвиђених 

законом, има завршене студије првог 

циклуса са оставрених најмање 180 

ЕЦТС бодова или еквивалентом, 

техничког смјера и које испуњава 

друге посебне услове прописане 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Билећа ( у даљем 

тексту: Правилник). 

 

(3) Старјешина Територијалне 

ватрогасно-спасилачке  јединице 

може имати замјеника који испуњава 

услове предвиђене законом и 

Правилником. 

Члан 5. 
 

Средства за финансирање рада 
Територијалне ватрогасно-спасилачке  
јединице обезбјеђују се у буџету општине 
Билећа, из прихода које оствари 
Територијална ватрогасно-спасилачка  
јединица вршењем услуга, у складу са 
законом и овом одлуком, из намјенских 
средстава за ову јединицу те из других 
извора, у складу са законом и актима органа 
општине Билећа. 

 
Члан 6. 

 
(1) У складу са Правилником, 

распоређивање запослених у 

Територијалној ватрогасно-

спасилачкој  јединици врши Начелник 

општине, у складу са законом и 

другим прописима. 

 

(2) Права, обавезе и одговорности 

запослених у Територијалној 

ватрогасно-спасилачкој  јединици 

остварују се у складу са законом, 

колективним уговором и општим 

актима који се примјењују на 

запослене у Општинској управи 

Билећа. 

Члан 7. 
 

У року од 90 дана од дана ступању на снагу 
ове Одлуке, Начелник општине ће ускладити 
опште акте о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Билећа, у складу са законом и овом одлуком. 
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Члан 8. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о оснивању Tериторијалне 
ватрогасне јединице Билећа, број: 11.01/013-
130/14 од 17.07.2014.године(„Службени 
гласник општине Билећа“ број 6/14). 
 
Број:11.01/013-153/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
15 

 На основу члана 39. став (2) Закона о 
лакалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
121. и 123. Закона о раду („Службени гласник 
Републике“, бр. 1/16 и 66/18), члана 17. 
Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“), бр.96/05 и 98/13) и члана 
35. став (1) тачка 2) Статута општине Билећа, 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој III 
Редовној сједници, одржаној дана 
22.03.2021.године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
о измјени Одлуке о платама и другим 

правима функционера општине Билећа 
 

Члан 1. 
 

У  члану 6. Одлуке о платама и другим 
правима функционера општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“,број 
6/17),  
 

- у ставу 2  умјесто 1.8 треба да стоји 
1.98 

- у ставу 3 умјесто 1.35 треба да стоји 
1.47 

- у ставу 4 умјесто 1.6 треба да стоји 
1.75 

- у ставу 5 умјесто 1.2 треба да стоји 
1.31 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-154/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   

16 

 На основу члана 2. став (1) и члана 7. 
Закона о комуналним таксама („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 4/12 и 
123/20), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Репблике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
35. Статута Општине Билећа („Службени 
гласник Општине Билећа“, број:  6/17), 
Скупштина Општине Билећа на својој III 
Редовној сједници одржаној дана  
22.03.2021.године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о комуналним таксама 

 
I 

 

За финансирање заједничке комуналне 
потрошње на подручју општина Билећа уводе 
се комуналне таксе.  

Овом Одлуком се утврђују: врста, висина, 
рокови, начин плаћања и ослобађања од 
плаћања комуналне таксе. 

II 

Таксе се плаћају за: 

1. коришћење простора на јавним 
површинама, осим у сврху продаје 
штампе, књига и других публикација, 

2. истицање реклама на јавним и другим 
површинама, осим рекламних паноа и 
билборда поред ауто-путева, 
магистралних и регионалних путева, 

3. коришћење простора за паркирање 
моторних, друмских и прикључних 
возила на уређеним и обиљеженим 
мјестима, одређеним за то актом 
скупштине јединице локалне 
самоуправе. 

4. истицање пословног имена правног лица 
или предузетника на пословним 
просторијама. 

III 

 

Јавним површинама, у смислу ове одлуке, 
сматрају се површине утврђене планском 
документацијом града, које су доступне свим 
корисницима под једнаким условима (улице, 
тргови, јавни пролази, јавна степеништа, 
мостови, подвожњаци, надвожњаци, паркинг 
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простори, тротоари, стајалишта јавног 
превоза, пијаце, паркови, травњаци, 
површине за рекреацију и слично). 

Другим површинама у смислу ове одлуке 
сматрају се површине које нису јавне, а 
видљиве су са јавних површина и користе се 
за оглашавање постављањем објеката, 
односно средстава за оглашавање. 

 
V 
 

Заузимање јавне површине, као и висину 
таксе за заузимање јавне површине утврђује 
рјешењем Одјељење за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове, на основу 
одговарајућег акта, сагласно одредбама ове 
одлуке. 

Права и обавезе која проистичу из 
претходног става су непреносиви на друга 
правна и физичка лица. 

 
V 

 
Границе зона из Тарифа комуналних такси 
идентичне су границама зона утврђеним 
одредбама Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту. 
 

VI 
 

Висина комуналне таксе  за заузимање 
јавних површина које су додијељене 
непосредном погодбом утврђује се Тарифом 
комуналних такси (у даљем тексту: Тарифа), 
која је саставни дио ове Одлуке.   
 

Висина комуналне таксе за заузимање јавних 
површина које су додијељене након 
проведеног поступка јавног оглашавања 
утврђују се на основу цијене добијене након 
проведеног поступка лицитације, уз напомену 
да почетна цијена m

2  
јавне површине која се 

додјељује у поступку јавног оглашавања не 
може бити нижа од цијене утврђене 
Закључком начелника општине о висини 
цијене по m

2
  за заузимање јавне површине.    

Висина осталих комуналнх такси из тачке 2. 
Одлуке утврђује се Тарифом комуналних 
такси ( у даљем тексту:Тарифа), која је 
саставни дио ове Одлуке. 

 

 

VII 
 
Одјељење за финансије вршиће 
полугодишњи пресјек стања (извршених 
уплата) за комуналне таксе које се плаћају у 
годишњем износу из члана 2. тачке 2. ове 
Одлуке, и тромјесечни пресјек стања за 
комуналне таксе које се плаћају сразмјерно 
времену коришћења права, предмета или 
услуга за које је прописана обавеза плаћања 
комуналне таксе из члана 2. тачке 1), ове 
Одлуке, те списак обвезника који нису 
платили комуналну таксу доставити 
Комуналној полицији ради предузимања 
мјера из својих надлежности у складу са 
Законом о комуналној полицији. 

          

Принудна наплата комуналне таксе из члана 
2. тачка 4) ове Одлуке, врши Пореска управа 
Републике Српске у складу са Законом о 
пореском поступку Републике Српске. 
 

VIII 

 
Ако таксени обвезник не плати таксену 
обавезу након опомене, Одјељење за 
финансије ће за неизмирене таксене обавезе 
утврђене за претходну годину, доставити 
списак обвезника надлежном општинском 
органу за покретање судског поступка, ради 
принудне наплате. 

