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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 
1 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19),члана 52. став (3) тачка 1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 35. став (2) тачка 23) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој IV Редовној сједници, 
одржаној дана 23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. секретара Скупштине 

општине Билећа 
 

I 
 

Драгана Радмиловић, разрјешава се 
дужности в.д. секретара Скупштине општине 
Билећа, због истека периода на који је 
именована. 
 

II 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-227/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
2 

 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 97/16 и 36/19), 
члана 50. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе(„Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 12. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 35. став (2) тачка 
23) Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17) и члана 
31. став (1) Пословника Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 3/18), Скупштина општине 

Билећа на својој IV Редовној сједници, 
одржаној дана 23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању секретара Скупштине 

општине Билећа 
 

Драгана Радмиловић, дипломирани правник, 
именује се за секретара Скупштине општине 
Билећа до краја мандата сазива Скупштине 
општине Билећа који је извршио именовање. 
Именована, права по основу радног односа, 
након именовања, остварује у складу са 
законом, а на основу рјешења надлежног 
органа. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 

Образложење 
 

На основу Одлуке о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Билећа, број: 11.01/013-
87/21 од 25.01.2021. године („Службени 
гласник општине Билећа“, број 2/21), 
предсједник Скупштине општине Билећа 
расписао је Јавни конкурс за избор и 
именовање секретара Скупштине општине 
Билећа, број: 11.01/013-127/21 од 
01.03.2021.године. 
Јавни конкурс објављен је у дневном листу 
„Глас Српске“ дана 03.03.2021. године и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, 
број 21/21 од 15.03.2021. године. Поступак по 
Јавном конкурсу провела је Комисија за 
спровођење поступка Јавног конкурса за 
избор и именовање секретара Скупштине 
општине Билећа, именована Рјешењем 
Скупштине општине Билећа, број:11.01/013-
149/21 од 22.03.2021.године. 
На основу приједлога од стране Комисије за 
спровођење поступка Јавног конкурса за 
избор и именовање секретара Скупштине 
општине Билећа, Комисија за избор и 
именовање Скупштине општине Билећа 
предложила је Скупштини општине Билећа, 
да се за секретара Скупштине општине 
Билећа, именује Драгана Радмиловић. 
 
С обзиром на напријед наведено, а у складу 
са чланом 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
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Републике Српске“,бр. 97/16 и 36/19),чланом 
50. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе(„Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16),чланом 12. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), чланом 35. став (2) тачка 
23) Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“ број  6/17) и чланом 
31. став (1) Пословника Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 3/18), ријешено је као у 
диспозитиву рјешења. 
Упутство о правном средству: Против овог 
рјешења може се изјавити жалба Одбору за 
жалбе Општинске управе општине Билећа, у 
року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 
 
Број:11.01/013-228/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 55. став (3) тачка 1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број  97/16) и 
члана 35. став (2) тачка 23) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој IV Редовној сједници, 
одржаној дана 23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 
општу управу Општинске управе општине 

Билећа 
 

I 
 

Слађана Јањић, разрјешава се дужности в.д. 
начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе општине Билећа, због 
истека периода на који је именована. 
 
 
 
 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-229/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 97/16 и 
36/19),члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 35. став (2) тачка 23) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“ 
број 6/17), Скупштина општине Билећа на 
својој IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. начелника Одјељења за 
општу управу Општинске управе општине 

Билећа 
 

I  
Слађана Јањић, именује се за в.д. начелника 
Одјељења за општу управу Општинске 
управе општине Билећа, на период до 90 
дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-230/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 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 IV 
Редовној сједници одржаној дана 23.04.2021 
године, донијела  је  
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О Д Л У К У 
о утврђивању услова, стандарда и 
критеријума за избор и именовање 

начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе Билећа 

 
I 
 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 
критеријуми за избор и именовање начелника 
Одјељења за општу управу Општинске 
управе Билећа. 
Под критеријумима за именовање из 
предходног става сматрају се степен 
образовања, стручно знање, радно искуство, 
као и други услови и стандарди утврђени 
овом Одлуком. 
 

II 
 

Кандидати за позицију из тачке I ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, морају 
испуњавати опште и посебне критеријуме 
утврђене овом Одлуком. 
Општи услови. 

 

- да је држављанин Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, 

- да има општу здравствену 

способност, 

-  да није осуђиван за кривично дјело 

на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у 

општинској управи јединице локалне 

самоуправе, 

- да није отпуштен из органа управе 

као резултат дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ три 

године прије објављивања конкурса и  

- да није у сукобу интереса, односно да 

не обавља дужност која је неспојива 

са дужношћу службеника у 

општинској управи. 

Посебни услови: 

- висока стручна спрема  – правни, 

економски или факултет за 

производњу и менаџмент или први 

циклус студија са најмање 240 ЕCTS 

бодова или еквивалент, 

- да има најмање три (3) године радног 

искуства у траженом степену 

образовања,  

- да има положен стручни испит за рад 

у општинској управи  и  

- познавање рада на рачунару 

III 
 

Начелника Одјељења за општу управу  
Општинске управе Билећа општине Билећа, 
на основу спроведеног јавног конкурса и 
приједлога  Комисије за избор и именовање 
начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе Билећа, именује 
Скупштина општине Билећа. 
За спровођење јавног конкурса за избор 
Начелника Одјељења за општу управу  
Општинске управе Билећа именује се 
комисија, у складу са чланом 79.Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16). 
Комисија има пет чланова, од којих су два 
члана службеници који имају одговарајуће 
професионално искуство, један члан је 
службеник за управљање људским 
ресурсима, а два члана са листе стручњака 
које утврђује скупштина. 
 

IV 
 

Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-231/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 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 IV 
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Редовној сједници одржаној дана 23.04.2021. 
године, донијела  је                                                                            
 

О Д Л У К У 
o расписивању  Јавног конкурса за избор 

и именовање начелника Одјељења за 
општу управу Општинске управе општине 

Билећа 
 
I 
 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање начелника Одјељења за општу 
управу Општинске управе општине Билећа. 
Општи и посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање начелника Одјељења за 
општу управу Општинске управе општине 
Билећа, прописани су Одлуком Скупштине 
општине Билећа о утврђивању услова, 
стандарда и критеријума за избор и 
именовање  начелника Одјељења за општу 
управу Општинске управе општине Билећа. 
 

II 
 

Рок за подношење пријава  на  Конкурс  из  
тачке I ове одлуке је  15 дана од дана 
објављивања  Јавног конкурса за избор  и 
именовање начелника Одјељења за општу 
управу Општинске управе општине Билећа. 
Јавни конкурс за избор  и именовање 
начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе општине Билећа  објавиће 
се у „Службеном гласнику Републике Српске“  
и дневном листу „Глас Српске“. 
 

III 
 

Поступак за избор и именовање начелника 
Одјељења за општу управу Општинске 
управе општине Билећа који подразумјева 
контролу испуњености општих и посебних 
услова и улазни интервју, у складу са 
утврђеним критеријумима извршиће Комисија 
за избор именовање начелника Одјељења за 
општу управу Општинске управе општине 
Билећа. 
 

IV 
 

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

Број:11.01/013-232/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 97/16 и 
36/19),члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 35. став (2) тачка 23) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“ 
број 6/17), Скупштина општине Билећа на 
својој IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

финансије Општинске управе општине 
Билећа 

 
I 
 

Миљан Милићевић, разрјешава се дужности 
в.д. начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе општине Билећа, због 
истека периода на који је именован. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-233/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
8 

 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 97/16 и 
36/19),члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 35. став (2) тачка 23) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“ 
број 6/17), Скупштина општине Билећа на 
својој IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. начелника Одјељења за 

финансије Општинске управе општине 
Билећа 

 
I  
 

Миљан Милићевић, именује се за в.д. 
начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе општине Билећа, на 
период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-234/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 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 IV 
Редовној сједници одржаној дана 23.04.2021. 
године, донијела  је  

  
О Д Л У К У 

о утврђивању услова, стандарда и 
критеријума за избор и именовање 
начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе општине Билећа 

 
I 
 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 
критеријуми за избор и именовање начелника 
Одјељења за финансије Општинске управе 
Билећа. 
Под критеријумима за именовање из 
предходног става сматрају се степен 
образовања, стручно знање, радно искуство, 
као и други услови и стандарди утврђени 
овом Одлуком. 
 

II 
 

Кандидати за позицију из тачке I ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 

министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, морају 
испуњавати опште и посебне критеријуме 
утврђене овом Одлуком. 
Општи услови. 

