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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
1 

На основу члана 2.12 Изборног закона Босне и 
Херцеговине(„Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10,18/13, 7/14, 31/16, 54/17 и 41/20) и 
члана 35. став (2) тачка 2) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на наставку VI Редовнe 
сједницe одржанe дана 15.11.2021.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању предсједника и два члана Општинске 

изборне комисије Билећа 
 
I 

 
У Општинску изборну комисију Билећа, именују се: 
 

1. Миљан Милићевић, предсједник, 
2. Анђелка Таминџија, члан, 
3. Радмила Копривица, члан. 

 
II 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном добијања сагласности 
од стране Централне изборне комисије БиХ, а биће 
објављено у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у 
„Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-352/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
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На основу члана 2.12 став 9. Изборног закона 
БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10,18/13, 7/14, 31/16, 54/17 и 41/20), члана 39. став (2) 
тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр.97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 35. став (2) тачка 2) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број:6/17), а у вези 
са чланом 1. став (1) и чланом 2. став (1) Одлуке о висини 
накнаде за рад чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини (Пречишћен 
текст), број:05-1-07-1-407-5/16 од 28.04.2016. године 
(Службени гласник БиХ“,број 32/16), Скупштина општине 
Билећа на наставку VI Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о висини накнаде за рад чланова Општинске изборне 
комисије Билећа 

 
Члан 1. 

 
Члановима Општинске изборне комисије Билећа, утврђује 
се стална мјесечна накнада у нето износу од 90,00 КМ 
(словима:деведесет конвертибилних марака). 
 

Члан 2. 
 
Члановима Општинске изборне комисије Билећа, утврђује 
се стална мјесечна накнада у изборном периоду у нето 

износу од 300,00 КМ (словима: тристотине 
конвертибилних марака). 
 

Члан 3. 
 
“Изборни период“ подразумијева период од дана 
расписивања избора до дана потврђивања резултата 
избора. 
 

Члан 4. 
 
Средства за накнаде из члана 1. и 2. oве одлуке биће 
обезбијеђена у буџету општине Билећа, из средстава за 
провођење избора.Исплата из члана 1. ове одлуке 
вршиће се истовремено са исплатом мјесечних накнада 
одборника у Скупштини општине Билећа, а исплата из 
члана 2. ове одлуке врши се најкасније до 15. у текућем 
мјесецу за претходни мјесец.  
 

Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-379/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.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, 36/19 и 61/21),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 
наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за општу управу Општинске управе 

општине Билећа 
 

1. Слађана Јањић, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу Општинске управе општине 

Билећа, због истека периода на који је 

именована. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 

Образложење 
 

Слађана Јањић, именована је за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за општу управу Општинске управе 
општине Билећа на IV Редовној сједници Скупштине 
општине Билећа, одржаној дана 23.04.2021.године, на 
период до 90 дана. 
 
С обзиром да је поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника овог одјељења окончан, створене 
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су законске претпоставке за коначно именовање 
начелника овог одјељења и разрјешења вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе општине Билећа. 
 
Начелник општине, сходно напријед наведеном, а у 
складу са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), предложио је  Скупштини општине 
Билећа да се Слађана Јањић разрјеши дужности 
вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе општине Билећа. 
 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 5 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
начелника одјељења Општинске управе општине Билећа 
и именовања начелника одјељења Општинске управе 
општине Билећа. 
 
Скупштина општине Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021. године одлучила 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: 11.01/013-359/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.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, 36/19 и 61/21),члана 55. став (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 
наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању начелника Одјељења за општу управу 
Општинске управе општине Билећа 

 

1. Слађана Јањић, дипломирани економиста, 

именује се за начелника Одјељења за општу 

управу Општинске управе општине Билећа, до 

краја мандата сазива Скупштине општине 

Билећа који је извршио именовање. 

2. Именована, права по основу радног односа, 

након именовања остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног 

органа. 

3. 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 начелника Одјељења за општу 
управу Општинске управе општине Билећа, број: 
11.01/013-232/21 од 23.04.2021.године, начелник општине 
Билећа расписао је Јавни конкурс за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској управи општине 
Билећа, број: 11.02/012-120-13/21 од 17.05.2021.године. 
Јавни конкурс објављен је у дневном листу „Глас Српске“ 
од 19.05.2021.године и у „Службеном гласнику Републике 
Српске“, број 48/21 од 27.05.2021.године. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за 
спровођење поступка за избор и именовање начелника 
одјељења Општинске управе општине Билећа, именована 
рјешењем начелника општине број: 11.02/012-718/21 од 
04.06.2021. године. 
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника 
Одјељења за општу управу Општинске управе општине 
Билећа пријаву је благовремено доставио један кандидат 
– Слађана Јањић. 
Након прегледа доказа приложених уз пријаву на Јавни 
конкурс, Комисија је утврдила да кандидат испуњава 
опште и посебне услове из Јавног конкурса, те је након 
обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања сачинила 
Записник о спроведеном поступку који је доставила 
начелнику општине на даљи поступак. 
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а у 
складу са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), предложио Скупштини општине 
Билећа да се Слађана Јањић именује за начелника 
Одјељења за општу управу Општинске управе општине 
Билећа. 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 5 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
начелника одјељења Општинске управе општине Билећа 
и именовања начелника одјељења Општинске управе 
општине Билећа. 
Скупштина општине Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021. године одлучила 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: 11.01/013-360/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.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, 36/19 и 61/21),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 
наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за финансије Општинске управе општине 

Билећа 
 

1. Миљан Милићевић, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије Општинске управе општине Билећа, 

због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 

Образложење 
 

Миљан Милићевић, именован је за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за финансије Општинске управе 
општине Билећа на IV Редовној сједници Скупштине 
општине Билећа, одржаној дана 23.04.2021.године, на 
период до 90 дана. 
 
С обзиром да је поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника овог одјељења окончан, створене 
су законске претпоставке за коначно именовање 
начелника овог одјељења и разрјешења вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије Општинске 
управе општине Билећа. 
 
Начелник општине, сходно напријед наведеном, а у 
складу са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), предложио је  Скупштини општине 
Билећа да се Миљан Милићевић разрјеши дужности 
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе општине Билећа. 
 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 5 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
начелника одјељења Општинске управе општине Билећа 
и именовања начелника одјељења Општинске управе 
општине Билећа. 
 
Скупштина општине Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021. године одлучила 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: 11.01/013-361/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.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, 36/19 и 61/21),члана 55. став (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 
наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе општине Билећа 

 
1. Миљан Милићевић, дипломирани економиста, 

именује се за начелника Одјељења за 

финансије Општинске управе општине Билећа, 

до краја мандата сазива Скупштине општине 

Билећа који је извршио именовање. 

2. Именовани, права по основу радног односа, 

након именовања остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног 

органа. 

3. 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 начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе општине Билећа, број: 11.01/013-
236/21 од 23.04.2021.године, начелник општине Билећа 
расписао је Јавни конкурс за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској управи општине 
Билећа, број: 11.02/012-120-13/21 од 17.05.2021.године. 
Јавни конкурс објављен је у дневном листу „Глас Српске“ 
од 19.05.2021.године и у „Службеном гласнику Републике 
Српске“, број 48/21 од 27.05.2021.године. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за 
спровођење поступка за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи општине Билећа, 
именована рјешењем начелника општине број: 11.02/012-
718/21 од 04.06.2021. године. 
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника 
Одјељења за финансије Општинске управе општине 
Билећа пријаву је благовремено доставио један кандидат 
– Миљан Милићевић. 
Након прегледа доказа приложених уз пријаву на Јавни 
конкурс, Комисија је утврдила да кандидат испуњава 
опште и посебне услове из Јавног конкурса, те је након 
обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања сачинила 
Записник о спроведеном поступку који је доставила 
начелнику општине на даљи поступак. 
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а у 
складу са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), предложио Скупштини општине 
Билећа да се Миљан Милићевић именује за начелника 
Одјељења за финансије Општинске управе општине 
Билећа. 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 5 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
начелника одјељења Општинске управе општине Билећа 
и именовања начелника одјељења Општинске управе 
општине Билећа. 
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Скупштина општине Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021. године одлучила 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: 11.01/013-362/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.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, 36/19 и 61/21),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 
наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове Општинске управе општине 
Билећа 

 

1. Милош Бошњак, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове Општинске управе општине Билећа, 

због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 

Образложење 
 

Милош Бошњак, именован је за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове Општинске управе општине Билећа 
на IV Редовној сједници Скупштине општине Билећа, 
одржаној дана 23.04.2021.године, на период до 90 дана. 
 