IX 
 

 Таксене обавезе из члана 2. тачка 1. - 3. ове 
Одлуке застаријевају истеком двије године од 
дана настанка обавезе, а на застарјелост 
таксене обавезе из члана 2. тачка 4. ове 
Одлуке примјењују се прописи којима се 
уређује порески поступак. 
Под истакнутом фирмом у смислу одредаба 
овог тарифног броја подразумјева се свака 
ознака или натпис који означава да одређено 
правно и физичко лице обавља дјелатност 
или занимање, изузев изузетих по члану 8. 
Закона о комуналним таксама. Уколико 
таксени обвезник обавља више дјелатности 
на мјесту истакнуте фирме плаћа таксу из 
дјелатности за коју је прописана већа таксена 
тарифа.  
 
Такса се плаћа од дана издавања одобрења 
за рад сразмјерно броју мјесеци до краја 
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календарске године, а таксена обавеза се 
пријављује 15 дана од дана почетка 
обављања дјелатности. 
 
Предузећа која имају сједиште на подручју 
општине Билећа за пословне јединице и 
друге облике предузећа на подручју Општине 
плаћају комуналну таксу у пуном износу само 
за сједиште предузећа, а за пословне 
јединице и друге облике предузећа плаћају 
таксу умањену за 50% од износа утврђеног 
овим Тарифним бројем. 
Уколико физичко лице обавља дјелатност 
угоститељства или трговине у више објеката 
на подручју општине Билећа, плаћа таксу 
утврђену овим Тарифним бројем само за 
један објекат, а за остале објекте у износу 
умањеном за 50%. 
Фирме у фази мировања плаћају 10% 
годишње таксе за истакнуту фирму док се 
налазе у статусу мировања. 
 

X 
 

(1)Од плаћања комуналних такси утврђених 
Законом о комуналним таксама, ослобађају 
се: 

а) институције Босне и Херцеговине, 

б) органи, организације и јавне установе 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе, 

в) акредитоване међународне организације, 

г) дипломатска и конзуларна 
представништва, 

д) удружења од јавног интереса за Републику 
Српску, а којима је то својство признато у 
складу са актом којим се уређује додјела и 
престанак статуса удружења од јавног 
интереса, 

ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа 
признато својство члана породице погинулих, 
умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ 
и цивилне жртве рата, особе са 
инвалидитетом које имају 80% инвалидитета 
и особе са тјелесним оштећењем од 70-
100%, родитељ или старатељ који има статус 

лица које се стара о лицу са инвалидитетом, 
односно лице којем је рјешењем тај статус 
утврђен, 

е) предузетници који, у смислу закона којим 
се уређује порез на доходак, имају статус 
малог предузетника, 

з) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци 
од регистрације. 

(2) Право на ослобађање у случајевима из 
става 1. тачка ђ) овог члана остварује се 
подношењем захтјева надлежном органу 
јединице локалне самоуправе на чијем 
подручју је прописана таксена обавеза, прије 
истека рока за пријављивање, односно 
плаћање таксене обавезе. 

(3) Јединица локалне самоуправе рјешење о 
ослобађању од плаћања комуналне таксе 
доставља Пореској управи Републике 
Српске. 

(4) Актом о утврђивању комуналне таксе 
јединице локалне самоуправе могу да утврде 
и друге случајеве ослобађања од плаћања 
комуналних такса обвезнику који: 

а) обавља нискоакумулативне и 
дефицитарне дјелатности, 

б) се бави старим традиционалним занатима, 

в) први пут покреће привредну или услужну 
дјелатност, уколико је обвезник предузетник, 

г) запосли нове раднике, уколико је обвезник 
предузетник и 

д) је корисник права из социјалне заштите. 

XI 
 
Такса по тарифним бројевима из ове Одлуке 
плаћа се на трансакциони рачун Буџета 
Општине Билећа (број општине 006) према 
врсти прихода како слиједи: 
тарифни број 1 722 314 
тарифни број 2 722 318 
тарифни број 3 722 319 
тарифни број 4 722 312 
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XII 

 
Надзор над спровођењем ове Одлуке у 
тарифама од 1-3 врши надлежни орган 
општине Билећа, а надзор над тарифом број 
4 спроводи Пореска управа РС подручна 
јединица Билећа. 

XIII 
 
Ступањем на снагу овe Одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналним таксама-
Пречишћени текст („Службени гласник 
општине Билећа“, бр. 3/18 и 4/19). 
 

XIV 
 
Ова одлука ступа   на  снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“.  
 
 
Број:11.01/013-157/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   

 
ПРИЛОГ                                                                                
 

ТАРИФА 
комуналних такси 

 
Taрифни  број 1. 

 

а) За привремено заузимање дијела јавне 
површине испред пословног простора у сврху 
постављања столова и столица за љетну 
башту ради пружања угоститељских услуга 
плаћа се мјесечно по столу комунална такса 
у износу од 20КМ.  

 

Таксу из овог тарифног броја плаћају правна 
и физичка лица која привремено користе дио 
јавне површине у пословне сврхе за 
постављање столова и столица за љетну 
башту. 

Такса се по овом тарифном броју плаћа у 
пуном износу за период од 15. априла до 15. 
октобра, а у осталим мјесецима износ се 
умањује за 70% утврђене цијене ове таксене 
тарифе. 

 

б) за постављање привремених тезги за 
продају: сувенира, наочара, цвијећа, лутрије, 

бижутерије, сјеменки, кокица, кестења и сл. и 
постављање-излагање продајних артикала и 
рекламних реквизита испред трговачких и 
угоститељских објеката плаћа се комунална 
такса мјесечно у износу од 20 КМ.  

 

г) за све остале дјелатности које нису 
напријед наведене плаћа се као у претходној 
подтачки. 

 

д) за извођење грађевинских радова који 
изискују раскопавање улица, плочника, 
паркова и других јавних површина плаћа  се 
комунална такса дневно и то: 

1. за радове на подземним и надземним 
инсталацијама и сличним објектима по 
m

 2 
раскопане јавне површине (паркови, 

улице, тротоари)  5 КМ 

2. за заузимање 1 m
2
 јавне површине и 

тротоара за вријеме грађења  0,40 КМ 

Плаћање обавезе из претходне подтачке 
настаје од дана добијања одобрења за 
прекопавање односно заузимање јавне 
површине. 

Тарифни број 2 

 

За постављање реклама и рекламних паноа 
на јавним и другим површинама плаћа се: 

1. рекламни панои: 

а) неосвјетљени годишње: 

- до 1 m
2
...........................................  60,00 КМ 

- преко 1m
2
....................................... 70,00  КМ 

- до 1 m
2
двострано..........................  70,00 КМ 

-преко 1 m
2
двострано...................   100,00 КМ 

б) свјетлећи годишње: 

 - до 1 m
2
 

Једнострано -   120,00 КМ 

Двострано -    160,00 КМ 

     -преко  1 m
2
 

Једнострано -  160,00  КМ 

Двострано -  200,00  КМ 

 

2. рекламе на стубовима јавне расвјете: 

неосвјетљене-  60,00  КМ годишње 

освијетљене-    120,00  КМ годишње 
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3. билборди 

а) несвијетлећи, годишње 

једнострано - 500,00 КМ 

двострано -  700,00   КМ 

 

   б) свјетлећи, годишње 

једнострано -      800,00  КМ 

двострано -       1000,00  КМ 

 

в) звучни билборди   1500,00 КМ. 

 

Тарифни број 3 
 

За коришћење простора за паркирање 
моторних, друмских и прикључних возила на 
уређеним и обиљеженим мјестима 
одређеним за то, а на којим је успостављена 
наплата примјењују се одредбе Правилника о 
условима начину коришћења, организацији и 
начину наплате паркирања на јавним 
паркиралиштима на подручју општине 
Билећа.  