- да је држављанин Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, 

- да има општу здравствену 

способност, 

-  да није осуђиван за кривично дјело 

на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у 

општинској управи јединице локалне 

самоуправе, 

- да није отпуштен из органа управе 

као резултат дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ три 

године прије објављивања конкурса и  

- да није у сукобу интереса, односно да 

не обавља дужност која је неспојива 

са дужношћу службеника у 

општинској управи. 

Посебни услови: 

- висока стручна спрема -  економски 

факултет или  први циклус студија са 

најмање 240 ЕCTS бодова или 

еквивалент, 

- да има најмање три (3) године радног 

искуства у траженом степену 

образовања,  

- да има положен стручни испит за рад 

у општинској управи  и  

- познавање рада на рачунару 

III 
 

Начелника Одјељења за финансије  
Општинске управе Билећа општине Билећа, 
на основу спроведеног јавног конкурса и 
приједлога  Комисије за избор именовање 
начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе општине Билећа, именује 
Скупштина општине Билећа. 
За спровођење јавног конкурса за избор 
Начелника Одјељења за финансије  
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Општинске управе општине Билећа именује 
се комисија, у складу са чланом 79.Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16). 
Комисија има пет  чланова, од којих су два 
члана службеници који имају одговарајуће 
професионално искуство, један члан је 
службеник за управљање људским 
ресурсима, а два члана са листе стручњака 
које утврђује скупштина. 
 

IV 
 

Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-235/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
10 

 На основу члана 39. став (2) тачка 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 IV 
Редовној сједници одржаној дана 23.04.2021. 
године, донијела  је                                                                            
 

О Д Л У К У 
o расписивању  Јавног конкурса за избор и 

именовање начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе општине Билећа 

 
I 
 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање начелника Одјељења за 
финансије Општинске управе општине 
Билећа. 
Општи и посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање начелника Одјељења за 
финансије Општинске управе општине 
Билећа, прописани су Одлуком Скупштине 
општине Билећа о утврђивању услова, 
стандарда и критеријума за избор и 
именовање  начелника Одјељења за 
финансије Општинске управе општине 
Билећа. 

 
 

II 
 

Рок за подношење пријава  на  Конкурс  из  
тачке I ове одлуке је 15 дана од дана 
објављивања  Јавног конкурса за избор и 
именовање начелника Одјељења за 
финансије Општинске управе општине 
Билећа. 
Јавни конкурс за избор  и именовање 
начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе општине Билећа  објавиће 
се у „Службеном гласнику Републике Српске“  
и дневном листу „Глас Српске“. 
 

III 
 

Поступак за избор и именовање начелника 
Одјељења за финансије Општинске управе 
Билећа који подразумјева контролу 
испуњености општих и посебних услова и 
улазни интервју, у складу са утврђеним 
критеријумима извршиће Комисија за избор 
именовање начелника Одјељења за 
финансије Општинске управе општине 
Билећа. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-236/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
11 

 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 35. став (2) тачка 23) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“ 
број 6/17), Скупштина општине Билећа на 
својој IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 



8                                    

               ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"     Број 4                                13.5.2021 
____________________________________________________________________________________                                        

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове Општинске управе општине 
Билећа 

 

I 
Милош Бошњак, разрјешава се дужности в.д. 
начелника Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове Општинске 
управе општине Билећа, због истека периода 
на који је именован. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-241/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
12 

 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 97/16 и 
36/19),члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 35. став (2) тачка 23) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“ 
број 6/17), Скупштина општине Билећа на 
својој IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове Општинске управе општине 
Билећа 

 

I  
 

Милош Бошњак, именује се за в.д. начелника 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове Општинске управе 
општине Билећа, на период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 

 
Број:11.01/013-242/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
13 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр.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 IV 
Редовној сједници одржаној дана  23.04.2021. 
године, донијела  је  
  

О Д Л У К У 
о утврђивању услова, стандарда и 
критеријума за избор и именовање 
начелника Одјељења за просторно 

уређење, стамбено-комуналне послове 
Општинске управе општине Билећа 

 
I 
 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 
критеријуми за избор и именовање начелника 
Одјељења за  просторно уређење, стамбено-
комуналне послове Општинске управе 
општине Билећа Општинске управе Билећа. 
Под критеријумима за именовање из 
предходног става сматрају се степен 
образовања, стручно знање, радно искуство, 
као и други услови и стандарди утврђени 
овом Одлуком. 
 

II 
 

Кандидати за позицију из тачке I ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, морају 
испуњавати опште и посебне критеријуме 
утврђене овом Одлуком. 
Општи услови. 

- да је држављанин Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, 

- да има општу здравствену 

способност, 

-  да није осуђиван за кривично дјело 

на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 
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неподобним за обављање послова у 

општинској управи јединице локалне 

самоуправе, 

- да није отпуштен из органа управе 

као резултат дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ три 

године прије објављивања конкурса и  

- да није у сукобу интереса, односно да 

не обавља дужност која је неспојива 

са дужношћу службеника у 

општинској управи. 

Посебни услови: 

- висока стручна спрема -  друштвеног, 

природног или техничког смјера или  

први циклус студија са најмање 240 

ЕCTS бодова или еквивалент, 

- да има најмање три (3) године радног 

искуства у траженом степену 

образовања,  

- да има положен стручни испит за рад 

у општинској управи  и  

- познавање рада на рачунару 

III 
 

Начелника Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове Општинске 
управе Билећа општине Билећа, на основу 
спроведеног јавног конкурса и приједлога  
Комисије за избор именовање начелника 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове Општинске управе 
општине Билећа, именује Скупштина 
општине Билећа. 
За спровођење јавног конкурса за избор 
Начелника Одјељења за  просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове 
Општинске управе Билећа именује се 
комисија, у складу са чланом 79.Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16). 
Комисија има пет  чланова, од којих су два 
члана службеници који имају одговарајуће 
професионално искуство, један члан је 
службеник за управљање људским 
ресурсима, а два члана са листе стручњака 
које утврђује скупштина. 
 

 

IV 
 

Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-243/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
14 

На основу члана 39. став (2) тачка 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 IV 
Редовној сједници одржаној дана 23.04.2021. 
године, донијела  је                                                                            
 

О Д Л У К У 
о расписивању  Јавног конкурса за избор и 

именовање начелника Одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове 

Општинске управе општине Билећа 

 
I 
 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање начелника Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове Општинске управе општине Билећа. 
Општи и посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање начелника Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове Општинске управе општине Билећа, 
прописани су Одлуком Скупштине општине 
Билећа о утврђивању услова, стандарда и 
критеријума за избор и именовање  
начелника Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове Општинске 
управе општине Билећа. 
 

II 
 

Рок за подношење пријава  на  Конкурс  из  
тачке I ове одлуке је  15 дана од дана 
објављивања  Јавног конкурса за избор и 
именовање начелника Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове Општинске управе општине Билећа. 
Јавни конкурс за избор  и именовање 
начелника Одјељења за  просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове Општинске 
управе општине Билећа  објавиће се у 
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„Службеном гласнику Републике Српске“  и 
дневном листу „Глас Српске“. 

 
III 
 

Поступак за избор и именовање начелника 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове Општинске управе 
општине Билећа који подразумјева контролу 
испуњености општих и посебних услова и 
улазни интервју,  у складу са утврђеним 
критеријумима извршиће Комисија за избор 
именовање начелника Одјељења за  
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове Општинске управе општине Билећа. 

 
IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-244/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
15 

 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 35. став (2) тачка 23) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“ 
број 6/17), Скупштина општине Билећа на 
својој IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе 

општине Билећа 
 

I 
 

Огњен Капор, разрјешава се дужности в.д. 
начелника Одјељења за привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове Општинске управе општине Билећа, 
због истека периода на који је именован. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-237/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
16 

 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 97/16 и 
36/19),члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 
члана 35. став (2) тачка 23) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“ 
број: 6/17), Скупштина општине Билећа на 
својој IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. начелника Одјељења за 

привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе 

општине Билећа 
 

I  
 

Огњен Капор, именује се за в.д. начелника 
Одјељења за привреду, друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Билећа, на 
период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-238/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
17 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 35. став (2) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
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Билећа на својој IV Редовној сједници 
одржаној дана 23.04.2021 године, донијела  је  
  

О Д Л У К У 
о утврђивању услова, стандарда и 
критеријума за избор и именовање 
начелника Одјељења за привреду, 

друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове Општинске управе општине 

Билећа 
 

I 
 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 
критеријуми за избор и именовање начелника 
Одјељења за  привреду, друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Билећа. 
Под критеријумима за именовање из 
предходног става сматрају се степен 
образовања, стручно знање, радно искуство, 
као и други услови и стандарди утврђени 
овом Одлуком. 
 