С обзиром да је поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника овог одјељења окончан, створене 
су законске претпоставке за коначно именовање 
начелника овог одјељења и разрјешења вршиоца 
дужности начелника Одјељења за  просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове Општинске управе општине 
Билећа. 
 
Начелник општине, сходно напријед наведеном, а у 
складу са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), предложио је  Скупштини општине 
Билећа да се Милош Бошњак разрјеши дужности 
вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове Општинске 
управе општине Билећа. 
 

VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 5 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
начелника одјељења Општинске управе општине Билећа 
и именовања начелника одјељења Општинске управе 
општине Билећа. 
 
Скупштина општине Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021. године одлучила 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: 11.01/013-363/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.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, 36/19 и 61/21),члана 55. став (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 
наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању начелника Одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Билећа 
 

1. Милош Бошњак, дипломирани инжењер 

архитектуре, именује се за начелника 

Одјељења за просторно планирање, стамбено-

комуналне послове Општинске управе општине 

Билећа, до краја мандата сазива Скупштине 

општине Билећа који је извршио именовање. 

2. Именовани, права по основу радног односа, 

након именовања остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног 

органа. 

3. 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 начелника Одјељења за просторно 
планирање, стамбено-комуналне послове Општинске 
управе општине Билећа, број: 11.01/013-244/21 од 
23.04.2021.године, начелник општине Билећа расписао је 
Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења 
у Општинској управи општине Билећа, број:  од 11.02/012-
120-13/21 од 17.05.2021.године. 
Јавни конкурс објављен је у дневном листу „Глас Српске“ 
од 19.05.2021.године и у „Службеном гласнику Републике 
Српске“, број 48/21 од 27.05.2021.године. 
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Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за 
спровођење поступка за избор и именовање начелника 
одјељења Општинске управе општине Билећа, именована 
рјешењем начелника општине број: 11.02/012-718/21 од 
04.06.2021. године. 
На расписани Јавни конкурс за мјесто начелника 
Одјељења за просторно планирање, стамбено-комуналне 
послове Општинске управе општине Билећа пријаву је 
благовремено доставио један кандидат – Милош Бошњак. 
Након прегледа доказа приложених уз пријаву на Јавни 
конкурс, Комисија је утврдила да кандидат испуњава 
опште и посебне услове из Јавног конкурса, те је након 
обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања сачинила 
Записник о спроведеном поступку који је доставила 
начелнику општине на даљи поступак. 
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а у 
складу са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), предложио Скупштини општине 
Билећа да се Милош Бошњак именује за начелника 
Одјељења за за просторно планирање, стамбено-
комуналне послове Општинске управе општине Билећа . 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 5 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
начелника одјељења Општинске управе општине Билећа 
и именовања начелника одјељења Општинске управе 
општине Билећа. 
Скупштина општине Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021. године одлучила 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: 11.01/013-364/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.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, 36/19 и 61/21),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 
наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе општине 

Билећа 
 

1. Огњен Капор, разрјешава се дужности вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привреду, 

друштвене дјелатности и инспекцијске послове 

Општинске управе општине Билећа, због истека 

периода на који је именован. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 

Образложење 
 

Огњен Капор, именован је за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за привреду, друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове Општинске управе 
општине Билећа на IV Редовној сједници Скупштине 
општине Билећа, одржаној дана 23.04.2021.године, на 
период до 90 дана. 
 
С обзиром да је поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника овог одјељења окончан, створене 
су законске претпоставке за коначно именовање 
начелника овог одјељења и разрјешења вршиоца 
дужности начелника Одјељења за привреду, друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове Општинске управе 
општине Билећа. 
 
Начелник општине, сходно напријед наведеном, а у 
складу са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), предложио је  Скупштини општине 
Билећа да се Огњен Капор разрјеши дужности вршиоца 
дужности начелника Одјељења за привреду, друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове Општинске управе 
општине Билећа. 
 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 5 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
начелника одјељења Општинске управе општине Билећа 
и именовања начелника одјељења Општинске управе 
општине Билећа. 
 
Скупштина општине Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021. године одлучила 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: 11.01/013-365/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
10 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),члана 55. став (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 
наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању начелника Одјељења за 
привреду,друштвене дјелатности и инспекцијске 

послове Општинске управе општине Билећа 
 

1. Огњен Капор, дипломирани инжењер 

пољопривреде, именује се за начелника 

Одјељења за привреду, друштвене 

дјелатности и инспекцијске послове Општинске 

управе општине Билећа, до краја мандата 

сазива Скупштине општине Билећа који је 

извршио именовање. 

2. Именовани, права по основу радног односа, 

након именовања остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног 

органа. 

3. 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 начелника Одјељења за привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Билећа, број: 11.01/013-
240/21 од 23.04.2021.године, начелник општине Билећа 
расписао је Јавни конкурс за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској управи општине 
Билећа, број: 11.02/012-120-13/21 од 17.05.2021.године. 
Јавни конкурс објављен је у дневном листу „Глас Српске“ 
од 19.05.2021.године и у „Службеном гласнику Републике 
Српске“, број 48/21 од 27.05.2021.године. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за 
спровођење поступка за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи општине Билећа, 
именована рјешењем начелника општине број: 11.02/012-
718/21 од 04.06.2021. године. 
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника 
Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе општине Билећа 
пријаву је благовремено доставио један кандидат – 
Огњен Капор. 
Након прегледа доказа приложених уз пријаву на Јавни 
конкурс, Комисија је утврдила да кандидат испуњава 
опште и посебне услове из Јавног конкурса, те је након 
обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања сачинила 
Записник о спроведеном поступку који је доставила 
начелнику општине на даљи поступак. 
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а у 
складу са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), предложио Скупштини општине 
Билећа да се Огњен Капор именује за начелника 
Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове Општинске управе општине Билећа. 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 5 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
начелника одјељења Општинске управе општине Билећа 
и именовања начелника одјељења Општинске управе 
општине Билећа. 

Скупштина општине Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021. године одлучила 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: 11.01/013-366/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
11 

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 наставку VI Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.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: 11.01/013-373/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
12 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),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),а у складу са чланом 
58. Статута ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Будућност“ Билећа, број 190/18 од 11.07.2018.године,  
Скупштина општине Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице, одржане дана 15.11.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Будућност“ 
Билећа 
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I 
 

Именују се чланови Управног одбора ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање „Будућност“ Билећа,  на период 
од 4 /четири/ године: 
 

1. Небојша Кулиџан, 

2. Данијела Капор, 

3. Светлана Куљић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у “Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-376/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
13 

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 наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.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: 11.01/013-372/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
14 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),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),а у складу са чланом 
25. Статута ЈУ Културно-спортски центар Билећа, број 
239/14 од 17.09.2014.године, Скупштина општине Билећа, 
на наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора ЈУ Културно-

спортски центар Билећа 
 
I 
 

Именују се чланови Управног одбора ЈУ Културно-
спортски центар Билећа, на период од 4/четири/ године: 
 

1. Новак Сворцан, 

2. Његош Дунђеровић, 

3. Милош Куљић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у “Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-374/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
15 

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 наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 
 

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

Центар за информисање Билећа 
 
I 
 

Разрјешавају се в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар 
за информисање 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: 11.01/013-370/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
16 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),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),а у складу са чланом 
28. Стаута ЈУ Центар за информисање Билећа, број 02-
32/18 од 04.04.2018.године, Скупштина општине Билећа, 
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на наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  чланова Управног одбора ЈУ Центар за 

информисање Билећа 
 
I 
 

Именују се чланови Управног одбора ЈУ Центар за 
информисање Билећа, на период од 4 /четири/ године: 

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: 11.01/013-375/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
17 

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 наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.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: 11.01/013-367/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
18 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19 61/21),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), а у складу са чланом 16. 