 

1. Резервација паркинга плаћа се :  

- за правна лица    100,00 КМ КМ/мјесечно  

- за физичка лица  50,00   КМ/мјесечно 

 

 2. За коришћење једног мјеста на такси 
стајалишту плаћа се мјесечно  10,00 КМ. 

 

Тарифни број 4 
 
За свако истакнуто пословно име правног 

лица или предузетника плаћа се 
комунална такса у годишњем износу и 
то: 

Из области производње, преноса и 
дистрибуције електричне енергије: 

1. Дјелатност трговине електричном 
енергијом..........................10.000,00 КМ 

2. Дјелатност производње електричне 
енергије oд 1 до 20 
МW..................................10.000,00 КМ 

3. Дјелатност производње електричне 
енергије oд 20 до 
50МW...............................15.000,00 КМ 

4. Дјелатност производње електричне 
енергије преко 50МW .....20.000,00 КМ 

5. Дјелатност производње електричне 
енергије до 50kW .............. 200,00 KM 

6. Дјелатност производње електричне 
енергије oд 50kW до 
200kW....................................400,00 KM 

7. Дјелатност производње електричне 
енергије oд 200 kW до 500 
kW......................................1.000,00KM 

8. Дјелатност производње електричне 
енергијеод 500 kW до 
1000kW..............................1.500,00 KM 

9. Дјелатност дистрибуције електричне 
енергије............................10.000,00 КМ 

10. Дјелатност преноса електричне 
енергије............................15.000,00 КМ 

11. Дјелатност банкарства 
............................................5.000,00 КМ 

12. Осигурање и 
реосигурање......................2.500,00 КМ 

13. Микрокредитне 
организације.....................3.000,00 КМ 

14. Мјењачнице.........................300,00 КМ 
15. Издвојени банкомати....... 1.000,00 КМ 
16.  Поштанске услуге............2.000,00 КМ 
17. Телекомуникације и мобилна 

телефонија........................7.000,00 КМ 
18.  Бензинске пумпе 1. зона..3.500,00 КМ 
19.  Бензинске пумпе 2. зона..2.500,00 КМ 
20.  Бензинске пумпе 3. 

зона....................................1.500,00 КМ 
21.  Плинске пумпе....................500,00 КМ 
22. Самосталне  занатске радње: 

аутомеханичарске ,аутолимарске, 
аутоелектричарске, штампарије, 
прецизни механичари, електричари, 
радио и ТВ механичари, 
машинбравари, водоинсталатери, 
фотографи, фризери, стаклоресци, 
козметицарске и фризерско-
козметицарске, хемиске чистионе, 
вулканизери 
аутопраонице....................  100,00 КМ 

23. Стоваришта ......................1000,00 КМ 
24. Продавнице ...................... .200,00 КМ 
25. Робне куће, маркети са 

прехрамбеном и осталом робом, 
супермаркети, тржни центри, 
козметички маркети, салони 
намјештаја са и без додатне 
мјешовите робе ...............1.000,00 КМ 

26. Меснице..............................500,00 КМ 
27. Стоматолошке и љекарске 

ординације ..........................200,00 КМ 
28. Угоститељски објекти: 
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-Кафеи, бифеи, барови.............200,00 КМ 
-Ресторани или угоститељски објекти у 

којима се послужује храна (осим 
дезерта)...............................500,00 КМ 

29. Апотеке: 

- Здравствене ..............1.000,00 КМ 

- Пољоприведне..............200,00 КМ 
30. Област производње и услуга (узима 

се у обзир приход који је правно лице 
остварило на годишњем нивоу у  
години која је предходила години 
обрачуна): 

- до 500.000,00 КМ прихода 
........................................300,00 КМ 

- од 500.000,00 КМ до 2.000.000 КМ 
прихода ......................1.000,00 КМ 

- од 2.000.000 КМ до 5.000.000КМ 
прихода........................2.000,00 КМ 

- од 5.000.000 КМ до 10.000.000 КМ 
прихода........................4.000,00 КМ 

- преко 10.000.000 КМ  
прихода........................6.000,00 КМ 

31. Кладионице  и игре на срећу 
.........................................4.000,00 КМ 

32. Лутрије.............................2.000,00 КМ 
33. Хотели..............................1.000,00 КМ 
34. Мотели................................800,00 КМ 
35. Свадбени салони  ............1.500,00 КМ 
36. Диско и ноћни барови..........600,00 КМ  
37. Аутосалони  .....................1.000,00КМ 
38. Ауто плац (отворени)...........800,00 КМ 
39. Ауто отпад..........................200,00 КМ 
40. Шпедитерске услуге..........1000,00 КМ 
41. Превоз путника (такси).........200,00 КМ 
42. Ауто школа..........................400,00 КМ 
43. Фитнес центри .....................100,00 КМ 
44. Превоз робе и услуга моторним 

возилима ;  
- од 1 до 2 
возила....................................250,00 КМ 
-од 3 до 5 возила................. 500,00 КМ 
-од 6 до 10 возила................750,00 КМ 
-преко 10 возила................1.000,00 КМ 
 

45. Хемијска индустрија..........5.000,00 КМ 
46. Мљекарска производња...1.000,00 КМ 
47. Адвокатске канцеларије.......500,00 КМ 
48. Нотари и судски тумачи....2.000,00 КМ 

 
49. Остали,изузев заједница етажних 

власника, удружења и 
фондација.........................   200,00 КМ 

17 

 На основу чланова 2., 6., 22. и 41. 
Закона о комуналним дјелатностима („ 
Службени гласник Републике Српске“, бр. 
124/11 и 100/17) и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник Општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој III Редовној сједници  
одржаној дана  22.03.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
o измјени одлуке о комуналним 

дјелатностима 
 
I 

У Одлуци о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник општине Билећа“, број: 
4/19), поглавље V о комуналној накнади, 
- члан 17. став 1. тачка б) мијења се и гласи:  
б) За пословне објекте: 
- I зона …................................0,12 КМ/м

2
 

- II зона …...............................0,10 КМ/м
2
 

- III зона …..............................0,08 КМ/м
2
 

 
-члан 18. додаје се став 3. који гласи : 
3) Комунална накнада за производне објекте 
умањује се за 30% у односу на накнаду  у 
одређеној зони предвиђеној за пословне 
објекте.  

II 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-158/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
18 

На основу члана 14. Закона о 
експропријацији Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске“, бр. 
112/06, 37/07, 66/08,110/08,106/10,121/10,2/15 
и 79/15), члана 39. став (2) тачка 13)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
35. Статута Општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој III 
Редовној сједници, одржаној дана 
22.03.2021.године, донијела је 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности за доношење 

допуне Одлуке 
о утврђивању општег интереса 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност Влади Републике Српске 
за доношење  допуне Одлуке о утврђивању 
општег интереса за експропријацију 
некретнина у сврху Хидрелектране Дабар, 
прве хидроелектране у хидроенергетском 
систему Горњи Хоризонти.  