II 
 

Кандидати за позицију из тачке I ове Одлуке, 
поред услова прописаних Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, морају 
испуњавати опште и посебне критеријуме 
утврђене овом Одлуком. 
Општи услови. 

- да је држављанин Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, 

- да има општу здравствену 

способност, 

-  да није осуђиван за кривично дјело 

на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у 

општинској управи јединице локалне 

самоуправе, 

- да није отпуштен из органа управе 

као резултат дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ три 

године прије објављивања конкурса и  

- да није у сукобу интереса, односно да 

не обавља дужност која је неспојива 

са дужношћу службеника у 

општинској управи. 

Посебни услови: 

- висока стручна спрема -  друштвеног, 

природног или техничког смјера или  

први циклус студија са најмање 240 

ЕЦТС бодова или еквивалент, 

- да има најмање три (3) године радног 

искуства у траженом степену 

образовања,  

- да има положен стручни испит за рад 

у општинској управи  и  

- познавање рада на рачунару 

III 
 

Начелника Одјељења за  привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове Општинске управе Билећа општине 
Билећа, на основу спроведеног јавног 
конкурса и приједлога  Комисије за избор 
именовање начелника Одјељења за 
привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе 
општине Билећа, именује Скупштина 
општине Билећа. 
За спровођење јавног конкурса за избор 
Начелника Одјељења за привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове Општинске управе Билећа именује 
се комисија, у складу са чланом 79.Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16). 
Комисија има пет  чланова, од којих су два 
члана службеници који имају одговарајуће 
професионално искуство, један члан је 
службеник за управљање људским 
ресурсима, а два члана са листе стручњака 
које утврђује скупштина. 
 

IV 
 

Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-239/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 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 IV 
Редовној сједници одржаној дана 23.04.2021. 
године,  донијела  је                                                                            
 

О Д Л У К У 
о расписивању  Јавног конкурса за избор и 

именовање начелника Одјељења за привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске послове 

Општинске управе општине Билећа 

 
I 
 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање начелника Одјељења за 
привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе 
општине Билећа. 
Општи и посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање начелника Одјељења за 
привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе 
општине Билећа, прописани су Одлуком 
Скупштине општине Билећа о утврђивању 
услова, стандарда и критеријума за избор и 
именовање  начелника Одјељења за 
привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе 
општине Билећа. 
 

II 
 

Рок за подношење пријава  на  Конкурс  из  
тачке I ове одлуке је  15 дана од дана 
објављивања  Јавног конкурса за избор  и 
именовање начелника Одјељења за 
привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе 
општине Билећа. 
Јавни конкурс за избор  и именовање 
начелника Одјељења за привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове Општинске управе општине Билећа  
објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“  и дневном листу „Глас 
Српске“. 

 
 
 

III 
 

Поступак за избор и именовање начелника 
Одјељења за привреду, друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Билећа који 
подразумјева контролу испуњености општих 
и посебних услова и улазни интервју, у 
складу са утврђеним критеријумима 
извршиће Комисија за избор и именовање 
начелника Одјељења за привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове Општинске управе општине Билећа. 

 
IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-240/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
19 

 На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 97/16 и 36/19), члана 
155. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе(„Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа на својој IV Редовној 
сједници, одржаној дана 23.04.2021.године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Одбора за жалбе 

Општинске управе општине Билећа 
 

За предсједника и чланове Одбора за жалбе 
Општинске управе општине Билећа именују 
се: 

1) Срето Грчић, предсједник, 

2) Радмила Граховац, члан, 

3) Ана Јеремић, члан. 

Предсједник и чланови Одбора за жалбе 
Општинске управе општине Билећа именују 
се на период од четири године, са 
могућношћу поновног избора. 
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Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 

Образложење 
 

На основу Одлуке о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
Одбора за жалбе Општинске управе општине 
Билећа, број: 11.01/013-113/21 од 25.01.2021. 
године („Службени гласник општине Билећа“, 
број:2/21), предсједник Скупштине општине 
Билећа расписао је Јавни конкурс за избор и 
именовање чланова Одбора за жалбе 
Општинске управе општине Билећа, број: 
11.01/013-128/21 од 01.03.2021.године. 
Јавни конкурс објављен је у дневном листу 
„Глас Српске“ дана 03.03.2021. године и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, 
број: 21/21 од 15.03.2021. године. Поступак по 
Јавном конкурсу провела је Комисија за 
спровођење поступка Јавног конкурса за 
избор и именовање чланова Одбора за 
жалбе Општинске управе општине Билећа, 
именована Рјешењем Скупштине општине 
Билећа, број:11.01/013-150/21 од 
22.03.2021.године. 
На основу приједлога од стране Комисије за 
спровођење поступка Јавног конкурса за 
избор и именовање чланова Одбора за 
жалбе Општинске управе општине Билећа, 
Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине Билећа предложила је Скупштини 
општине Билећа, да се за предсједника 
Одбора за жалбе Општинске управе општине 
Билећа именује Срето Грчић,а за чланове 
Радмила Граховац и Ана Јеремић. 
 
С обзиром на напријед наведено, а у складу 
са чланом 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16 и 36/19), чланом 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
чланом 35. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине 
Билећа“,број:6/17), ријешено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном средству: Против овог 
рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор пред 

надлежним судом, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења. 
 
Број:11.01/013-248/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
20 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној  дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o разрјешењу в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Центар за социјални рад 

Билећа 
 
I 

Разрјешавају се в.д.  чланова  Управног 
одбора ЈУ Центар за социјални рад Билећа, 
због истека периода на који су именовани: 
 

1. Никола Вуковић, 

2. Милуша Самарџић, 

3. Марко Продановић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-194/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
21 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
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IV Редовној сједници, одржаној  дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o именовању в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Центар за социјални рад 

Билећа 
 
I 
 

Именују се в.д.  чланова  Управног одбора ЈУ 
Центар за социјални рад Билећа, на период 
до 90 дана: 

1. Никола Вуковић, 

2. Милуша Самарџић, 

3. Марко Продановић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-205/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
22 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. чланова Управног 

одбора ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање „Будућност“ Билећа 

 
I 
 

Разрјешавају се в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање „Будућност“ Билећа,  због истека 
периода на који су именовани: 

1. Ведрана Уљаревић, 

2. Данијела Капор, 

3. Горица Дангубић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-197/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
23 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. чланова Управног 

одбора ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање „Будућност“ Билећа 

 
I 

Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈУ 
за предшколско васпитање и образовање 
„Будућност“ Билећа,  на период до 90 дана: 
 

1. Ведрана Уљаревић, 

2. Данијела Капор, 

3. Горица Дангубић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-204/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
24 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
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(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. чланова Управног 

одбора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ 
Билећа 

 
I 
 

Разрјешавају се в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ 
Билећа, због истека периода на који су 
именовани: 
 

1. Ивана Краљачић, 

2. Горица Хрњез, 

3. Александра Николић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-198/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
25 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. чланова Управног 

одбора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ 
Билећа 

 
I 
 

Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈУ 
Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа,на 
период до 90 дана: 

 
1. Ивана Краљачић, 

2. Горица Хрњез, 

3. Александра Николић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-208/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
26 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Културно-спортски центар 

Билећа 
 
I 
 

Разрјешавају се в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Културно-спортски центар Билећа, 
због истека периода на који су именовани: 
 

1. Милош Куљић, 

2. Мирко Папић, 

3. Новак Сворцан. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-196/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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27 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Културно-спортски центар 

Билећа 
 
I 

Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈУ 
Културно-спортски центар Билећа, на период 
до 90 дана: 
 

1. Милош Куљић, 

2. Мирко Папић, 

3. Новак Сворцан. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-209/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
28 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Туристичка организација 

општине Билећа 
 
I 

Разрјешавају се в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Туристичка организација општине 
Билећа, због истека периода на који су 
именовани: 
 

1. Милан Радовановић, 

2. Сања Шаренац, 

3. Милица Роган. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-199/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
29 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Туристичка организација 

општине Билећа 
 
I 
 

Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈУ 
Туристичка организација општине Билећа, на 
период до 90 дана: 
 

1. Милан Радовановић, 

2. Сања Шаренац, 

3. Милица Роган. 
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II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-206/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
30 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Центар за информисање – 

Радио  Билећа 
 
I 
 

Разрјешавају се в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Центар за информисање – Радио  
Билећа,због истека периода на који су 
именовани: 
 

1. Мирослав Перућица, 

2. Марија Табаковић, 

3. Сања Шиник. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-201/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
31 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19),члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. чланова Управног 
одбора ЈУ Центар за информисање – 