Статута Туристичке организације општине Билећа од 
20.06.2016.године, Скупштина општине Билећа, на 
наставку VI Редовне сједници одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  чланова Управног одбора ЈУ 
Туристичка организација општине Билећа 

 
I 
 

Именују се чланови Управног одбора ЈУ Туристичка 
организација општине Билећа, на период од 4 /четири/ 
године: 
 

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: 11.01/013-368/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
19 

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 наставку VI Редовне сједнице, одржаној дана 
15.11.2021.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: 11.01/013-384/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
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20 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 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 наставку VI Редовне сједнице, одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  чланова Управног одбора  ЈЗУ 

„Апотека“ Билећа 
 
I 
 

Именују се  чланови Управног одбора ЈЗУ “Апотека“ 
Билећа, на период од 4 /четири/ године: 
 

1. Марија Самарџић, 

2. Јелена Капор, 

3. Александар Јефтовић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у “Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-385/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.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 наставку VI Редовне сједнице одржане  дана 
15.11.2021.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“ 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: 11.01/013-371/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 

22 
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21), 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),а у складу са чланом  
28. Статута ЈЗУ Дом здравља „Свети Лука“ Билећа, број 
83/12 од 24.05.2012.године, Скупштина општине Билећа, 
на наставку VI Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  чланова Управног одбора  ЈЗУ Дом 

здравља „Свети Лука“ Билећа 
 
I 
 

Именују се чланови Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 
„Свети Лука“ Билећа, на период од 4/четири/ године: 
 

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: 11.01/013-381/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 

23 
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 
наставку VI Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.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. Милентије Милошевић, 

3. Наташа  Милидраговић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у “Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-382/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
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24 

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), а у складу са чланом 26. Стаута ЈП 
„Пречистач отпадних вода“ д.о.о. Билећа, број 11-01/013-
112/12 од 21.05.2012.године, Скупштина општине Билећа, 
на наставку VI Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  чланова Надзорног одбора ЈП 

„Пречистач отпадних вода“ д.о.о. Билећа 
 
I 
 

Именују се чланови  Надзорног одбора ЈП „Пречистач 
отпадних вода“ Билећа, на период од 4 /четири/ године: 
 

1. Нада Вуковић, 

2. Милентије Милошевић, 

3. Драго Вучић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у “Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-383/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
25 

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 
наставку VI Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.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 

 
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: 11.01/013-386/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 

26 
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), а у складу са чланом 14. Статута ЈП 
„Билећастан“ Билећа, број 11.01/013-117/08 од 
23.10.2008.године, Скупштина општине Билећа, на 
наставку VI Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.године,                             донијела  је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању чланова Надзорног одбора ЈП 
„Билећастан“ Билећа 

 
I 

Именују се  чланови Надзорног одбора  ЈП „Билећастан“ 
Билећа, на период од 4 /четири/ године: 
 

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: 11.01/013-387/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
27 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српскe“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став (2) 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16),члана 81. 
став (2) Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српскe“, бр. 79/15 и 63/20) 
и члана 35. став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈУ  за предшколско 
васпитање и образовање “Будућност“ Билећа 

 

1. Мара Војновић, разрјешава се дужности в.д. 

директора ЈУ  за предшколско васпитање и 

образовање “Будућност“ Билећа, због истека 

периода на који је именована. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 
 

Образложење 

Мара Војновић, именована је за вршиоца дужности 
директора ЈУ  за предшколско васпитање и образовање 
“Будућност“ Билећа на IV Редовној сједници Скупштине 
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општине Билећа, одржаној дана 23.04.2021.године, на 
период до 90 дана. 
 
С обзиром да је поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање директора ове јавне установе окончан, 
створене су законске претпоставке за коначно именовање 
директора ове јавне установе и разрјешења вршиоца 
дужности директора ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање “Будућност“ Билећа. 
 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 7 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
директора и именовања директора  јавних установа чији 
је оснивач општина Билећа 
Комисија за избор и именовање Скупштине општине 
Билећа, на наставку VI Редовне сједнице Скупштине 
општине Билећа, одржане дана 15.11.2021. године, а у 
складу са својим овлашћењима, предложила је 
Скупштини општине Билећа да се Мара Војновић 
разрјеши дужности в.д. директора ЈУ  за предшколско 
васпитање и образовање “Будућност“ Билећа. 
 
Скупштина општине Билећа усвојила је наведени 
приједлог и одлучила као у диспозитиву Рјешења. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је 
коначно и против њега се не може изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор пред надлежним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана пријема овог 
Рјешења. 
 
Број: 11.01/013-406/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
28 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српскe“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став (2) 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16), члана 81. 
став (2) Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српскe“, бр. 79/15 и 63/20)  
и члана 35. став (2) тачка 35) Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021.године, донијела  је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈУ  за предшколско 
васпитање и образовање “Будућност“ Билећа 

 
1. Мара Војновић,именује се за директора ЈУ  за 

предшколско васпитање и образовање 

“Будућност“ Билећа, на период од четири 

године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 

 

Образложење 
 

На основу Одлуке Скупштине општине Билећа о 
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
директора јавних установа чији је оснивач општина 
Билећа, број:11.01/013-245/21 од 23.04.2021.године, 
предсједник Скупштине општине Билећа расписао је 
Јавни конкурс за именовање директора јавних установа 
чији је оснивач општина Билећа, број 11.01/013-270/21 од 
31.05.2021.године, а  који је објављен у дневном листу 
„Глас Српске“ од 02.06.2021.године и у „Службеном 
гласнику Републике Српске“, број 56/21 од 
22.06.2021.године. 
Поступак по јавном конкурсу спровела је Комисија за 
спровођење поступка за избор и именовање директора 
јавних установа чији је оснивач општина Билећа. 
На расписани Јавни конкурс, на мјесто директора ЈУ за 
предшколско васпитање и образовање “Будућност“ 
Билећа пријаву је благовремено доставио један кандидат-
Мара Војновић. 
Након прегледа доказа приложених уз пријаву на Јавни 
конкурс, на мјесто директора ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање “Будућност“ Билећа, Комисија је 
утврдила да кандидат испуњава све опште и посебне 
услове из Јавног конкурса, те је након обављеног 
интервјуа и извршеног оцјењивања сачинила Записник о 
спроведеном поступку и доставила га Комисији за избор и 
именовање Скупштине општине Билећа на даљи 
поступак. 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 7 дневног реда ове сједнице, а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
директора јавних установа чији је оснивач општина 
Билећа  и именовања директора  јавних установа чији је 
оснивач општина Билећа 
Комисија за избор и именовање Скупштине општине 
Билећа, на наставку VI Редовне сједнице Скупштине 
општине Билећа, одржане дана 15.11.2021. године, а у 
складу са својим овлашћењима, предложила је 
Скупштини општине Билећа да се Мара Војновић именује 
за директора ЈУ  за предшколско васпитање и 
образовање “Будућност“ Билећа. 
Скупштина општине Билећа усвојила је наведени 
приједлог и одлучила као у диспозитиву Рјешења. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је 
коначно и против њега се не може изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор пред надлежним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана пријема овог 
Рјешења. 
 
Број: 11.01/013-407/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
29 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српскe“, бр. 97/16 ,36/19 и 61/21), члана 18. став (2) 
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   наставку VI  Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.године, донијела  је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора ЈУ  Културно-спортски 

центар Билећа 
 

1. Александар Делић, разрјешава се дужности в.д. 

директора ЈУ Културно-спортски центар Билећа, 

због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 

Образложење 
 

Александар Делић, именован је за вршиоца дужности 
директора ЈУ Културно-спортски центар Билећа на IV 
Редовној сједници Скупштине општине Билећа, одржаној 
дана 23.04.2021.године, на период до 90 дана. 
 