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу са даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 

  
Број:11.01/013-159/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
19 

 На основу члана 80. став (4) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15, 
106/15, 3/16, 104/18 и 84/19) и члана 35. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број:6/17), Скупштина 
општине Билећа на својој III Редовној 
сједници одржаној дана 22.03.2021.године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне коначне 

грађевинске цијене м
2
 корисне површине 

стамбеног и пословног простора за 
подручје општине Билећа 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна 
грађевинска цијене м

2
 корисне површине 

стамбеног и пословног простора за подручје 
општине Билећа, а она износи 592,82 КМ/м

2
 

са урачунатим ПДВ-ом.  
 

Члан 2. 
 
Цијена из претходног члана служи као 
основица за израчунавање висине ренте за 
текућу 2021.годину.  
 

Члан 3. 
 
Просјечну коначну грађевинску цијену 
надлежни орган за послове грађења утврдио 
је на основу предрачуна из главног пројекта 
за издате грађевинске дозволе у претходној 
години.  

Члан 4. 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-160/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
20    
 На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српскe“, број 97/16 и 36/19) и 
члана 35. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
III Редовној сједници, одржаној дана 
22.03.2021.године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Програма обављања услуга 

заједничке комуналне потрошње за 
2021.годину 

 
I 

Усваја се Програм обављања услуга 
заједничке комуналне потрошње за 
2021.годину. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-163/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________  
 
21                                                          

На основу члана 35. Статута општине 
Билећа(„Службени гласник општине Билећа“, 
број:6/17) и члана 21. став (3) Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 
100/17), Скупштина  општине Билећа на 
својој III Редовној сједници одржаној дана 
22.03.2021.године, донијела је                                       
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П  Р О Г Р А М 
ОБАВЉАЊА УСЛУГА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
КОМУНАЛНЕ  ПОТРОШЊЕ ЗА  2021. 

ГОДИНУ 
 
Овим Програмом утврђује се обим и квалитет 
одржавања и обављања комуналних објеката 
и уређаја , те висине потребних средстава за 
сљедеће услуге: 

 
 

                I         ЧИШЋЕЊА    ЈАВНИХ  
ПРОМЕТНИХ  ПОВРШИНА 

 
               II       ЧИШЋЕЊА  И  ОДРЖАВАЊА 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
 
I     ПЛАН ЧИШЋЕЊА ЈАВНИХ 
ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА 
 
 
У склопу рјешавања проблема заштите и 
унапређења човјекове околине чишћење  
јавних прометних површина заузима значајно 
мјесто. Значај се огледа у очувању здравља 
грађана и љепшем изгледу града. Због 
наведеног је неопходно вршити редовно 
чишћање и прање јавних прометних 
површина. 
Потреба чишћења јавних прометних 
површина зависи о количини и врсти смећа. 
Степен запрљаности зависи од: културних 
навика, стандарда и самодисциплине 
грађана.  
У склопу јавних прометних површина 
навешћемо четири категорије улица и то: 
 

1. улице које се чисте  26  пута мјесечно 
2. улице које се чисте  4  пута мјесечно 
3. улице које се чисте  2  пута мјесечно 
4. улице које се чисте повремено  
 
1. Улице које се чисте  26  пута мјесечно 

( сваким даном осим недеље) 
 

                                                                              
коловоз     плочник        укупно 
 
-  улица краља Александра  
  5.285            6.160          11.445 
 
-  улица Обилића вијенац 

   
  1.872               884            2.756 
                                                                                
Укупно:                       14.201  м

2
 

 
Ефективне површине  60%   = 8.520 м

2
 

 
2. Улице које се чисте  4  пута мјесечно  

( сваке седмице)  
                                                                                        
коловоз       плочник       укупно 
 
-  улица Владимира Гаћиновића   
3.120             1.826          4.946 
 
-  улица краља Петра 
4.332             2.879          7.211 
 
-  улица Пека Павловића     
2.328            1.818          4.146 
 
-  улица Равногорска          
1.150              923           2.073 
                                                                                     
Укупно:                      18.376  м

2 

 
 Ефективна површина   50%  =     9.188  м

2
 

 
  3.     Улице које се чисте   2  пута  мјесечно ( 
сваке друге седмице)  
                                                                                     
коловоз        плочник       укупно 
 
-  улица Попарина страна                                                   
2.685               846              3.531 
 
-  улица Кула                                                                    
4.364                                   4.364 
 
-  улица Солунских добровољаца                                      
9.245                                  9.245 
 
-  улица Цара Душана                                                       
1.262               421             1.683 
-  улица Херцеговачких устаника   
2.828               943             3.771 
 
-  улица Јована Рашковића                                               
1.984                                  1.984 
 
-  улица Митровданска                                                      
1.087                                  1.087 
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-  улица Карађорђева                                                       
1.926                                 1.926 
 
-  улица Јована Дучића                                                    
1.742               584            2.326 
 
- улица Мостарска                                                            
3.183             1.062           4.245 
 
- улица Српске Војске                                                      
3.914           1.628          5.542 
 
- улица Јевта Дедијера                                                       
1.682               -              1.682 
 
- улица Ситничка                                                                 
4.746              -                4.746 
___________________________________ 
Укупно:        
40.648           5.484      46.132 м

2
 

 
 

Ефективна површина   50%    =   23.066 м
2 

 
 
       4. Улице које се чисте повремено ( по 
потреби)   
 

          - остале улице                          80.000 м
2
 

 
  Ефективна површина 50%      =      40.000  м

2  
 

 
        5.  Укупно  годишњи одвоз смећа са 
наведених површина 
 
        50  тура  x  12  мјесеци  =  600 тура 
 
 
II       ПЛАН ЧИШЋЕЊА  И ОДРЖАВАЊА 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 
 

      Функције зелених површина су веома 
сложене.  

Оне су: фабрике кисеоника, пречистачи 
ваздуха, битни чиниоци у побољшању 
микроклиме те смањења буке и на крају 
треба неизоставно додати естетски 
фактор. Дакле у општим напорима 
друштва на плану заштите и унапређења 
човјекове околине  зелене површине 
имају значајно мјесето те из тог разлога 
треба вршити одржавање постојећих и 
стварање нових.                     

У склопу зелених површина у нашем 
граду постоје следеће категорије: 

 
- травњаци 
- цвијетњаци 
- живице 
- дрвеће 
- шибље 

 
2. ТРАВЊАЦИ 

 
- парк Н. Хероја 10.920  м

2
 

-
 парк  Равногорски  5.350  м

2 

-
 парк Бећаруша  12.350 м

2 

- поред Модне куће  139  м
2
 

-
 поред  цркве Св.Лазара  368  м

2 

- поред Библиотеке  685  м
2
 

-
 поред паркинг Хотела 128  м

2 

-
 поред Дома војске 335 м

2 

- поред  Електро- Билеће  328  м
2
 

- поред СО-е  двије зграде 316  м
2
 

-
 поред спортске дворане 1.182 м

2 

- испред старог дома ЈНА  1.235 м
2
 

- сквер улазак у град 112 м
2
 

-
 сквер излазак из града 1.516 м

2 

Укупно: 34.992 м
2
 

 
Одржавање травњака 
 
- кошење травњака и одвоз траве  4  пута 

- чишћење смећа,грабљање лишћа  и 

одвоз   10  пута 

- набавка вјештачког ђубрива и 

разбацивање 1 пут 

- залијевање са градског водовода   10  

пута 

2.ЦВИЈЕТЊАЦИ 
 

-
 сквер на улазу у град   21  м

2 

- сквер на излазу из града  156  м
2
 

- улица Пека Павловића  198  м
2
 

- парк Равногорски  78  м
2
 

-
 улица краља Петра 186  м

2 

-
 спортска дворана 36 м

2 

-
 испред Билећа стана 28  м

2 

__________________________________________________________
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Укупно:                                   703 м