Радио  Билећа 
 
I 
 

Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈУ 
Центар за информисање – Радио  Билећа, на 
период до 90 дана: 
 

1. Мирослав Перућица, 

2. Марија Табаковић, 

3. Сања Шиник. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-207/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
32 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. чланова Управног 

одбора  ЈЗУ Дом здравља „Свети Лука“ 
Билећа 

 
I 

Разрјешавају се в.д. чланова Управног 
одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Лука“ 
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Билећа,  због истека периода на који су 
именовани: 
 

1. Марко Братић, 

2. Марија Самарџић, 

3. Игор Шаренац. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-195/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
33 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. чланова Управног 

одбора  ЈЗУ Дом здравља „Свети Лука“ 
Билећа 

 
I 
 

Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ 
Дом здравља „Свети Лука“ Билећа, на период 
до 90 дана: 
 

1. Марко Братић, 

2. Марија Самарџић, 

3. Игор Шаренац. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-210/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   

34 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. чланова Управног 

одбора  ЈЗУ „Апотека“ Билећа 
 
I 
 

Разрјешавају се в.д. чланова Управног 
одбора ЈЗУ “Апотека“ Билећа, због истека 
периода на који су именовани: 
 

1. Драган Делић, 

2. Јелена Капор, 

3. Александар Јефтовић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-200/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
35 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број  
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. чланова Управног 
одбора  ЈЗУ „Апотека“ Билећа 
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I 
 

Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ 
“Апотека“ Билећа, на период до 90 дана: 
 

1. Драган Делић, 

2. Јелена Капор, 

3. Александар Јефтовић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-211/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
36 

 На основу члана 39. став (2) 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19),члана 5. тачка ђ) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 
35. став (2) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17) Скупштина општине Билећа, на својој IV 
Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године,  донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. чланова Надзорног 
одбора ЈП „Пречистач отпадних вода“ 

Билећа 
 
I 

Разрјешавају се в.д. чланова  Надзорног 
одбора ЈП „Пречистач отпадних вода“ 
Билећа, због истека периода на који су 
именовани: 
 

1. Нада Вуковић, 

2. Дејан Дунђер, 

3. Наташа  Милидраговић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-203/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   

37 

 На основу члана 39. став (2) 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19),члана 5. тачка ђ) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 
35. став (2) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године,   д о н и ј е л а    ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. чланова Надзорног 

одбора ЈП „Пречистач отпадних вода“ 
Билећа 

 
I 

Именују се в.д. чланова  Надзорног одбора 
ЈП „Пречистач отпадних вода“ Билећа, на 
период до 90 дана: 
 

1. Нада Вуковић, 

2. Милентије Милошевић, 

3. Наташа  Милидраговић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-213/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
38 

 На основу члана 39. став (2) 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19),члана 5. тачка ђ) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 
35. став (2) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17) Скупштина општине Билећа, на својој IV 
Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године,   д о н и ј е л а    ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o разрјешењу в.д. чланова Надзорног 
одбора ЈП „Билећастан“ Билећа 
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I 
 

Разрјешавају се в.д. чланова Надзорног 
одбора  ЈП „Билећастан“ Билећа, због истека 
периода на који су именовани: 
 

1. Драгана Кукић, 

2. Нада Вуковић, 

3. Јована Радовановић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-202/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
39 

 На основу члана 39. став (2) 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19),члана 5. тачка ђ) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 
35. став (2) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године,   д о н и ј е л а    ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању в.д. чланова Надзорног 
одбора ЈП „Билећастан“ Билећа 

 

I 
Именују се в.д. чланова Надзорног одбора  
ЈП „Билећастан“ Билећа, на период до 90 
дана: 
 

1. Драгана Кукић, 

2. Нада Вуковић, 

3. Јована Радовановић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-212/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 

40 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16 и 
36/19) и члана 35. став (2) тачка 2) Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој IV Редовној сједници 
одржаној дана 23.04.2021. године,  донијела  
је                                                                            
 

О Д Л У К У 
о расписивању  Јавног конкурса за избор 
и именовање чланова управних одбора  

јавних установа  и надзорних одбора 
јавних предузећа чији је оснивач Општина 

Билећа 
 
I 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање чланова управних одбора  јавних 
установа  и надзорних одбора јавних 
предузећа чији је оснивач Општина Билећа: 
 

1.  ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Билећа, 

2.  ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање „Будућност“ 

Билећа, 

3.  ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ 

Билећа, 

4.  ЈУ „Културно-спортски центар“ 

Билећа, 

5. ЈУ Центар за информисање – Радио 

Билећа, 

6. ЈУ „Туристичка организација општине 

Билећа“, 

7. ЈЗУ „Апотека“ Билећа, 

8. ЈЗУ Дом здравља „Свети Лука“ 

Билећа, 

9. ЈП „Пречистач отпадних вода“ 

Билећа, 

10. ЈП „ Билећастан“ Билећа. 

II 
 

Јавни конкурс биће расписан у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
Законом о систему јавних служби („Службени 
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гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16), Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
75/04 и 78/11) и Статутима наведених јавних 
установа и предузећа. 
 

III 
 
Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у “Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-246/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
41 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број  
6/17), Скупштина општине Билећа на својој IV 
Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за 
социјални рад Билећа 

 
I 
 

Ивана Краљачић, разрјешава се  в.д.  
директора ЈУ Центар за социјални рад 
Билећа, због истека периода на који је 
именована. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-219/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
42 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број: 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој IV 
Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању в.д. директора ЈУ Центар за 
социјални рад Билећа 

 
I 
 

Ивана Краљачић, именује се  за в.д.  
директора ЈУ Центар за социјални рад 
Билећа, на период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-220/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој  
IV  Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈУ  за 

предшколско васпитање и образовање 
“Будућност“ Билећа 

 
I 

Мара Војновић, разрјешава се в.д. директора 
ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
“Будућност“ Билећа, због истека периода на 
који је именована. 
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II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-216/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
44 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој  
IV  Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора ЈУ  за 

предшколско васпитање и образовање 
“Будућност“ Билећа 

 
I 

Мара Војновић, именује се за в.д. директора 
ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
“Будућност“ Билећа, на период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-225/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
45 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16)  и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој IV 
Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈУ  Дом 

културе „Јевто Дедијер“ Билећа 
 

I 
 

Јована Продановић, разрјешава се  в.д.  
директора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ 
Билећа, због истека периода на који је 
именована. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-218/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
46 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16)  и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој IV 
Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. директора ЈУ  Дом 
културе „Јевто Дедијер“ Билећа 

 
I 
 

Јована Продановић, именује се за в.д. 
директора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ 
Билећа, на период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-224/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
 
 



 23 
                  ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"        Број 4                            13.5.2021                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
47 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 
IV Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈУ Културно-

спортски центар Билећа 
 

I 
 

Александар Делић, разрјешава се  в.д. 
директора  ЈУ Културно-спортски центар 
Билећа,због истека периода на који је 
именован. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-215/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
48 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој IV 
Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора ЈУ Културно-

спортски центар Билећа 
 

 
 
 

I 
 

Александар Делић, именује се за в.д. 
директора  ЈУ Културно-спортски центар 
Билећа, на период до 90 дана.  
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-221/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
49 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој  
IV  Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 o разрјешењу в.д. директора ЈУ  

Туристичка организација општине Билећа 
 

I 
 

Младен Тепавчевић, разрјешава се в.д. 
директора  ЈУ  Туристичка организација 
општине Билећа, због истека периода на који 
је именован. 

 
II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-214/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
50 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
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служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој  
IV  Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 o именовању в.д. директора ЈУ  
Туристичка организација општине Билећа 
 

I 
 

Младен Тепавчевић, именује  се за в.д. 
директора  ЈУ  Туристичка организација 
општине Билећа, на период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-223/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
51 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој  
IV  Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈУ  Центар за 

информисање – Радио Билећа 
 

I 
 

Радислав Уљаревић, разрјешава се в.д. 
директора ЈУ Центар за информисање – 
Радио Билећа, због истека периода на који је 
именован. 

 
 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-217/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
52 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српскe“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. 
став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој  
IV  Редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора ЈУ  Центар за 

информисање – Радио Билећа 
 

I 
Радислав Уљаревић, именује се за в.д. 
директора ЈУ Центар за информисање – 
Радио Билећа, на период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-222/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
53 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 97/16 и 36/19) 
и члана 35. став (2) тачка 2) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број: 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој IV Редовној сједници 
одржаној дана 23.04.2021.године,  донијела   
је                           
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О Д Л У К У 

о расписивању  Јавног конкурса за избор 
и именовање директора јавних установа 

чији је оснивач општина Билећа 
 
I 
 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина Билећа: 

1. директора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Билећа, 

2. директора ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање „Будућност“ 

Билећа, 

3. директора ЈУ Дом културе „Јевто 

Дедијер“ Билећа, 

4. директора ЈУ „Културно-спортски 

центар“ Билећа, 

5. директора ЈУ Центар за 

информисање-Радио Билећа, 

6. директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Билећа“, 

7. директора ЈЗУ „Апотека“ Билећа. 