С обзиром да је поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање директора ове јавне установе окончан, 
створене су законске претпоставке за коначно именовање 
директора ове јавне установе и разрјешења вршиоца 
дужности директора ЈУ Културно-спортски центар Билећа. 
 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 7 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
директора и именовања директора  јавних установа чији 
је оснивач општина Билећа 
 
Комисија за избор и именовање Скупштине општине 
Билећа, на наставку VI Редовне сједнице Скупштине 
општине Билећа, одржане дана 15.11.2021. године, а у 
складу са својим овлашћењима, предложила је 
Скупштини општине Билећа да се Александар Делић 
разрјеши дужности в.д. директора ЈУ  Културно-спортски 
центар Билећа. 
 
Скупштина општине Билећа усвојила је наведени 
приједлог и одлучила као у диспозитиву Рјешења. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је 
коначно и против њега се не може изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор пред надлежним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана пријема овог 
Рјешења. 
 
Број: 11.01/013-404/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
30 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српскe“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став (2) 
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 наставку VI Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.године, донијела  је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈУ  Културно-спортски центар 
Билећа 

 

1. Александар Делић,именује се за директора ЈУ  

Културно-спортски центар Билећа, на период од 

четири године. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 

Образложење 
 

На основу Одлуке Скупштине општине Билећа о 
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
директора јавних установа чији је оснивач општина 
Билећа, број:11.01/013-245/21 од 23.04.2021.године, 
предсједник Скупштине општине Билећа расписао је 
Јавни конкурс за именовање директора јавних установа 
чији је оснивач општина Билећа, број 11.01/013-270/21 од 
31.05.2021.године, а  који је објављен у дневном листу 
„Глас Српске“ од 02.06.2021.године и у „Службеном 
гласнику Републике Српске“, број 56/21 од 
22.06.2021.године. 
Поступак по јавном конкурсу спровела је Комисија за 
спровођење поступка за избор и именовање директора 
јавних установа чији је оснивач општина Билећа. 
На расписани Јавни конкурс, на мјесто директора ЈУ 
Културно-спортски центар Билећа пријаву је 
благовремено доставио један кандидат-Александар 
Делић. 
Након прегледа доказа приложених уз пријаву на Јавни 
конкурс, на мјесто директора ЈУ Културно-спортски 
центар Билећа, Комисија је утврдила да кандидат 
испуњава све опште и посебне услове из Јавног конкурса, 
те је након обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања 
сачинила Записник о спроведеном поступку и доставила 
га Комисији за избор и именовање Скупштине општине 
Билећа на даљи поступак. 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 7 дневног реда ове сједнице, а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
директора јавних установа чији је оснивач општина 
Билећа  и именовања директора  јавних установа чији је 
оснивач општина Билећа 
Комисија за избор и именовање Скупштине општине 
Билећа, на наставку VI Редовне сједнице Скупштине 
општине Билећа, одржане дана 15.11.2021. године, а у 
складу са својим овлашћењима, предложила је 
Скупштини општине Билећа да се Александар Делић 
именује за директора ЈУ  Културно-спортски центар 
Билећа. 
Скупштина општине Билећа усвојила је наведени 
приједлог и одлучила као у диспозитиву Рјешења. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је 
коначно и против њега се не може изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор пред надлежним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана пријема овог 
Рјешења. 
 
Број: 11.01/013-405/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
_______________________________________________ 
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31 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српскe“, бр. 97/16 ,36/19 и 61/21), члана 18. став (2) 
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   наставку VI  Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.године, донијела  је 
 

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

информисање Билећа 
 

1. Радислав Уљаревић, разрјешава се дужности 

в.д. директора ЈУ Центар за информисање 

Билећа, због истека периода на који је 

именован. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 

 

Образложење 

Радислав Уљаревић, именован је за вршиоца дужности 
директора ЈУ Центар за информисање Билећа на IV 
Редовној Скупштине општине Билећа, одржаној дана 
23.04.2021.године, на период до 90 дана. 
 
С обзиром да је поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање директора ове јавне установе окончан, 
створене су законске претпоставке за коначно именовање 
директора ове јавне установе и разрјешења вршиоца 
дужности директора ЈУ Центар за информисање Билећа. 
 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 7 дневног реда ове сједнице а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
директора и именовања директора  јавних установа чији 
је оснивач општина Билећа 
 
Комисија за избор и именовање Скупштине општине 
Билећа, на наставку VI Редовне сједнице Скупштине 
општине Билећа, одржане дана 15.11.2021. године, а у 
складу са својим овлашћењима, предложила је 
Скупштини општине Билећа да се Радислав Уљаревић 
разрјеши дужности в.д. директора ЈУ  Центар за 
информисање Билећа. 
 
Скупштина општине Билећа усвојила је наведени 
приједлог и одлучила као у диспозитиву Рјешења. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је 
коначно и против њега се не може изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор пред надлежним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана пријема овог 
Рјешења. 
 
Број: 11.01/013-408/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 

32 
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српскe“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став (2) 
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 наставку VI Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ЈУ Центар за информисање 

Билећа 

 
1. Радислав Уљаревић,именује се за директора ЈУ 

Центар за информисање Билећа, на период од 

четири године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Билећа“. 

Образложење 
На основу Одлуке Скупштине општине Билећа о 
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
директора јавних установа чији је оснивач општина 
Билећа, број:11.01/013-245/21 од 23.04.2021.године, 
предсједник Скупштине општине Билећа расписао је 
Јавни конкурс за именовање директора јавних установа 
чији је оснивач општина Билећа, број 11.01/013-270/21 од 
31.05.2021.године, а  који је објављен у дневном листу 
„Глас Српске“ од 02.06.2021.године и у „Службеном 
гласнику Републике Српске“, број 56/21 од 
22.06.2021.године. 
Поступак по јавном конкурсу спровела је Комисија за 
спровођење поступка за избор и именовање директора 
јавних установа чији је оснивач општина Билећа. 
На расписани Јавни конкурс, на мјесто директора ЈУ 
Центар за информисање Билећа пријаву је благовремено 
доставио један кандидат-Радислав Уљаревић. 
Након прегледа доказа приложених уз пријаву на Јавни 
конкурс, на мјесто директора ЈУ Центар за информисање 
Билећа, Комисија је утврдила да кандидат испуњава све 
опште и посебне услове из Јавног конкурса, те је након 
обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања сачинила 
Записник о спроведеном поступку и доставила га 
Комисији за избор и именовање Скупштине општине 
Билећа на даљи поступак. 
VI Редовна сједница Скупштине општине Билећа одржана 
је дана 22.07.2021. године, али је прекинута на трећој 
тачки усвојеног дневног реда тако да се није могло 
расправљати о тачки број 7. дневног реда ове сједнице, а 
која се односила на разрјешења вршилаца дужности 
директора јавних установа чији је оснивач општина 
Билећа  и именовања директора  јавних установа чији је 
оснивач општина Билећа 
Комисија за избор и именовање Скупштине општине 
Билећа, на наставку VI Редовне сједнице Скупштине 
општине Билећа, одржане дана 15.11.2021. године, а у 
складу са својим овлашћењима, предложила је 
Скупштини општине Билећа да се Радислав Уљаревић 
именује за директора ЈУ  Центар за информисање 
Билећа. 
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Скупштина општине Билећа усвојила је наведени 
приједлог и одлучила као у диспозитиву Рјешења. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је 
коначно и против њега се не може изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор пред надлежним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана пријема овог 
Рјешења. 
 
Број: 11.01/013-409/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
33 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српскe“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 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 наставку VI  Редовне сједнице одржане дана 
15.11.2021.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: 11.01/013-378/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
34 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 35. став (1) тачка 2) Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“, 
број:6/17), Скупштина општине Билећа на наставку VI 
Редовне сједнице, одржане дана 15.11.2021.године, 
донијела је  
 

ОДЛУКУ  
о измјенама и допунама Одлуке о додјели новчаних 

средстава 
 
I 
 

У  члану I Одлуке о додјели новчаних средстава, број 
11.01/013-55/11 од 14.03.2011. године („Службени гласник 
општине Билећа“,број 4/11), у алинеји 1 иза ријечи 500,00 
КМ додаје се запета, а затим слиједе ријечи: „под условом 
да најмање један од супружника има пребивалиште на 
територији општине Билећа и да је брак закључен на 
територији општине Билећа“, 
у алинеји 2 иза ријечи 500,00 КМ додаје се запета а затим 
слиједе ријечи: „под условом да најмање један од 

родитеља има пребивалиште на територији општине 
Билећа“, 
у алинеји 3 иза ријечи 700,00 КМ додаје се запета а затим 
слиједе ријечи: „под условом да најмање један од 
родитеља има пребивалиште на територији општине 
Билећа“. 
 