2 

 

Одржавање цвијетњака 
 
-  Припрема земљишта и усадња цвијећа  
1  пут 
-  Окопавање, плијевљење и одвоз траве                         
5 пута  
-  Залијевање цвијетњака  54  пута 
 
3.ЖИВИЦЕ 
 
-  поред СО  127  м

1
 

-  парк Н.Хероја  48  м
1 

_______________________ 
                                                                               
Укупно: 175  м

1
 

 
Одржавање живице 
 
-  Резидба живице и одвоз грана   4  пута 
-  Залијевање живице                   10  пута 
 
4   ДРВЕЋЕ 
 

- улица Краља Петра 16 ком 

- парк  Н.Хероја  278  ком 

- парк  Равногорски  65  ком 

- улица Краља Александра  194  ком 

- улица  В.Гаћиновића 28  ком 

- поред Електро - Билеће  33  ком 

- поред Дома културе 12  ком 

- парк Бећаруша 72 ком                                                                

Укупно: 698 ком           
 
Одржавање дрвећа 
 
-  прореда круне, сјечење сувих грана и одвоз 
грана  1 пут 
-залијевање дрвећа 5 пута                                                        
 
5. УКРАСНО ШИБЉЕ 
 
- спортска дворана 44  ком 
-  улица краља Александра (Телеком-
Библиотека)  23  ком 
 
-  парк  Н.Хероја   14  ком 
-  парк  Равногорски   86  ком 
-  сквер улаз у град    3  ком 

-  сквер излаз из града  11 ком  
-  улица Пека Павловића  61 ком 
-  модна кућа  43 ком 
____________________________ 
                                                                         
Укупно: 285  ком 
 
Одржавање украсног шибља   
 
-  резидба шибља и одвоз грана   2  пута 
-  чишћење шибља  12  пута 
-  залијевање шибља 10  пута 
 
Број:11.01/013-163/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
22 

 На основу члана 8. став (4) Закона о 
порезу на непокретности („Службени гласник 
републике српске“, број 91/15), члана 82. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 
и члана 35. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17) Скупштина  општине Билећа на својој III 
Редовној сједници, одржаној дана 
22.03.2021.године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању пореске стопе за 

опорезивање непокретности на подручју 
општине Билећа за 2021.годину 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђује се пореска стопа за 
опорезивање непокретности на подручју 
општине Билећа за 2021.годину. 

 
II 

 
Предмет опорезивања из ове одлуке су све 
непокретности на територији општине 
Билећа, под којим се у складу са Законом о 
порезу на непокретности („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/15), сматра 
земљиште са свим оним што је трајно спојено 
с њим, или што је изграђено на површини 
земљишта, изнад или испод њега, изузев 
непокретности наведених у члану 9. став 1. 
наведеног Закона.  
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III 
 

Пореска стопа за опорезивање 
непокретности за 2021.годину на територији 
општине Билећа износи 0,07% а 
примјењиваће се на процијењену тржишну 
вриједност непокретне имовине. 
Пореска стопа од 0,07% примјењиваће се и 
за непокретности у којима се непосредно 
обавља дјелатност. 
 

IV 
 

Утврђена пореска стопа из члана III ове 
одлуке не може се мијењати у току године. 

 
V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-162/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
23 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српскe“, број 97/16 и 36/19) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 6/17), 
Скупштина општине Билећа, на својој III Редовној 
сједници, одржаној дана 22.03.2021.године, д о н и 
ј е л а    ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ “Апотека“ 

Билећа 

 
I 

 
Елизабета Секулић, разрјешава се дужности в.д. 
директора ЈЗУ “Апотека“ Билећа, на лични захтјев. 
 

II 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-169/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
 
 

24 

 На основу члана 3.,13.,19. и 24. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.68/07,109/12 и 
44/16) и члана 35. став (2) тачка 9) Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа, на својој III Редовној сједници, 
одржаној дана  22.03.2021.године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о усклађивању Одлуке о оснивању ЈУ 

„Дом културе“ Билећа и Статута ЈУ „Дом 
културе“ Билећа 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке 
о оснивању ЈУ „Дом културе“ Билећа и 
Статута ЈУ „Дом културе“ Билећа са Законом 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.68/07,109/12 и 44/16) и 
Уредбом о класификацији дјелатности у 
Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, број 8/14). 
 

 
 

Члан 2. 
 
Оснивач јавне установе је Скупштина 
општине Билећа. 
Јавна установа има својство правног лица и 
уписује се у судски регистар. 
 

Члан 3. 
 

Назив јавне установе гласи: Јавна установа 
Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа. 
Скраћени назив јавне установе гласи: ЈУ Дом 
културе „Јевто Дедијер“ Билећа (у даљем 
тексту: Јавна установа). 
Сједиште Јавне установе је у Билећи, улица 
Краља Петра Ослободиоца бб. 
 

Члан 4. 
 

Дјелатност Jавне установе је: 
 
59.14 Дјелатности приказивања филмова 
74.20 Фотографске дјелатности 
77.29 Изнајмљивање и давање у закуп 
(лизинг) осталих предмета за личну употребу 
и домаћинство 
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82.30 Организација састанака и пословних 
сајмова 
85.59 Остало образовање, д.н. 
84.12 Регулисање дјелатности јавних 
установа које обезбјеђују здравствену 
заштиту, образовање, културне услуге и 
друге друштвене услуге, осим обавезног 
социјалног осигурања 
90.0 Креативне, умјетничке и забавне 
дјелатности 
90.01 Извођачка умјетност 
90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој 
умјетности 
90.03 Умјетничко стваралаштво 
90.04. Рад умјетничких објеката 
93 Спортске, забавне и рекреативне 
дјелатности 
93.11 Рад спортских објеката 
93.12 Дјелатности спортских клубова 
93.29 Остале забавне и рекреативне 
дјелатности 
94.11 Дјелатности пословних удружења и 
удружења послодаваца 
94.99 Дјелатности осталих организација на 
бази учлањења, д.н. 
 

 
 

Члан 5. 
 

Поред дјелатности из члана 4. ове одлуке, 
Јавна установа обавља и сљедеће 
дјелатности: 
 
47.11 Трговина на мало у 
неспецијализованим продавницама претежно 
прехрамбеним производима, пићима и 
дуванским производима 
47.19 Остала трговина на мало у 
неспецијализованим продавницама 
55.90 Остали смјештај  
56  Дјелатност припреме и послуживања 
хране и пића  
56.10 Дјелатности ресторана и услуге 
доставе хране 
56.29 Остале дјелатности припреме и 
послуживања (доставе) хране 
56.30 Дјелатности припреме и послуживања 
пића  
 

Члан 6. 
 
У правном промету са трећим лицима Јавна 
установа иступа у своје име и за свој рачун, а 

за обавезе одговара без ограничења, свим 
својим средствима. 
 
 

Члан 7. 
 
Оснивачки улог оснивача чине досадашња 
материјална и нематеријална средства 
уложена од стране оснивача, средства 
створена досадашњом дјелатношћу Јавне 
установе као и средства обезбијеђена у 
складу са законом. 

 
Члан 8. 