II 
 

Јавни конкурс биће расписан у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
Законом о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и Статутима наведених јавних 
установа. 
 

III 
 
Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у “Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-245/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
54 

 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 IV Редовној сједници, 
одржаној дана  23.04.2021.године, донијела је  
 

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

културе Билећа  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке 
о оснивању 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 општинa 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 
82.30 Организација састанака и пословних 
сајмова 
90.0 Креативне, умјетничке и забавне 
дјелатности 
90.01 Извођачка умјетност 
90.03 Умјетничко стваралаштво 
93.29 Остале забавне и рекреативне 
дјелатности 
94.99 Дјелатности осталих организација на 
бази учлањења, д.н. 
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Поред наведених дјелатности, 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 
56.30 Дјелатности припреме и послуживања 
пића  

Члан 5. 
 
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 6. 
 
За почетак рада оснивач обезбјеђује 
средства оснивачког улога у  износу од  
5.000,00 КМ. 
Општина Билећа преноси на управљање 
Јавној установи бивши дом Војске Републике 
Српске са комплетним намјештајем и 
опремом. 
Осим из буџета општине,Јавна установа 
обезбјеђује новчана средства из других 
извора: 

- пружањем услуга, 
- продајом производа у оквиру 

трговинске дјелатности, 
- продајом угоститељских услуга, 

давањем у закуп објеката, 
- пружањем услуга ноћења, 
- из средстава других правних и 

физичких лица (донатори и спонзори), 
- од реклама и 
- других извора. 

 
Члан 7. 

 
Органи Јавне установе су: управни одбор и 
директор. 
 

 
 
 

Члан 8. 
 
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 9. 
 

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 10. 
 
Директор руководи и заступа Јавну установу 
и одговоран је за њен рад. 
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 11. 
 
Оснивач ће, у складу са позитивним правним 
прописима, обезбиједити дио средстава и 
прописане услове за рад Јавне установе, 
вршити именовања и разрјешења органа 
Јавне установе, дати сагласност на статут и 
на акт о организацији и систематизацији 
радних мјеста, на годишњи програм рада и 
финансијски план, усвајати годишњи 
извјештај о пословању и финансијски 
извјештај и вршити надзор  у складу са 
законом. 
 
Јавна установа је дужна да послове из своје 
надлежности обавља благовремено и 
квалитетно, у складу са позитивним правним 
прописима. Јавна установа је дужна очувати 
несмањену вриједност средстава којим 
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управља и располаже и да са имовином 
поступа са пажњом доброг привредника. 

 
Члан 12. 

 
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 13. 
 

На статут Јавне установе, сагласност даје 
оснивач – Општина Билећа. 
Рок за израду Статута Јавне установе је 30 
/тридесет/ дана од дана доношења ове 
Одлуке. 
 

Члан 14. 
 

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, односно Одлука о 
усклађивању Одлуке о оснивању ЈУ „Дом 
културе“ Билећа и Статута ЈУ „Дом културе“ 
Билећа, број: 11.01/013-142/21 од 
22.03.2021.године. 
 

Члан 15. 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-187/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 18. став (2), члана 
20. и 39. став (2) тачка 34) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 4.Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 2. став(1) Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
75/04 и 78/11), члана 2. став (1) Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.127/08, 58/09, 100/11, 

67/13 и 100/17 и 82/19), члана 2. став (1) 
тачка д), члана 7. и 8. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/11 и 100/17) и члана 35. став 
(2) тачка 36) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој IV 
Редовној сједници одржаној дана 
23.04.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Билећа 
 

  I 
 

1) Ради обављања дјелатности од 

општег  интереса оснива се Јавно 

комунално предузеће     „Паркинг 

сервис“ Билећа, у форми друштва са 

ограниченом одговорношћу,коме се 

повјерава комунална дјелатност 

управљања јавним просторима за 

паркирање возила. 

2) Управљање јавним просторима за 

паркирање возила обухвата 

одржавање, чишћење, постављање 

саобраћајне сигнализације на јавним 

површинама или објектима  

изграђеним за паркирање моторних 

возила, као и уклањање, 

премјештање и блокирање 

непрописно паркираних возила. 

II 
 

Оснивач  Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ д.о.о. Билећа је 
Општина Билећа. 

III 
 

1) Јавно предузеће  из тачке I ове 

одлуке  послује под називом : Јавно 

комунално предузеће   „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Билећа, скраћено ЈКП 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Билећа. 

2) Сједиште  Јавног  комуналног  

предузећа  „Паркинг сервис“ д.о.о. 

Билећа је у ул.Краља Александра 

бр.28. 
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3) Одлуку  о промјени пословног имена 

и сједишта доноси Скупштина 

предузећа. 

IV 

 

1) Јавно комунално предузеће 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Билећа 

оснива се ради обављања 

дјелатности од интереса за 

локалну  заједницу у складу са 

Законом. 

2) Јавно комунално предузеће 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Билећа 

стиче својство правног лица 

даном уписа у регисар код 

надлежног Окружног привредног  

суда. 

 

V 

 

Дјелатност Јавног предузећа је : 

- 52.21 Услужне дјелатности у 

копненом саобраћају. 

                                               VI 
 

1) Средства  за оснивање и почетак 

рада предузећа обезбјеђује Општина 

Билећа. 

2) Оснивачки улог Оснивача износи 

10.000,00 КМ (словима: 

десетхиљадаконвертибилних марка). 

3) У правном промету са трећим лицима  

Јавно комунално предузеће „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Билећа  иступа у своје 

име и за свoj рачун, самостално  и 

без огранчења. За обавезе створене у 

правном промету  са трећим лицима,  

ово Јавно предузеће  одговара 

цјелокупном својом имовином. 

4) За обавезе  Јавног  комуналног  

предузећа  „Паркинг сервис“ д.о.о. 

Билећа,  Оснивач одговара до висине  

оснивачког улога. 

5) Основни капитал друштва са 

ограниченом одговорношћу  може се 

одлуком  скупштине повећавати, 

односно смањивати, али не испод 

законског минимума оснивачког  

капитала, а све према одредбама 

Закона о привредним друштвима. 

VII 
 

Средства за обављање дјелатности 
предузећа обезбјеђују се из Буџета општине 
Билећа, из прихода  које ће ово предузеће 
остваривати вршењем  своје дјелатности и из 
других извора у складу са Законом. 
 

VIII 
 

Оснивач је дужан да: 
- Остварује надзор и контролу 

над радом јавног предузећа у 

циљу обављања дјелатности 

предузећа заснованог на 

начелима ефикасног и 

законитог остваривања јавног 

интереса; 

- Предузима мјере за 

унапређење дјелатности, у 

смислу примјене модерне 

технологије у раду, као и 

начела транспарентности и 

економичности у раду. 

IX 
 

Оснивач има право да у случају поремећаја у 
пословању предузећа, у складу са Законом, 
предузима  мјере којима ће обезбједити 
услове за несметан рад, пословање и 
управљање предузећем и то: 

- Извршити промјену 

унутрашње организације у 

предузећу; 

- Разријештити постојеће и 

именовати друге органе 

предузећа; 

- Ограничити права 

располагања одређеним 

средствима; 

- Предузети друге мјере 

предвиђене законом којим се 

уређују услови и начин 
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обављања дјелатности  од 

општег интереса или  другим 

законом. 

X 
 

Органи  Јавног  комуналног  предузећа  
„Паркинг сервис“ д.о.о. Билећа су: 

- Скупштина, 

- Надзорни одбор, 

- Управа ( менаџмент). 

 
XI 
 

Послове Скупштине у овом Јавном  
предузећу обавља Скупштина Општине 
Билећа. 
 