II 
 
Послије члана I додаје се члан II у коме стоји сљедеће: 
„Право на исплату новчаних средстава из члана I ове 
Одлуке остварује се подношењем захтјева за одобрење 
новчаних средства у року од 30 /тридесет/ дана од дана 
закључења брака, односно од дана рођења дјетета“.У 
супротном, захтјев се неће разматрати. 
 

III 
 

Досадашњи члан II постаје члан III. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-369/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
35 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21),члана 134. став (2) тачка 4) Закона о 
основном васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.44/17,31/18,84/19,35/20 и 63/20), 
члана 127. став (2) тачка 4) Закона о средњем васпитању 
и образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.41/18,35/20 и 92/20) и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021.године, донијела је  
 

ОДЛУКУ   
o приједлогу за именовање члана школског одбора 

испред јединице локалне самоуправе 
 

I 
 
За именовање члана школског одбора испред јединице 
локалне самоуправе, предлажу се: 
 
а) Никола Леро, за члана школског одбора  ЈУ Основна 
школа „Свети Сава“ Билећа, 
 
б) Јанко Самарџић, за члана школског одбора  ЈУ 
Основна школа „Петар II Петровић Његош“  Билећа, 
 
в) Слађана Јањић, за члана школског одбора  ЈУ 
Средњошколски центар „Голуб Куреш“ Билећа. 
 

II 
 
Ова Одлука доставља се Министарству просвјете и 
културе Републике Српске ради даљег поступања по 
истој, односно доношења рјешења о именовању у горе 
наведене школске одборе. 
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III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-419/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
36 

На основу члана 2. став (1) и члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.75/04 и 78/11) и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број: 6/17), 
Скупштина општине Билећа на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

„Билећастан“ д.о.о.Билећа 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Билећастан“ Билећа са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.75/04 и 78/11),    Законом о привредним 
друштвима(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 
127/08,58/09,100/11,67/13,100/17 и 82/19) и Уредбом о 
класификацији дјелатности у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:8/14). 

 
Члан 2. 

 
Оснивач Јавног предузећа „Билећастан“ д.о.о. Билећа  је 
општина Билећа. 
Јавно предузеће „Билећастан“ д.о.о. Билећа  има статус 
правног лица и уписује се у судски регистар. 
 

Члан 3. 
 
Јавно предузеће послује под називом „Билећастан“ д.о.о. 
Билећа. 
Скраћени назив Јавног предузећа је ЈП „Билећастан“ 
д.о.о. Билећа (у даљем тексту: Јавно предузеће). 
Сједиште Јавног предузећа је у Билећи, у улици Краља 
Петра Ослободиоца 9. 
 

Члан 4. 
 
Дјелатност Јавног предузећа је: 
 
68.2 Изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг) 
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг) 
Овај разред укључује: 

- изнајмљивање и управљање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп 
(лизинг), 

- стамбеним зградама и становима, 
- нестамбеним зградама, укључујући 

просторе(хале) за изложбе, складишта, 
- земљиштем, 
- изнајмљивањем кућа, намјештених или 

ненамјештених станова или апартмана на дуже 

коришћење, у правилу на мјесечном или 
годишњем основу. 
 

Овај разред такође укључује: 
- организацију извођења пројекта за зграде ради 

личног пословања, 
- изнајмљивање простора за стамбене покретне 

куће. 
 

Члан 5. 
 
Средства за почетак рада Јавног предузећа чине основна 
и обртна средства СИЗ-а стамбено-комуналне 
дјелатности Билећа коју оснивач улаже и средства која 
обезбјеђује у износу од 5.000,00 КМ. 
Средства за пословање Јавног предузећа обезбјеђују се 
из: 
 

- наплате закупнине, 

- других извора. 

Члан 6. 
 

Оснивач одговара за обавезе предузећа до висине 
основачког улога, а предузеће за своје обавезе одговара 
свом својом имовином. 
 

Члан 7. 
 

Обавезе оснивача према Јавном предузећу су да: 
- унесе оснивачки улог у износу од 5.000 КМ, 

- именује надзорни одбор Јавног предузећа, 

- уступи средства потребна за рад Јавног предузећа, 

- прати рад предузећа. 

Обавезе Јавног предузећа према оснивачу су да: 
- редовно извјештава оснивача о свом раду и 

финансијским резултатима, 

- пажњом доброг домаћина користи све што је оснивач 

дао на управљање, 

- редовно и квалитетно извршава обавезе из 

регистроване дјелатности. 

Члан 8. 
 

Органи Јавног предузећа су: 
1. Скупштина, 

2. Надзорни одбор, 

3. Управа (Директор). 

Члан 9. 
 

Послове Скупштине у овом Јавном  предузећу обавља 
Скупштина Општине Билећа. 
 

Члан 10. 
 

Надлежности Скупшине су: 
 
- доноси Статут Јавног предузећа и друге пословне 

акте у складу са законом, 

- доноси Етички кодекс, 

- доноси план пословања и ревидирани план 

пословања, 
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- именује и разрјешава надзорни одбор, 

- одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању 

са другим предузећима, 

- одлучује о расподјели годишње добити и покрићу 

губитака, 

- одлучује о повећању и смањењу основног капитала, 

- одлучује о оснивању нових предузећа, 

- одлучује о статусним промјенама, промјени правне 

форме и престанку Јавног предузећа, 

- одлучује о другим питањима у складу са Законом и 

Статутом Јавног предузећа. 

Члан 11. 
 

Надзорни одбор има 3 члана, а именује га Скупштина 
општине Билећа, на период од четири године, након 
претходног проведеног поступка јавне конкуренције.  
 

Члан 12. 
 

Надлежност Надзорног одбора је да: 
- надзире рад управе Јавног предузећа, 

- предлаже Статут и друге акте Скупштини, 

- именује и разрјешава директора Јавног предузећа, 

- даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и 

повезивању са другим предузећима, 

- даје приједлог Скупштини о оснивању новог 

предузећа, 

- обавља и друге послове утврђене законом, стаутом и 

другим актима Јавног предузећа. 

Члан 13. 
 

Директор Јавног предузећа руководи Јавним предузећем 
у складу са важећим прописима.Мандат директора је 
четири године, а именује га Надзорни одбор Јавног 
предузећа, након проведеног поступка јавне 
конкуренције.Услови за директора Јавног предузећа 
утврђују се Статутом Јавног предузећа. 
 

Члан 14. 
 

Рок за израду Статута Јавног предузећа је 30 /тридесет/ 
дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

Члан 15. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
оснивању Јавног предузећа „Билећастан“ Билећа, 
број:11.01/013-116/08 од 24.09.2008. године. 
 

Члан 16. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-477/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 

37 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21) и члана 35. став (2) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број:6/17), 
Скупштина општине Билећа на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Статута Јавног предузећа „Билећастан“ 

д.о.о. Билећа 
 

I 
 

Усваја се Статут Јавног предузећа „Билећастан“ д.о.о. 
Билећа. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-388/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
38 

На основу члана 2. став (1) и члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.75/04 и 78/11) и члана 10. Одлуке о 
усклађивању Одлуке  о оснивању Јавног предузећа 
„Билећастан“ Билећа,број:11.01/013-377/21 од 15.11.2021. 
године,Скупштина општине Билећа у улози Скупштине ЈП 
„Билећастан“ д.о.о. Билећа, на наставку VI Редовне 
сједнице одржане  дана 15.11.2021. године, донијела је  
 

СТАТУТ 
Јавног предузећа „Билећастан“ д.о.о. Билећа 

 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 
Овим Статутом, у складу са законом, уређују се: 
 

- Назив и сједиште предузећа, 
- Дјелатност Јавног предузећа, 
- Основни капитал и висина удјела, 
- Права и обавезе оснивача и Јавног предузећа, 
- Заступање и представљање Јавног предузећа, 
- Органи Јавног предузећа, 
- Унутрашња организација Јавног предузећа, 
- Надзор над радом Јавног предузећа, 
- Утврђивање и расподјела добити и покрића 

губитака, 
- Општи акти Јавног предузећа, 
- Етички кодекс, 
- Поступак набавке, 
- Јавност рада и пословна тајна, 
- Прелазне и завршне одредбе. 