 
Финансирање дјелатности вршит ће се из 
буџета општине Билећа, као и из других 
прихода које Јавна установа оствари 
вршењем услуга, у складу са законом и овом 
одлуком. 
 

Члан 9. 
 
Органи Јавне установе су: управни одбор и 
директор. 
 

Члан 10. 
 
Управни одбор је орган управљања Јавне 
установе. Управни одбор има три члана. 
Запослени у  Јавној установи не могу бити 
чланови Управног одбора. Чланове управног 
одбора Јавне установе именује и разрјешава 
оснивач, након спроведеног поступка јавне 
конкуренције. 
 

Члан 11. 
 

Управни одбор Јавне установе: 
1. Доноси Статут, 
2. Одлучује о пословању, 
3. Разматра и усваја извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, 
4. Доноси програм рада и фининасијски 

план, 
5. Одлучује о кориштењу средстава у 

складу са законом и статутом, 
6. Врши и друге послове утврђене актом 

о оснивању и статутом. 
 

Члан 12. 
 
Директор руководи и заступа Јавну установу 
и одговоран је за њен рад. 
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Директора именује Скупштина општине 
Билећа, на период од четири године, уз 
спроведен поступак јавне конкуренције. 
Услови за директора Јавне установе утврђују 
се статутом Јавне установе. 
 

Члан 13. 
 
Јавна установа ће своју организацију, 
пословање и опште акте ускладити са 
Законом о систему јавних служби(„Службени 
гласник Републике Српске“, бр.68/07,109/12 и 
44/16) и Уредбом о класификацији 
дјелатности у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 8/14). 
 

Члан 14. 
 
ВД директор Јавне установе Јована 
Продановић, представља и заступа Јавну 
установу у својству директора, а в.д. чланови 
Управног одбора, као органа управљања 
настављају да обављају своју функцију у 
истом саставу до истека мандата. 
 

Члан 15. 
 

На статут Јавне установе, сагласност даје 
оснивач – Скупштина општине Билећа. 
 

Члан 16. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 
важи Одлука о оснивању јавне установе „Дом 
културе“ Билећа, број: 01-013-108/07 од 
25.10.2007. године. 

Члан 17. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-142/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.03.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   

 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
1 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  

гласник општине Билећа“, број 6/17) и члана 
5. Правилника о условима и начину 
коришћења службених мобилних телефона у 
Општинској управи Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 2/21), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 о одобрењу потрошње службених 

мобилних телефона 
 
I 

 
        Корисницима службених мобилних 
телефона одобрава се потрошња до износа 
мјесечне претпалте за наведене пакете 
услуга.  
 
 Корисници М+ пакет у износу од по 
            51,48 КМ ( 45,63 КМ +5,85 КМ ) су: 
 
 

1. Начелник општине 
2. Начелник Одјељења за финансије 
3. Предсједник скупштине општине. 

 
Корисници М:биз стандард пакета у 
износу од по 35,10 КМ су: 

 
4. Потпредсједник скупштине општине, 
5. Замјеник начелника општине, 
6. Начелник Одјељења за општу управу 
7. Начелник Одјељења за привреду 

друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове, 

8. Начелник Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне 
послове, 

9. Секретар скупштине 
10. Шеф Одсјека за цивилну заштиту и 

заштиту од пожара, 
11. Старјешина Територијалне 

ватрогасне јединице, 
12. Комунална полиција и 
13. Возач. 
 
У цијену мјесечне претплате урачунат 
је пдв. 

 
II 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине  Билећа“ . 
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Број: 11.02/012-87/21        НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 1.2.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 

 
2 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
3. и члана 7. став (3) Уредбе о условима и 
начину плаћања готовим новцем („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 86/12 и 10/14) 
и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, брoj 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о висини благајничког максимума 

 
I 

 
Овом Одлуком се одређује висина и 
одржавање благајничког максимума за 
плаћање готовим новцем у конвертибилним 
маркама путем благајне Општинске управе 
Билећа. 
  

II 
 
        Благајнички максимум, односно висина 
готовог новца која се може дневно 
задржавати у главној благајни Општинске 
управе Билећа износи до 600 КМ 
(шестстотина конвертибилних марака). 
Готовинска плаћања се могу вршити само на 
основу одговарајућих књиговодствених 
исправа, за намјене из члана 3. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим новцем. 

 
III 
 

У благајнички максимум, сходно 
Уредби, не улази готов новац подигнут са 
рачуна за намјене из тачке II ове Одлуке ако 
је новац исплаћен истог или наредног дана 
од дана његовог подизања. 

 
                            IV 
 
За провођење ове Одлуке задужује се 

службеник који обавља послове благајника. 
 
 
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-130/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
3 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1.став (1) тачка  2) Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа „,број 4/11),Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 
Бојовић Душану и Мирјани у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-
120/21 од 12.02.2021. године, на име  рођења 
трећег дјетета Бојовић Алексе рођеног 
04.02.2021. године у Требињу, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 ). 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена 
у Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на 
жиро рачун  Бојовић Мирјане, број рачуна: 
45518307000 код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања 
Лука.     

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-120/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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4 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1. став (1) тачка 1. Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Сворцан Маринку и Тијани у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-119/21 од  12.02.2021. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатит ће се на  текући рачун Тијане 
Столице, број: 45458703000 код „UniCredit 
Bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-119/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
5 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
 

I 
 
           Одобрава се, Олги Стијачић исплата 
новчаних средстава у износу од 300,00 КМ , у 
сврху финансијске помоћи за лијечење 
Стијачић Милана. 
 

II 
 

         Средства за ове намјене обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,а уплатиће се на жиро рачун Милана 
Стијачића број: 5620088158428379 код „Нлб 
банке“. 

III 
 
          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“.        
 
Број: 11.02/012-101/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
6  

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се, Српској православној 
црквеној општини Дабарској у Берковићима , 
исплата новчаних средстава у износу од 
500,00 КМ  у сврху финансијске помоћи за 
изградњу парохијског дома. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из гранта 
предвиђеног за обнову вјерских објеката,а 
уплатиће се на жиро рачун СПЦО 
Дабарска,број:5620088163027731 код  “НЛБ 
банке“ а.д.Бања Лука. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-68/21        НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
7 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 

       Одобрава се Милеви Чоловић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
1.000,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Милеве 
Чоловић, број: 51566326724 код  „Нове 
Бањалучке банке“а.д. Бања Лука.  
 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-161/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
8 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Жељку Милидраговићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
 
Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Жељка 
Милидраговића, број:5521153190572360  код    
„Нове Бањалучке банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-151/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
9 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1. став (1) тачка 1. Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Табаковић Милану и Милици у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-157/21 од  22.02.2021. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, број  4/11 ). 
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II 

  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатит ће се на  текући рачун Милице 
Милићевић, број: 45499379000 код „UniCredit 
Bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-157/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
10 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се „TQ NET“ из Требиња, 
исплата новчаних средстава у износу од 
1.120,00 КМ  у сврху набавке рачунарске 
опреме за потребе Општинске управе 
Билећа. 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за набавку рачунарске опреме. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-180/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
 
 

11 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 

       Одобрава се,штампарији „Print shop“ из 
Требиња, исплата новчаних средстава  у 
износу од 310,05 KM  у сврху набавке  
повеља са кожним корицама и гравура за 
потребе Општинске управе Билећа. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа , из средстава 
предвиђених за  расходе за услуге и 
реклама. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-181/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
12 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

 
I 

 
           Одобрава се, Олгици Стевић исплата 
новчаних средстава по рачуну, број:9027 у 
износу од 122,85 КМ , у сврху пружања 
нотарских услуга за потребе Општинске 
управе Билећа (овјера Рјешења о именовању 
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директора Јавних установа чији је оснивач  
Општинска управа Билећа).  
 