XII 
 

Надлежности Скупшине су: 

- доноси Статут предузећа и 

друге пословне акте у складу 

са Законом, 

- доноси одлуку којом се 

утврђују цијене производа и 

услуга, 

- доноси етички кодекс, 

- доноси план пословања и 

ревидирани план пословања, 

- доноси програм инвестиција 

за плански период,  

- именује и разрјешава 

Надзорни одбор, 

- именује и разрјешава Одбор 

за ревизију, 

- одлучује о трајној пословној 

сарадњи и повезивању са 

друдим предузећима,  

- одлучује о расподјели 

годишње добити и покрићу 

губитка, 

- одлучује о повећању и 

смањењу основног капитала, 

- одлучује о оснивању нових 

предузећа, 

- одлучује о оснивању пословне 

јединице, 

- одлучује о статусним 

промјенама, промјени правне 

форме и престанку Јавног 

предузећа, 

- одлучује о стицању, продаји, 

давању у закуп, залагању или 

другом расплагању имовином 

велике вриједности, у складу 

са Законом о привредним 

друштвима, 

- одлучује о другим питањима у 

складу са Законом и Статутом  

предузећа. 

XIII 
 

Скупштина Општине Билећа у функцији 
скупштине предузећа одлуком утврђује 
цијену услуга и производа, којом се детаљно 
прописују услови организовања, начина  
кориштења и наплате паркирања возила на 
јавним паркиралиштима на подручју Општине 
Билећа. Наведеном одлуком се дефинишу 
услови под којим се врши обављање 
дјелатности. 
 

XIV 
 

Надзорни одбор предузећа састоји се од три 
члана, које именује и разрјешава скупштина у 
складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима. 
 

XV 
 

Надзорни одбор је  надлежан да: 

- надзире рад управе, 

- доноси Пословник о своме 

раду, 

- предлаже Статут, етички 

кодекс и друге акте 

Скупштини, 

- предлаже именовање и 

разрјешење  чланова Одбора 

за ревизију, 

- именује и разрјешава  

чланове управе у складу са 

поступцима утврђеним 

Статутом и законом, 
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- доноси смјернице о набавци и 

врши надзор над њиховим 

спровођењем, 

- одобрава препоруке одбора 

за ревизију о расподјели 

добити, те другим питањима, 

- даје овлаштења за 

ограничене активности у 

складу са  законом, 

- даје упутства директору за 

спровођење истраге у вези са 

учињеним неправилностима, 

- даје приједлог Скупштини о 

пословној сарадњи и 

повезивању са другим 

предузећима, 

- доноси одлуке о инвестирању 

у складу са законом и 

Статутом, 

- даје приједлог Скупштини о 

оснивању нових предузећа, 

- утврђује приједлог одлука 

скупштине јавног предузећа и 

врши контролу  спровођења 

усвојених одлука, 

- обавља и друге послове 

утврђене  законом, Статутом 

и актима предузећа. 

XVI 
 

1) Управу предузећа ( у даљем тексту: 

Управа) чине: 

- директор 

- извршни директори. 

2) Управа је надлежна за заступање 

предузећа и вођење послова 

предузећа у складу са Законом и 

оснивачким актим. 

 

3) У погледу склапања уговора о 

располагању са кумулативном 

вриједношћу већом од  10.000,00 КМ 

потребни су потписи два директора. 

 
 
 

XVII 
 

Управу бира надзорни орган већином 
гласова, на основу јавног конкурса за избор 
најбоље квалификованог кандидата, према 
оперативним и пословним потребама 
предузећа, у складу са одредбама Статута 
предузећа. Услови за именовање директора 
и извршног директора  утврђују се  Статутом 
предузећа. До спровођења конкурсне 
процедуре надзорни одбор ће именовати 
вршиоце дужности. 
 

XVIII 
 

Надлежност управе је: 
- извјештавање Надзорног 

одбора на захтјев Надзорног 

одбора, 

- спровођење етичког кодекса, 

- израда и надглдање  

реализације планова 

пословања , 

- предлагање и спровођење 

смјерница о набавци, те 

спровођење важећих прописа, 

- утврђивање приједлога о 

расподјели добити и покрићу 

губитка, 

- запошљавање и отпуштање 

запослених у складу са 

поступцима утврђеним актима 

предузећа и важећи законима, 

- давање приједлога 

Надзорном одбору о послоној 

сарадњи и повезивању са 

другим предузећима, 

-  давање приједлога 

Надзорном одбору о 

инвестиционим одлукама у 

складу са важећим  законима 

о инвестицијама, 

- давање приједлога 

Надзорном одбору о 

оснивању нових предузећа, 

- обављање и дугих послова 

утврђених законом, Статутом 

и актима предузећа, 
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- директор и извршни 

директори  предузећа 

подлијежу дужностима, 

одговорностима и 

ограничењима у складу са 

законом и оснивачким актом. 

XIX 
 

Предузеће престаје са радом: 

- одлуком скупштине друштва,  

- статусним промјенама које за 

посљедицу имају престанак 

друштва, 

- правоснажном судском 

одлуком којом се утврђује да 

је регистрација друштва била 

ништавна и одређује брисање 

друштва из регистра 

пословних субјеката. 

XX 
 

Рок за доношење Статута и других интерних 
аката је 60 дана од дана доношења ове 
одуке.  

XXI 
 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
Општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-247/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 23.04.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
1 

 На основу члана 65. Став (3) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 
3/16 ), члана 87. став (2) Статута Општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17)  Начелник општине 
Билећа доноси : 
 

ЗАКЉУЧАК  
о висини закупнине за пословни простор 

 
Члан 1. 

 
Овим закључком утврђује се висина 
закупнине (цијена 1 м

2
 пословног простора ) и 

то : 
a. У I стамбено пословној зони 

................................... 4,64 KM/м
2 
+ ПДВ 

б.    У II стамбено пословној зони 
......................................... 3,50 КМ/ м

2
 + ПДВ 

в.     У III стамбено пословној зони 
........................................ 2,00 КМ/ м

2
 + ПДВ 

 
 не може бити мања од 30,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 
Висине накнаде утврђене чланом 1.  овог 
Закључка умањује се 30% корисницима 
пословних просторија из категорије 
погинулих бораца и РВИ од  I  до IV 
категорије инвалидности. 
 

Члан 3. 
 
Закупац за пословни простор утврђену 
накнаду плаћа мјесечно. Ако закупац не 
плати утврђену накнаду најкасније до 
петог у мјесецу за претходни мјесец на 
утврђени износ ће се обрачунати законска 
затезна камата. 
 

Члан 4. 
 
Уплата накнаде вршиће се на жиро рачун 
број: 5620080000002819. 
 
 
 
 

Члан 5. 
 
За израду уговора о закупу пословних 
просторија надлежно је Одјељење за 
просторно уређење , стамбено комуналне 
послове.  Уговори се закључују на период 
од једне године, с тим да се тај рок може 
продужити. 
 

Члан 6. 
 
Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у Службеном 

гласнику општине Билећа. 
 
Број: 11.02/012-214/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.1.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
2 

 На основу члана 65. Став (3) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ бр.  40/13, 106/15, 
3/16 ), члана 87. Став 2. Статута Општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17)и  Одлуке о утврђивању 
висине накнаде за заузимање јавних 
површина у општини Билећа („Службени 
гласник општине Билећа “, број 2/06) 
Начелник општине Билећа  доноси : 
 

ЗАКЉУЧАК  
о утврђивању висине накнаде за 

заузимање јавних површина у Општини 
Билећа  

 
Члан 1. 

 
Овим закључком утврђује се висина накнаде 
за заузимање јавних површина привременим 
објектима од чврстог материјала, монтажно-
демонтажним објектима- киосцима и она 
износи: 

b. У I стамбено пословној зони 

.....................................3,00KM/м
2 
+ ПДВ 

не може бити мања од 35,00 КМ 
 
б.    У II стамбено пословној зони 
......................................... 2,40 КМ/ м

2
 + ПДВ 

 
не може бити мања од 25,00 КМ 
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в.     У III стамбено пословној зони 
....................................... 1,80  КМ/ м

2
 + ПДВ 

 
 не може бити мања од 15,00 КМ.  
 
г.     У граничној зони 
........................................6,00  КМ/ м

2
 + ПДВ 

 
Члан 2. 

 
Висине накнаде утврђене чланом  1. овог 
Закључка умањује се 30% корисницима 
пословних просторија из категорије 
погинулих бораца и РВИ од  I  до IV 
категорије инвалидности. 
 

Члан 3. 
 

Корисници јавних површина обавезни су 
утврђену накнаду плаћати мјесечно. Ако 
корисник јавне површине не плати 
утврђену накнаду најкасније до десетог у 
мјесецу за претходни мјесец на утврђени 
износ ће се обрачунати законска затезна 
камата. 
 

Члан 4. 
 

Уплата накнаде вршиће се на жиро рачун 
број: 5620080000113011 са врстом 
прихода 721223. 
 

Члан 5. 
 