 
II – НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 2. 
 
Јавно предузеће послује под називом „Билећастан“ д.о.о. 
Билећа. 
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Скраћени назив предузећа је ЈП „Билећастан“д.о.о. 
Билећа (у даљем тексту:Јавно предузеће). 
 

Члан 3. 
 
Сједиште Јавног предузећа је у Билећи, Улица Краља 
Петра Ослободиоца број 9. 
 

Члан 4. 
 

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ. 
Печат је округлог облика промјера 30мм са утиснутим 
називом и сједиштем Јавног предузећа. 
Предузеће има штамбиљ правоугаоног облика чије су 
димензије 45мм дужина, 20мм ширина у коме је написан 
назив и сједиште предузећа, са рубрикама предвиђеним 
за датум пријема и број протокола. 
 

Члан 5. 
 
Јавно предузеће има својство правног лица. 
Предузеће послује у своје име и за свој рачун. 
 
III – ДЈЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 6. 
 
Дјелатност ЈП „Билећастан“д.о.о. Билећа је: 
 
68.2 Изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг) 
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг) 
Овај разред укључује: 

- изнајмљивање и управљање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп 
(лизинг), 

- стамбеним зградама и становима, 
- нестамбеним зградама, укључујући 

просторе(хале) за изложбе, складишта, 
- земљиштем, 
- изнајмљивањем кућа, намјештених или 

ненамјештених станова или апартмана на дуже 
коришћење, у правилу на мјесечном или 
годишњем основу. 

Овај разред такође укључује: 
- организацију извођења пројекта за зграде ради 

личног пословања, 
- изнајмљивање простора за стамбене покретне 

куће. 
 
IV – ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ВИСИНА УДЈЕЛА 
 

Члан 7. 
 
Средства за почетак рада Јавног предузећа чине основна 
и обртна средства СИЗ-е стамбено-комуналне 
дјелатности Билећа које оснивач улаже и средства која 
обезбјеђује у износу од 5.000 КМ. 
Основни износ капитала се не може смањити испод 
износа утврђеног Законом. 
Оснивач може новим улагањем у току пословне године, 
повећати вриједности основног капитала. 
Повећање и смањење основног капитала врши се на 
основу Одлуке оснивача. 
 

V – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 8. 
 
Оснивач Јавног предузећа је Општина Билећа. 
 

Члан 9. 
 
Обавезе оснивача према Јавном прeдузећу су да: 

- унесе оснивачки улог у износу од 5.000 КМ, 
- именује Надзорни одбор Јавног предузећа, 
- уступи средства потребна за рад Јавног 

предузећа, 
- прати рад Јавног предузећа. 

 
Обавезе Јавног предузећа према оснивачу су да: 
 

- редовно извјештава оснивача о свом раду и 
финансијским резултатима, 

- пажњом доброг домаћина користи све што је 
оснивач дао на управљање, 

- редовно и квалитетно извршава обавезе из 
регистроване дјелатности. 

 
VI – ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 10. 
 
Јавно предузеће заступа директор, а у случају његове 
спријечености лице које он овласти. 
Заступник Јавног предузећа овлаштен је да закључује и 
потписује уговоре и друге акте и да заступа Јавно 
предузеће пред судовима, државним органима и другим 
организацијама, без ограничења. 
Овлаштења заступника Јавног предузећа, односно 
ограничења овлаштења из претходног става, уписују се у 
регистар надлежног суда. 
Заступник Јавног предузећа дужан је да се придржава 
овлаштења датих Статутом и одлуком надлежних органа 
Јавног предузећа. 
 
VII – ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 11. 
 

Органи Јавног предузећа су: 
- Скупштина, 
- Надзорни одбор, 
- Управа (директор) 

 
Члан 12. 

 
Послове Скупштине у овом Јавном  предузећу обавља 
Скупштина Општине Билећа. 
Надлежности Скупштине Јавног предузећа су: 
 
- доноси Статут Јавног предузећа и друге пословне 

акте у складу са законом, 

- доноси Етички кодекс, 

- доноси план пословања и ревидирани план 

пословања, 

- именује и разрјешава надзорни одбор, 

- одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању 

са другим предузећима, 
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- одлучује о расподјели годишње добити и покрићу 

губитака, 

- одлучује о повећању и смањењу основног капитала, 

- одлучује о оснивању нових предузећа, 

- одлучује о статусним промјенама, промјени правне 

форме и престанку Јавног предузећа, 

- одлучује о другим питањима у складу са Законом и 

Статутом Јавног предузећа. 

Члан 13. 
 
Надлежност Надзорног одбора је да: 
- надзире рад управе Јавног предузећа, 

- предлаже Статут и друге акте Скупштини, 

- именује и разрјешава директора Јавног предузећа, 

- даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и 

повезивању са другим предузећима, 

- даје приједлог Скупштини о оснивању новог 

предузећа, 

- обавља и друге послове утврђене законом, стаутом и 

другим актима Јавног предузећа. 

Члан 14. 
 
Надзорни одбор именује оснивач, након претходно 
проведеног поступка јавне конкуренције. 
Надзорни одбор има три члана. 
Чланови Надзорног одбора именују се на период од 
четири године. 
 

Члан 15. 
 
За члана Надзорног одбора може бити именовано лице 
које, поред општих услова прописаних законом, испуњава 
и сљедеће посебне услове: 
- висока или виша стручна спрема, 
- познавање садржаја и начина рада Надзорног 

одбора. 
 
Приликом именовања кандидата за избор чланова 
Надзорног одбора, орган надлежан за избор поступа у 
складу са Законом о министарским, владиним  и другим 
именовањима. 
Запослени у Јавном предузећу не могу бити чланови 
надзорног одбора. 
 

Члан 16. 
 

Надзорни одбор ради и одлучује на сједницама, које се 
одржавају по потреби. 
Надзорни одбор из својих редова бира предсједника и 
замјеника предсједника Надзорног одбора. 
Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници 
присуствују сви чланови истог,а одлуке се доносе 
већином гласова од укупног броја чланова. 
 

Члан 17. 
 

Чланови Надзорног одбора имају право на новчану 
накнаду за свој рад у овом органу у складу са одлуком 
Скупштине Јавног предузећа. 
 

 
 

Члан 18. 
 

Директор руководи Јавним предузећем у складу са 
важећим прописима. 
Директора Јавног предузећа именује Надзорни одбор на 
основу спроведеног јавног конкурса на период од четири 
године уз могућност поновног избора. 
За директора Јавног предузећа може бити именовано 
лице које поред општих услова испуњава и сљедеће 
посебне услове: 
- ВСС са остварених најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент, 
- најмање једна година радног искуства у струци, 
- да нема сметњи предвиђених Законом. 
Поред ових посебних услова Надзорни одбор може 
утврдити и друге критеријуме и стандарде које је 
потребно или пожељно испуњавати на мјесту директора. 
 

Члан 19. 
 
Надлежности директора: 
- организује и руководи пословањем Јавног предузећа, 
- заступа и представља Јавно предузеће, 
- закључује уговоре и предузима друге правне радње, 

заступа јавно предузеће пред судовима и другим 
органима и у односима са трећим лицима, 

- извјештава Надзорни одбор на његов захтјев, 
- стара се за законит рад и спровођење Етичког 

кодекса, 
- утврђује приједлог за расподјелу добити и покрићу 

губитака, 
- доноси Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста и одлучује о 
појединачним правима запослених у складу са 
Законом, 

- врши и друге послове утврђене законом, Статутом и 
актима Јавног предузећа. 

 
Члан 20. 

 
VIII – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 
Унутрашњу организацију Јавног предузећа утврђује 
директор Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста. 
 
 
IX – НАДЗОР НАД РАДОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 21. 
 
Надзор над радом Јавног предузећа врши Скупштина 
општине Билећа, усвајањем извјештаја о раду. 
 