II 
 
         Средства за ове намјене обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за расходе за услуге нотара. 
 

III 
 
          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“.        
 
Број: 11.02/012-182/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
13 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                    
I 

 
       Одобрава се Зорану Тркљи из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Зорана 
Тркље, број:5620088127922267  код    „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-162/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 

 
14 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, брoj 6/17) и Одлуке 
Скупштине општине Билећа ( „Службени 
гласник општине Билећа“, број 2/21), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате дневница 

 
I 

        
       Одобрава се исплата дневница само у 
нето износу од по 20,00 КМ, матичару 
Општинске управе Билећа и одборницима 
Скупштине општине Билећа,који испред 
општине Билећа присуствују чину склапања 
брака. 
 

II 
 

        Исплата се врши на основу евиденције о 
данима када се обављају вјенчања,а коју 
доставља надлежни матичар. 
 
        У случају промјене износа дневнице за 
запослене у Општинској управи 
Билећа,мјења се и износ дневница за лица из 
тачке I ове Одлуке. 

 
III 
 

Средства за ове намјене обезбјеђена 
су у буџету општине Билећа.   

 
 
 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-190/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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15 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се ЈП.„Пречистач отпадних 
вода“ д.о.о. Билећа, исплата новчаних 
средстава у износу од 4.200,00  КМ у сврху 
финансијске помоћи за рад предузећа. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа , из средстава 
предвиђених за субвенције за Пречистач 
отпадних вода. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „ Службеном 
гласнику општине Билећа“.  
 
Број: 11.02/012-179/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
16 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се Борики Илић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне и здравствене ситуације. 
 

 

II 
 
Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Борике 
Илић, број: 5620088158389482  код    „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-184/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.2.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
17 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 
 

       Одобрава се,предузећу „Алексић 
Комерц“ д.о.о. из Билеће, исплата новчаних 
средстава  у износу од 191,25 KM   у сврху 
набавке пића за потребе Општинске управе 
Билећа. 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа , из средстава 
предвиђених за репрезнтацију. 

 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-209/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 1.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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18 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 
 

       Одобрава се, „Шибалија“ д.о.о. Билећа, 
исплата новчаних средстава у износу од 
602,40 КМ  у сврху набавке канцеларијских 
столова и столица за потребе Општинске 
управе Билећа. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за набавку канцеларијске 
опреме. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „ Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-208/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 1.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
19 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се предузећу „Вулком“ д.о.о. 
Билећа, исплата новчаних средстава  у  
износу од 432,08 КМ  у сврху набавке 
цемента за обнову школе у селу Врањска. 
 

 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа , из средства 
предвиђених за текуће одржавање. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-207/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 1.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
20 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва                                                 

 
I 

 

       Одобрава се предузећу „Вулком“ д.о.о. 
Билећа, исплата новчаних средстава  у  
износу од 174,92 КМ  у сврху набавке 
арматурних мрежа за потребе изградње 
Косовске улице. 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа , из средства 
предвиђених за текуће одржавање. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-206/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 1.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
21 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
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гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 

       Одобрава се, „Paragraf Lex“ д.о.о. 
Саајево, исплата новчаних средстава  у 
износу од 458,64 KM  у сврху годишње 
претплате приступа правној бази података. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа , из средстава 
предвиђених за  расходе за осталу стручну 
литературу. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-210/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 1.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
22 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 
 

       Одобрава се предузећу „Вулком“ д.о.о. 
Билећа, исплата новчаних средстава  у  
износу од 174,92 КМ  у сврху набавке 
арматурних мрежа за потребе санације УСД 
„Тијана Бошковић“. 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа , из средства 
предвиђених за текуће одржавање. 
 

 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-205/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 1.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
23 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Обраду Милошевићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Обрада 
Милошевића, број:5620088164248670     код  
„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука.  
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-212/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
24 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.  97/16 и 36/19),члана 
4. Закона о финансирању политичких 
странака из буџета Републике,Града и 
Општине („Службени гласник Републике 
Српске“, број 65/08) и члана 87. Статута 
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општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Општинским одборима 
Политичких партија из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 14.000,00 КМ 
/четрнаестхиљада и 00/100 конвертибилних 
марака/ у сврху покрића дјела трошкова 
редовног рада политичких странака и рада 
одборничких клубова,и то: 
 
1.Савез независних социјалдемократа-СНСД- 
3.792,00КМ, 
2.Српска демократска странка-СДС-
2.023,00КМ, 
3. Демократски народни савез- ДНС- 1.433,00 
КМ, 
4.Српска радикална странка РС-844,00КМ, 
5.Српска радикална странка др.Војислав 
Шешељ-844,00КМ, 
6.Партија демократског прогреса-ПДП-
844,00КМ, 
7.Народни демократски покрет-НДП-
844,00КМ, 
8.Социјалистичка партија Српске-844,00КМ, 
9. Социјалистичка партија СП-844,00КМ, 
10.Демократски савез РС ( Демос) – 844,00 
КМ, 
11.Уједињена српска- 844,00 КМ. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из гранта 
предвиђеног за рад политичких организација 
и удружења за 2021.годину. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења. 
 
Број: 11.02/012-237/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
 
 

25 

 На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број: 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Љиљи Вујовић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 
Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Љиље 
Вујовић, број: 5620088156288365  код    „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-246/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
26 

 На основу члана 82.став  (3)  Закона о 
локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и 
члана 87. Статута Oпштине Билећа 
(„Службени гласник Општине Билећа “, број 
6/17), начелник Oпштине  Билећа, д о н о с и : 
 

П Р А В И Л Н И К 
о коришћењу средстава репрезентације 

 
Члан 1. 

 
 Овим Правилником о коришћењу средстава 
који се признају као трошкови 
репрезентације, прописује се шта се сматра 
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трошковима репрезентације, одређују лица 
која имају право на репрезентацију и начин 
плаћања трошкова репрезентације.  
 

Члан 2. 
 
(1) Трошковима репрезентације сматрају се 
трошкови учињени приликом: закључивања 
послова, потписивања уговора, одржавања 
службених радних састанака, обиљежавања 
јубилеја и значајних датума, одржавања 
пригодних манифестација, службених 
путовања, трошкови израде предмета са 
пригодним обиљежјима и других активности 
органа Oпштинске управе Билећа. 
 (2) Трошкови репрезентације односе се на: 
трошкове угоститељских услуга ( остварују се 
коришћењем туђих угоститељских услуга ) и 
трошкови куповине  или израде предмета за 
обиљежавање значајних датума, јубилеја и 
манифестација. 
 

Члан 3. 
 
(1)  Право на накнаду трошкова 
репрезентације до пуног износа 
фактурисаних услуга признаје се 
функционерима општине Билећа на основу 
члана 19. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Репблике Српске“ бр. 96/05 и 98/13), 
те другим особама по изричитом 
овлаштењу Начелника општине и то за 
протоколарне, свечане и друге прилике, 
водећи при томе рачуна о планираним 
средствима у буџету. 
(2) Када је ријеч о пријему гостију, корисник 
средстава репрезентације обавезан је 
потписати и образложити рачун, уз навођење 
времена, особа и сврхе утрошка. 
 