За израду рјешења о накнади за 
заузимање јавне површине надлежно је 
Одјељење за просторно уређење , 
стамбено комуналне послове.  Рјешења се 
издају на период од једне године, с тим да 
се тај рок може продужити. 
 

Члан 6. 
 

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у Службеном 
гласнику општине Билећа. 

 
Број: 11.02/012-215/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 2.3.2021.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 четвртог дјетета 
 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Томановић Милану и Наталији у износу од 
700,00 КМ (седамстотина КМ) захтјев 
бр:11.02/012 - 385/21 од 25.03.2021. године, 
на име  рођења четвртог дјетета Дражена 
Томановића рођеног 18.03.2021. 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  Наталије Томановић, број 
рачуна: 5520031632881232 код „ Hipo-Alpe-
Adria-Bank“ а.д.  Бања Лука .      
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-385/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 

 
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  2) Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
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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 
Инић Александру и Бојани у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-
388/21 од 25.03.2021. године, на име  рођења 
трећег дјетета Инић Алексе рођеног 
16.03.2021. 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  Бојане Инић, број рачуна: 
5620088159256662 код „ НЛБ банке“ а.д.  
Бања Лука.     

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-388/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.3.2021.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 средстaва 

                                                           
I 
 

       Одобрава се ЈП.„Пречистач отпадних 
вода“ д.о.о. Билећа, исплата новчаних 
средстава у износу од 20.000,00  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: 11.02/012-450/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.3.2021.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 Маји Бабић 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 Маје 
Бабић, број:5620088158966729 код    „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-488/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
 
 



 35 
                  ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"        Број 4                            13.5.2021                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
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 Николини Попадић, 
студенту пете године Медицинског факултета 
у Фочи, исплата новчаних средстава у износу 
од 300,00 КМ  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 
Николине Попадић, број: 19303896  код 
„Addico bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-459/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 2.4.2021.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 Блаженки Радмиловић 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 Блаженке 
Радмиловић, број: 5620088139424527 код    
„НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-497/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.4..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 ) 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 Љубици Вукоје, исплата 
новчаних средстава у износу од 150,00 КМ  у 
сврху финансијске помоћи због тешког 
материјалног и здравственог стања. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Љубице 
Вукоје, број: 45334976000  код „UniCredit 
bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
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Број: 11.02/012-498/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.4..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 „ZK Office“ д.о.о. Мостар, 
исплата новчаних средстава у износу од 
168,48 КМ  у сврху набавке рачунарске 
опреме ( тонера за штампач ) 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: 11.02/012-509/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.4.2021.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, „В-З-Заштита“ д.о.о. Бања 
Лука исплата новчаних средстава   у износу 
од 292,50 КМ  у сврху израде елабората  за 

водоснадбијевање-наводњавање Баљака 
дистрибутивни цјевовод. 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-510/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.4.2021.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 средстaва                   

 
I 

 
       Одобрава се Омладинској организацији 
„Ситница“ из Билеће, исплата новчаних 
средстава у износу од 1.000,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за наставак изградње 
спортског игралишта. 
 

II 
 
Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун 
Омладинске организације „Ситница“, број: 
5620088160561021  код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
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Број: 11.02/012-490/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.4.2021.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, Српској православној 
парохији Билећа , исплата новчаних 
средстава у износу од 1.000,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за обнову парохијског 
дома у селу Врањска. 
 

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 Билећке, 
број:5620088065922874 код  “НЛБ банке“ 
а.д.Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-513/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.4.2021.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“, 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 
Радовановић Тамари и Милану у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ) захтјев 
бр:11.02/012-523/21 од 13.04.2021. године, на 
име  рођења трећег дјетета Радовановић 
Михајла рођеног 29.03.2021. године у Фочи, 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 уплатиће се на 
жиро рачун  Тамаре Радовановић, број 
рачуна: 5520031632122207 код „ Hypo Alpe 
Adria Bank“ а.д.  Бања Лука.     
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-523/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.4.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
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 Новици Тркљи, исплата 
новчаних средстава у износу од 400,00 КМ  у 
сврху финансијске помоћи због тешког 
материјалног и здравственог стања. 
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II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи,  
а уплатиће се на жиро рачун Новице Тркље, 
број:5620088128186883 код „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-524/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.4.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
16 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине  Билећа“, број 6/17) и Јавног 
позива за подношење захтјева за новчану 
помоћ социјално угроженим незапосленим 
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске од прве до пете 
категорије,млађим од 60 година 
Министарства рада и борачко инвалидске 
заштите РС бр.16-03/2.1-56-266/21 од 
30.03.2021. године, Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
                  

Р Ј Е Ш Е Њ E 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
НЕЗАПОСЛЕНИМ БОРЦИМА 

ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
I 

 
Именује се Комисија за додјелу новчане 

помоћи социјално угроженим незапосленим 
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске од прве до пете 
категорије, млађим од 60 година, у саставу: 

 
1. Мирко Вујовић, предсједник 

Комисије, 
2. Петар Миленић,  члан Комисије, 
3. Предраг Илић, члан Комисије. 

II 
 

Задатак Комисије је да након 
разматрања захтјева и достављене 
документације,у року од 30 дана од дана 
пријема захтјева,утврди листу подносилаца 
захтјева који испуњавају услове за добијање 
новчане помоћи и листу подносилаца 
захтјева чији су захтјеви непотпуни, 
неблаговремени или неосновани. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-534/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,19.4.2021.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 ЈП„Пречистач отпадних 
вода“ д.о.о. Билећа, исплата новчаних 
средстава у износу од 5.800,00  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: 11.02/012-537/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,19.4.2021.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 Драгани Кашиковић, 
исплата новчаних средстава у износу од 
1.000,00 КМ  у сврху финансијске помоћи за 
лијечење Ирине Кашиковић и  одласка у  
Италију на операцију. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Драгане 
Кашиковић, број:45457245001  код „UniCredit 
bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-529/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,20.4.2021.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 Бранки Попари из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
200,00 КМ  у сврху финансијске помоћи за 

лијечење Душанке Јефтовић, 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 Бранке 
Попаре, број:5620088134042773 код    „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-551/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.4.2021.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 ЈП „Комус“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
100,00 КМ  у сврху закупа капеле за сахрану 
Десе Шарић. 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-568/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.4.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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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  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 1.400,00  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: 11.02/012-570/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.4.2021.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 СЗТР „Рајска птица“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 405,50 КМ за погребне услуге у 
сврху  сахране Десе Шарић. 
 

 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за остале непоменуте расходе. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-569/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.4.2021.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), 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 
160,00 KM ( 80 КМ по једном случају x 2 ), у 
сврху накнаде трошкова за утврђивање 
времена и узрока смрти за лица умрла ван 
здравствене установе, за период од 
16.04.2021.године до 21.04.2021.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“. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-548/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.4.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
24 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 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 
Александри Црногорац у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-550/21 
од 22.04.2021. године, на име  рођења трећег 
дјетета Дангубић Андреја рођеног 16.04.2021. 
године у Невесињу, 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 уплатиће се на 
жиро рачун  Александре Црногорац, број 
рачуна: 5520031913535794 код „ Addiko Bank“ 
а.д.  Бања Лука.     
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-550/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.4.2021.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, „Шибалија“ д.о.о. Билећа, 
исплата новчаних средстава у износу од 
374,40 КМ у сврху набавке и уградње стакла 
на вратима бифеа у згради Општинске 
управе Билећа. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења. 
 
Број: 11.02/012-578/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.4.2021.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 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 ,,Општинској Борачкој 
Организацији“ исплата новчаних средстава у 
износу од 6.000,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи. 
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II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из гранта за 
општинску Борачку  организацију. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-577/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.4.2021.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 ) 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 „Црвеном Крсту Општина 
Билећа“, исплата новчаних средстава у 
износу од 2.700,00  КМ  у сврху финансијске 
помоћи. 

II 
 
     Средства за ове намјене обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из гранта за плате 
Црвеног Крста. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“.  