 
X – УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И 
ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 
 

Члан 22. 
 
Утврђивање и расподјела добити врши се на крају 
пословне године, по годишњем обрачуну, а све у складу 
са Законом. 
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Члан 23. 

 
Одлуку о расподјели добити, на крају сваке пословне 
године доноси Оснивач, на приједлог директора Јавног 
предузећа, уз сагласност Надзорног одбора у складу са 
Законом. 
 

Члан 24. 
 
Уколико Јавно предузеће искаже губитак на крају 
финансијске године, по завршном рачуну, исти се може 
покрити на начине утврђене Законом. 
 
XI – ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 25. 
 
Општи акти Јавног предузећа су: 
 
- Статут, 
- Етички кодекс, 
- Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста, 
- Други општи акти у сагласности са Законом и 

Статутом. 
 
XII – ЕТИЧКИ КОДЕКС 
 

Члан 26. 
 

Јавно предузеће дужно је усвојити Етички кодекс који 
представља интегрални дио обавеза и одговорности 
директора, Надзорног одбора, запослених и других 
повезаних лица, за цијело вријеме трајања њихове 
ангажованости у Јавном предузећу. 
 
XIII – ПОСТУПАК НАБАВКЕ 
 

Члан 27. 
 
Сви поступци набавке од стране Јавног предузећа биће 
спроведени уз поштовање закона који регулишу ову 
област. 
У поступку набавке Надзорни орган има обавезу и 
одговорност да надзире поступак набавке у Јавном 
предузећу. 
 
XIV- ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 

Члан 28. 
 

Рад Јавног предузећа је јаван. 
Јавност се обезбјеђује информисањем путем средстава 
јавног информисања и на друге начине. 
Податке и обавјештења о раду Јавног предузећа даје 
директор или лице које он овласти. 
 

Члан 29. 
 

Као пословна тајна могу се се сматрати документа и 
информације које је Скупштина Јавног предузећа 
посебном одлуком утврдила као повјерљиве. 
 
 
 
 
 

XV -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
 

Измјене и допуне овог Статута врше се на начин и по 
поступку који је важио за његово доношење. 
 

Члан 31. 
 
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављен у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-390/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
39 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21) и члана 35. став (2) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Етичког кодекса Јавног предузећа 

„Билећастан“ д.о.о. Билећа 
 

I 
Усваја се Етички кодекс Јавног предузећа „Билећастан“ 
д.о.о. Билећа. 
 

II 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-389/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
40 

На основу члана 5. став (1) тачка в) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.75/04 и 78/11) и члана 10. Одлуке о 
усклађивању Одлуке  о оснивању Јавног предузећа 
„Билећастан“ Билећа,број:11.01/013-377/21 од 15.11.2021. 
године,Скупштина општине Билећа, на наставку VI 
Редовне сједнице одржане дана 15.11.2021. године, 
донијела је  
 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 
Јавног предузећа „Билећастан“ д.о.о. Билећа 

 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Етички кодекс Јавног предузећа „Билећастан“ д.о.о. 
Билећа ( у даљем тексту:Предузеће) утврђује вриједности 
и правила понашања која су обавезујућа за све запослене 
и чланове органа Предузећа, као и за друга повезана 
лица. 
 
 
 
 



 21 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 8                7.12.2021                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
II – НАЧЕЛА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 
 

Члан 2. 
 

Начела Етичког кодекса (у даљем тексту:Кодекс) 
представљају вриједности и правила понашања свих 
повезаних лица Предузећа чије кршење неодложно 
повлачи покретање мјера дисциплинске и друге 
одговорности. 

 
1. Начело сукоба интереса и повезана лица 

 

Члан 3. 

Повезано лице треба избјегавати стварне или очигледне 
сукобе интереса са Предузећем у личним или 
професионалним односима. 
Сукоб интереса се јавља када лични, односно 
професионални интерес повезаног лица онемогућава 
пословање Предузећа или омета способност повезаног 
лица да испуњава своје обавезе или одговорности. 
Повезано лице је дужно омогућити органима Предузећа 
увид у све трансакције повезаног лица које би могле 
довести до стварног или очигледног сукоба интереса са 
Предузећем. 

Члан 4. 
 
Предузећу приликом пословања није дозвољено да 
повезаним лицима нуди повољније услове од оних које 
нуди другим лицима која нису повезана са Предузећем. 
 
Под повезаним лицима подразумјевају се запослени у 
Предузећу, чланови органа Предузећа, 
повјериоци,кредитори као и сва правна и физичка лица 
која имају очигледан правни, финансијски или пословни 
интерес у Предузећу. 
 
Под лицима у вези са повезаним лицима подразумијевају 
се: 
а) сви крвни сродници повезаних лица у правој линији, 
као и у побочној линији до другога степена крвног 
сродства, 
б) тазбински сродници повезаних лица до другог степена 
тазбинског сродства као и друга лица која са повезаним 
лицем живе у заједничком домаћинству, 
в) правна лица у којима са најмање 5% гласачких права 
располаже повезано лице, 
г) правна лица у којима Предузеће има удио од најмање 
5% од укупног броја збира гласачких права и  
д) правна лица у којима су повезано лице или његови 
сродници из тачака а) и б) овог става чланови Надзорног 
одбора или Управе тих правних лица. 
  

2. Начело забране конкуренције 

Члан 5. 
 

У испуњавању својих обавеза и одговорности повезана 
лица су дужна унапређивати легитимне интересе 
Предузећа. 
Повезаним лицима је забрањено за сопствене потребе 
користити могућности које се укажу у испуњавању 
њихових обавеза и одговорности према Предузећу, 
односно користити имовину Предузећа или информације 
или свој положај у својству повезаних лица ради личне 
користи. 

 
 

Члан 6. 
 

Ривалитет повезаног лица са Предузећем у било ком 
случају у коме се наноси финансијска штета Предузећу, 
није дозвољен. 
У којим случајевима је нанесена финансијска штета 
Предузећу утврдиће органи Предузећа на основу свих 
релевантних чињеница и околности, укључујући и 
случајеве у којима су у личне сврхе коришћене 
могућности Предузећа, без обзира да ли је  Предузеће 
претходно одбило реализовати ту предложену могућност 
у своју корист. 
 

3. Начело заштите и правилне употребе 

имовине и савјесног и праведног поступања 

 

Члан 7. 

Повезана лица Предузећа дужна су обављати своје 
функције, односно извршавати своје обавезе уз дужну 
пажњу, стручно и савјесно. 

           Члан 8. 
У испуњавању својих обавеза и одговорности Надзорни 
одбор и Управа Предузећа дужни су подстицати на 
одговорно коришћење и контролу имовине и ресурса 
Предузећа. 
Имовина предузећа у коју спадају подаци, објекти, 
софтвер и остала имовина која је или у власништву, под 
закупом или се налази у посједу Предузећа може се 
користити искључиво у оправдане пословне сврхе. 
У погледу уговора у којима је Предузеће једна од 
уговорних страна, повезаним лицима није допуштено да 
дјелују у својству друге уговорне стране или да склапају 
такве уговоре у своје име и за свој рачун, односно у своје 
име, а у корист другог лица.  
 

4. Начело повјерљивости 

Члан 9. 
Повезана лица ће поштовати повјерљивост података до 
којих долазе у испуњавању својих обавеза и 
одговорности, осим у случајевима у којима објављивање 
одобри Предузеће или је такво објављивање законски 
утврђено.У повјерљиве податке спадају, поред осталог, 
сви подаци нејавног карактера који могу бити од користи 
конкурентима. 
 

5. Начело пријављивања противправног и 

неетичког понашања 

Члан 10. 
 

У испуњавању својих обавеза и одговорности, Надзорни 
одбор и Управа Предузећа дужни су обезбиједити да 
запосолени у Предузећу поступају у складу са законским 
и подзаконским актима и актима Предузећа. 
Поред тога, ако било које повезано лице дође до сазнања 
о било којој информацији за коју сматра да представља 
доказ о материјалној повреди закона и прописа који се 
примјењују у Предузећу, онда би то повезано лице 
требало одмах указати на ту информацију органима 
Предузећа, полицији и другим надлежним органима. 
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6. Начело забране давања (кредита) зајмова 

повезаним лицима 

Члан 11. 
 