Члан 4. 
 
(1)  Предмети чија се набавка и израда 
признаје за трошкове репрезентације су 
поклони и предмети који се набављају или 
израђују по посебној наруџби поводом 
службених посјета, закључивања уговора, 
обиљежавања значајних датума и 
одржавање пригодних манифестација. 
(2) Предмети из предходног става су: 
монографије, публикације, календари, 
роковници, поклон сетови, ситна кожна 

галантерија и други предмети мање 
вриједности. 
 

Члан 5. 
 
(1) Износ укупних трошкова реперезентације, 
не може бити већи од износа планираног за 
те намјене у буџету општине за текућу 
буџетску годину. 
(2) Податке о износу трошкова 
реперезентације, начелник Одјељења за 
финансије квартално доставља Начелнику 
општине.  
(3) Контролу спровођења одредби овог 
Правилника врши Одјељење за финансије 
Општинске управе Билећа, а у случају 
утврђених неправилности писмено се 
обавјештава Начелник општине. 

 
Члан 6. 

 
         Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-235/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
27 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1. став (1) тачка 1. Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Дошло Душану и Милици у износу 
од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-261/21 од  12.03.2021. године, ради  
закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
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II 

  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатит ће се на  текући рачун Душана 
Дошла, број: 5520031843818693 код „Addiko 
Bank“ а.д. Бања Лука. 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-261/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
28 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17) и  
Споразума о накнади штете ,број:11.03/339-
10-/20,11.03/339-10-1/20 и 11.03/339-13/20 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се,Бранки Радовић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
375,00 КМ  у сврху накнаде штете на 
кошницама причињене од медвједа. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Бранке 
Радовић,број:5620088132185708 код  “НЛБ 
Развојне банке“ а.д.Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-271/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 

 
29 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17),а у вези 
са чланом 114. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“,бр. 106/09 и 44/15) и Одлуком о 
именовању мртвозорника,број: 11.02/012-
1100-01/16 од 13.10.2016.године, Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 

       Одобрава се,Поповић др. Младену, 
исплата новчаних средстава  у износу од 
240,00 KM ( 80 КМ по једном случају x 3 ), у 
сврху накнаде трошкова за утврђивање 
времена и узрока смрти за лица умрла ван 
здравствене установе, за период од 
16.02.2021.године до 16.03.2021.године. 

 
II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из расхода 
предвиђених за остале стручне услуге и 
уплатиће се на жиро рачун Младена 
Поповића, број: 5621008007450937 код „НЛБ 
банке“. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-274/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
30 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1. став (1) тачка 1. Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Даковић Николи и Јелени у износу 
од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-273/21 од  16.03.2021. године, ради  
закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатит ће се на  текући рачун Даковић 
Јелене, број: 19160432 код „Addiko Bank“ а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-273/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
31 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1. став (1) тачка 1) Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Илић Милошу и Снежани у износу 
од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-275/21 од 16.03.2021. године, ради  

закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатит ће се на  текући рачун Илић Милошу, 
број: 18904268 код „Addiko Bank“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-275/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
32 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1. став (1) тачка 1) Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Лисов Дејану и Јелени у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-276/21 од  16.03.2021. године, ради  
закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатит ће се на  текући рачун Лисов Дејану, 
број: 19383547 код „Addiko Bank“ а.д. Бања 
Лука. 
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III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-276/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
33 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и 
члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се „Doper-tech“ Кисељак, 
исплата новчаних средстава у износу од 
257,10 КМ  у сврху набавке рачунарске 
опреме за потребе Општинске управе 
Билећа. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за набавку рачунарске опреме. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-281/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
34 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се,ресторану „Језеро“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 1.696,00 КМ  у сврху организовања 
конзумације јела и пића  поводом 
прослављања славе општине Билећа „Светог 
Саве“. 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за репрезентације. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-282/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
35 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Драгољубу Кашиковићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 200,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 

II 
 
Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун 
Драгољуба Кашиковића, број: 
5620088149861630  код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-278/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
36  

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Маринку Нешковићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
 
Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Маринка 
Нешковића, број:5620088147235840  код    
„НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-277/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
37  

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  

гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Радомиру Чорлији из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 500,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
 
Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун 
Радомира Чорлије, број:5620088148559017 
код    „НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
  
Број: 11.02/012-287/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
38 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва        

 
I 

 
       Одобрава се СЗТР „Мax-el“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
133,67 КМ  у сврху набавке 
електроматеријала за одржавање рачунарске 
мреже у згради Општинске управе Билећа. 
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II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за текуће одржавање 
електроинсталација. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-299/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 22.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
39 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и 
члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 

 
       Одобрава се, Анђели Ковачевић, 
студенту друге године Филозофског 
факултета у Новом Саду, исплата новчаних 
средстава у износу од 300,00 КМ /тристотине 
и 00/100 конвертибилних марака/ у сврху 
финансијске помоћи за наставак школовања. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за текуће помоћи студентима- 
стипендије и уплатиће се на жиро рачун 
Драгане Ковачевић, број: 5620088162536911  
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-381/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 

 
40 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и 
члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 
 

       Одобрава се Куглашком клубу 
„Херцеговац“ из Билеће, исплата новчаних 
средстава у износу од 500,00 КМ /петстотина  
конвертибилних марака/ у сврху финансијске 
помоћи за организацију такмичарске сезоне 
2020/2021. године. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за финансирање спорта (грант 
за куглашки клуб “Херцеговац”), а уплатиће 
се на жиро рачун куглашког клуба 
„Херцеговац“, број: 5620080000042104 код 
„НЛБ банке“. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-311/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
41 

 На основу члана 17. став (1) и члана 
18. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 
82. став (3) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16 и 36/19) и члана 87. Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа  д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење поступка 
јавне набавке за избор најповољнијег 
понуђача за пружање услуга превоза ученика 
средњих школа до краја 2021.године, на 
релацијама: Билећа-Баљци, Билећа-
Мириловићи, Билећа-Подосоје, Делеуша-
Враћеновићи, Билећа-Требиње, Билећа-
Длакоше (ЛОТ 1) и Билећа-Берковићи, 
Билећа-Корита, Билећа-Ораховице, Корита-
Брестице (ЛОТ 2). 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета 
набавке износи:  101.000,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке 
обезбијеђена су у буџету општине Билећа из 
средстава предвиђених за субвенције за 
превоз ђака.          
        

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: 
Отворени поступак. 

 
V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-285/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 

 
42 

      На основу члана 17. став (1) и 
члана 18. став (1) Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), 
члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење поступка 
јавне набавке за избор најповољнијег 
понуђача за пружање услуга -  ревизија 
финансијког пословања општине Билећа за 
период 2013., 2014., 2015., 2017., 2018. и 
2020. године, ЛОТ 1 ревизија јавних набавки, 
ЛОТ 2 ревизија финансијских извјештаја и 
пословања и ЛОТ 3 форензички извјештаји. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 36.000,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке 
обезбијеђена су у буџету општине Билећа, из 
средстава предвиђених за стручне услуге.          
 

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: 
Конкурентски захтјев за доставу понуда. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-386/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
__________________________________________ 
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