 
Број: 11.02/012-/576/21      НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.4.2021.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 ) 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  „Кока продукт“ д.о.о. 
Љубиње, исплата новчаних средстава у 
износу од 2.552,47 КМ  у сврху набавке јаја за 
Синдикалну организацију 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: 11.02/012-582/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.4.2021.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 ) 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 Заједници етажних 
власника Краља Петра Ослободиоца бр.9 из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 600,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи за изградњу спортског игралишта. 
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II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-564/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.4.2021.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) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, бр. 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 Спортско-Риболовном 
друштву из Билеће, исплата новчаних 
средстава у износу од 300,00 КМ  у сврху 
одржавања мале школе риболова. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из гранта 
предвиђеног за Спортско-Риболовно друштво 
„Билећа“. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-572/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.4.2021.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 ) 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 Јову Вујовићу, исплата 
новчаних средстава у износу од 400,00 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,а уплатиће се на жиро рачун Марка 
Вујовића, број:45478595000 код „UniCredit 
Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-565/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.4.2021.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 ) 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 Вујовићу, исплата 
новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  у 
сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне ситуације. 
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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 
Вујовића,број:5620088092707387 код „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-573/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.4.2021.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 ЈП „Пречистач отпадних 
вода“ д.о.о. Билећа, исплата новчаних 
средстава у износу од 3.000,00  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: 11.02/012-585/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.4.2021.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 ОК „Херцеговац“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
1.053,00 КМ  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 ОК “Херцеговац”). 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-589/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.5.2021.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 Обраду Албијанићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи, због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
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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 
Албијанића, број:5620088143519382  код    
„НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
  
Број: 11.02/012-593/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.5.2021.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 ), 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 
Куљић Саши и Ружи у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-594/21 
од 04.05.2021. године, на име  рођења трећег 
дјетета Јована Куљића рођеног 22.04.2021. 
године у Фочи, 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  Саше Куљића, број рачуна: 
45550792000 код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања 
Лука.     
 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-594/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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 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 шестог дјетета 
 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Илић Мирославу и Радмили у износу од 
700,00 КМ (седамстотина КМ) захтјев 
бр:11.02/012- 598/21 од 04.05.2021. године, 
на име  рођења шестог дјетета Алексеј Илића 
рођеног 23.04.2021. године у Невесињу , 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  Мирослава Илића, број рачуна: 
45289090004 код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања 
Лука .      

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-598/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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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, „Херц Градња “ д.о.о. 
Билећа исплата новчаних средстава у износу 
од 1.260,00 КМ за набавку  бетона, у сврху 
изградње љетниковца у селу Баљци. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-607/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.5..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 Невенки Вујовић, исплата 
новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  у 
сврху финансијске помоћи за лијечење 
дијетета Анастасије Вујовић. 
 
 

 
II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,а уплатиће се на жиро рачун Невенке 
Вујовић,број:5620088124051385  код „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-605/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 7.5.2021.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 
66. став (1) тачка 12) 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 давању сагласности 

 
I 

 
           Даје се сагласност на Статут ЈУ Дом 
културе „Јевто Дедијер“, број 55/21  од 
28.04.2021.године. 
 

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа. 
 
Број: 11.02/012-602/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 7.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
41 

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 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 

       Одобрава се Јелени Самарџић, студенту 
треће године  Технолошког факултета у 
Новом Саду, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  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 
Јелене Самарџић, број: 17563718   код 
„Addiko Bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1284/21     НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 10.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
42 

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 263,25 KM  у сврху набавке  
наљепепница на табле за потребе 
Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-451/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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 На основу члана 82. став (3)  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број: 97/16 и 36/19 ),члана 
87. Статута општине Билећа ( „Службени 
гласник општине Билећа“,број 6/17) 
,Начелник општине Билећа доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 
о условима и начину кориштења 

службених возила 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се услови и 
начин кориштења,техничког одржавања и 
употребе службених возила Општинске 
управе Билећа.     
 

Члан 2. 
 

Службеним возилима Општинске управе 
Билећа у смислу овог правилника,сматрају се 
возила у власништву Општинске управе 
Билећа или возила уступљена на кориштење 
Општинској управи у складу са међусобним 
уговором. 
Овај Правилник се не односи на употребу 
специјалних возила која се користе у Одсјеку 
за цивилну заштиту и заштиту од пожара. 
 
НАЧИН КОРИШТЕЊА 
 

Члан 3. 
 

Употребу службеног возила одобрава 
Начелник Одјељења за Општу управу   на 
основу претходно утврђених приоритета за 
обављање службених послова 
функционера,службеника и других радника. 
Употребу возила које користи комунална 
полиција и инспекција одобрава Начелник 
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Одјељења за привреду,друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове. 
Моторним возилима управљају и рукују 
квалификовани возачи,а по потреби и возачи 
аматери,под условима који су предвиђени 
законским прописима и овим Правилником. 
Службена возила се паркирају на мјестима 
које одреде Начелници Одјељења. 
 

Члан 4. 
 

Кориштење службеног возила допуштено је 
само на основу путног налога за возило,које 
издаје Шеф Одсјека за заједничке послове и 
Шеф Одсјека за инспекцијске послове и 
послове комуналне полиције. 
 

Члан 5. 
 

Издавање путног налога врши се у процедури 
коју утврђује Начелник Одјељења за Општу 
управу.По истеку важења путног налога 
корисник моторног возила је исти обавезан 
доставити овлаштеном лицу. 
Путни налог се издаје на прописаном обрасцу 
који је означен редним бројевима а који мора 
да садржи назив Општине Билећа,име и 
презиме возача,релацију,вријеме поласка и 
доласка,датум,извјештај и потпис овлаштеног 
лица за издавање путног налога. 
 
ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ 
 

Члан 6. 
 

Под техничким одржавањем возила 
подразумјева се редовно и ванредно 
сервисирање возила. 
Возач је,у току употребе возила,дужан водити 
рачуна о техничкој исправности возила. 
У току кориштења  возила,возач је дужан 
контролисати стање горива,уља,електролита 
у акумулатору,течност за хлађење и притисак 
у гумама.Уочени недостатак је дужан,по 
могућности сам уклонити.Уколико је 
недостатак такве природе да га возач не 
може сам отклонити,возач је дужан 
надлежном лицу указати на уочене 
недостатке. 
 

Члан 7. 
 

Јединствене нормативе о просјечној 
потрошњи горива за поједине типове возила 

доноси Начелник Одјељења за општу управу 
на основу предлога комисије за утврђивање 
просјечне потрошње горива за службена 
возила. 

Члан 8. 
 

Корисник службеног возила је дужан 
надокнадити штету која је настала као 
последица неовлаштеног и несавјесног 
кориштења или је настала у условима 
непримјењивања овог Правилника. 

 
Члан 9. 

 
Оцјену о оправданости трошења средстава 
за кориштење службених возила,врши 
Начелник Одјељења за општу управу. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о условима и начину 
кориштења службених возила Број : 02-012-
275-6/05 од 25.11.2005.године. 
 

Члан 11. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-633/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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 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 
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I 
 

        Одобрава се провођење поступка 
јавне набавке за избор најповољнијег 
понуђача за набавку грађевинског материјала 
за наставак изградње водоводне мреже на 
подручју Плане, Трновице и Пађена ЛОТ 1 и 
набавку грађевинског материјала за 
изградњу три пумпне станице на подручју 
Плане, Ђеча и Трновице ЛОТ 2. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 14.100,00 КМ. 
 

III 
 

         Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке 
обезбиједит ће се из донаторских средстава 
Влада Републике Србије, а на основу Одлуке 
Владе Репубилке Српске о одобравању 
средстава за финансирање пројеката из 
донаторских средстава Владе Републике 
Србије број: 04/1-012-2-2214/20 од 
27.08.2020. године („Службени гласник 
Републике Српске број 86/20“).          
        

IV 
          Врста поступка јавне набавке: 
Конкурентски захтјев. 

 
V 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-451/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.3.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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     На основу члана 17. став (1), 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 набавку сокова и пића за 
потребе Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 2.000,00 КМ. 
 

III 
 

Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке 
обезбијеђена су у буџету општине Билећа, из 
средстава предвиђених за материјалне 
трошкове.          
 

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: 
Директни споразум 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
Број: 11.02/012-531/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.4.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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        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 
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понуђача за набавку грађевинског материјала 
за изградњу три пумпне станице на подручју 
Плане, Ђеча и Трновице. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 4.400,00 КМ. 
 

III 
 

         Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке 
обезбиједит ће се из донаторских средстава 
Влада Републике Србије, а на основу Одлуке 
Владе Репубилке Српске о одобравању 
средстава за финансирање пројеката из 
донаторских средстава Владе Републике 
Србије број: 04/1-012-2-2214/20 од 
27.08.2020. године („Службени гласник 
Републике Српске број 86/20“).          
        

IV 
 

          Врста поступка јавне набавке: 
Директни споразум. 

V 
 

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

Број: 11.02/012-575/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.4.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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 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 извођење радова на ископу рова 

за полагање водоводних цијеви у мјесној 
заједници Баљци. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 70.000,00 КМ. 
 

III 
 

         Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке 
обезбијеђена су у буџету општине Билећа, из 
средстава предвиђених за инвестиције.          
        

IV 
 

          Врста поступка јавне набавке: 
Конкурентски захтјев. 
 

V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-600/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 4.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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