Предузећу није дозвољено да на непосредан или 
посредан начин додјељује или организује додјелу 
индивидуалних кредита члановима Управе, Надзорног 
одбора или запосленима, као ни продужавање или 
материјална измјена постојећих кредита додијељених тим 
лицима. 
 

7. Дужност поступања у складу са овим 

Кодексом и санкционисање у случају 

одступања 

Члан 12. 
 

Повезана лица дужна су да дјелују у складу са одредбама 
овог Кодекса. 
Обавеза је сваког повезаног лица да проучи и да се 
упозна са овим Кодексом и да од надлежних лица и 
органа Предузећа тражи додатно појашњење и тумачење 
одредби Кодекса. 
Органи Предузећа дужни су утицати да Предузеће 
активно унапрјеђује етичко понашање у раду и пословању 
и подстицати запослене на пријављивање сваког кршења 
норми Кодекса. 
 

8. Начело дисциплинског поступка у случају 

непоштовања одредби Етичког кодекса 

 

Члан 13. 

Свако кршење одредби овог Кодекса имаће за резултат 
покретање дисциплинског поступка и изрицање 
одговарајућих санкција, као и евентуалним смјењивањем 
изабраних и именованих лица у скраћеном поступку, а све 
према одредбама Закона о јавним предузећима, 
Статутом Предузећа, Правилника о дисциплинској и 
материјалној одговорности у Предузећу и одредбама овог 
Кодекса. 
 
III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

Надзорни одбор и Управа Предузећа дужни су да у 
континуитету унапређују етичко понашање у раду и 
пословању. 

Члан 15. 
 

Тумачење одредби овог кодекса, даје Надзорни одбор 
Предузећа. 

Члан 16. 
 

Измјене и допуне Етичког кодекса врше се на начин и по 
поступку предвиђеним за његово доношење. 
 

Члан 17. 
 

Етички кодекс Предузећа ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 

Број: 11.01/013-391/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
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На основу члана 5. став (1) тачка а) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“), бр.75/04 и 78/11) и члана 10. став (1) алинеја 1. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пречистач 
отпадних вода“ д.о.о. Билећа, број: 11.01/013-66/12 од 
15.03.2012. године („Службени гласник општине 
Билећа“,број:3/12),Скупштина општине Билећа у улози 
Скупштине Јавног предузећа „Пречистач отпадних вода“ 
д.о.о. Билећа, на наставку VI Редовне сједнице одржане 
дана 15.11.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни Статута Јавног предузећа 

„Пречистач отпадних вода“ д.о.о. Билећа 
 
I 
 

У  члану 34. став (2) алинеја 2. Статута Јавног предузећа 
„Пречистач отпадних вода“ д.о.о. Билећа,број:11-01/013-
112/12 од 21.05.2012.године(„Службени гласник општине 
Билећа“, број:5/12) иза ријечи „најмање једна година 
радног искуства“ додају се ријечи „у струци“, а ријечи „на 
руководећим пословима“ бришу се. 
У осталом дијелу овај члан остаје неизмјењен. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-392/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
42 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21) и члана 35. став (2) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број:6/17), 
Скупштина општине Билећа на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Годишњег плана рада начелника и 

Општинске управе Билећа за 2021.годину 
 

I 
Усваја се Годишњи план рада начелника и Општинске 
управе Билећа за 2021.годину. 
 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је Годишњи план рада 
Начелника и Општинске управе Билећа за 2021.годину. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-398/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
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На основу члана 66. став (1) тачка 14) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
начелник Општинске управе Билећа, доноси 
  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА И ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ БИЛЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
План рада начелника општине Билећа (у даљем тексту 
Начелника) за 2021. годину, заснован је на резултатима 
анализе тренутног стања Општинске управе и процјеном 
буџета за 2021. годину, уз уважавање актуелне ситуације 
у погледу пандемије. План рада садржи оквирне задатке 
Начелника и општинских служби које произилазе из 
њихове надлежности. Основни принципи рада Начелника 
за 2021. годину засновани су на вршењу послова из 
домена локалне самоуправе, дефинисан Законом о 
локалној самоуправи, те на извршавања закона и 
провођењу општинских одлука.  
Кратак опис стања у претходном периоду: 
Сматрао сам себи за обавезу да као уводну напомену, 
прије писања плана рада дам кратак осврт затеченог 
стања приликом преузимања дужности.Затечено стање у 
општини Билећа је алармантно и забрињавајуће не само 
за запослене, већ за све грађане Билеће. 
Обавезе општине, по основу дуга према добављачима, 
радницима, Пореској управи итд ,на дан преузимања 
дужности су износиле 7.388.808,00 КМ, а обавезе по 
кредитном задужењу су 12.127.402,00 КМ, што значи да је 
укупно дуговање општине Билећа износило 19.516.210,00 
КМ. 
Поред овако великог финансијског дуговања, велики 
проблем и оптерећење буџета представља и огроман 
број извршилаца. Општинска управа  и нижи буџетски 
корисници имају укупно 287 запослених. Да бих покушао 
спасити и сачувати опстанак општине, у мом годишњем 
плану ће бити наведене и неке неуобичајне ставке. 
Стратешки документи за рад Начелника општине и 
општинских служби су: 
1. Стратегија развоја општине Билећа, 
2. Инвестициони план за 2021. годину, 
3. Санирање дуговања општине Билећа, изналажења 
начина и могућности за потписивања репрограма, 
4. Стварање услова за подизање финансијске 
дисциплине на већи ниво, изналазити и друге могућности 
које могу допринијети стабилизацији финансијског стања 
и проводити мјере штедње, 
5. Начин изналажења могућности за долазак инвеститора, 
6. Провођење епидемиолошких мјера прописаних од 
стране Републичког штаба за ванредне ситуације, 
7. План управљања и програм одржавања система јавне 
расвјете на подручју општине, 
8. План и програм одржавања и санација локалних 
путева, 
9. План одржавања улица и градског зеленила, 
10. Унапређење развоја спорта, културних дешавања и 
туристичких потенцијала. 
 
Сви планови и програми могу претрпити одређене 
измјене уз могућности објективних разлога и ситуација.  
Начелник општине као носилац извршне власти у 
општини и Општинској управи извршаваће послове и 
задатке у складу са Законом о локалној самоуправи, 
другим законима и подзаконским актима, Статутом и 
другим актима општине Билећа. 
Сходно законима и другим актима, прописане 
надлежности, овлаштења и одговорности, Начелник 

општине и Општинске управе ће у 2021. години обављати 
сљедеће послове и задатке: 
1. Донијети Одлуку о оснивању Општинске управе 
општине Билећа, као и Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Општинској управи, 
2. Донијети сва остала нормативна акта којима се 
регулишу права и обавезе запослених у Општинској 
управи и акте о распоређивању службеника и осталих 
радника на одговарајуће послове и задатке, 
3. Обезбиједити услове за досљедну примјену, пратити 
спровођење и предузимати мјере у провођењу 
нормативних аката који регулишу организацију и рад 
Општинске управе, обезбиједити стручно и рационално 
обављање послова и стручно руковођење 
организационим јединицама, 
4. Припремати приједлоге одлука и других аката које 
доноси Скупштина општине и Начелник, 
5. Извршавати и спроводити прописе које доноси 
Скупштина општине,  
6. Вршити и проводити стручне послове које доноси 
Скупштина општине, 
7. Предузимати благовремене мјере и радње на 
усаглашавању и доношењу општинских прописа у складу 
са законом, 
8. Предлагати Скупштини општине на разматрање и 
усвајање сљедећа општа акта: 
- Одлука о усвајању Приједлога буџета и Буџета за 2021. 
годину, 
- Одлука о завршном рачуну за 2020. годину и друга акта 
о извршењу буџета и усмјеравање буџетских средстава,  
- Разматрање ревизорског извјештаја за период 2012 – 
2020. године ( са изузетком 2016. и 2019. године), 
- Одлука о студентским помоћима,  
- Одлука о висини општинских административних такса, 
- Извјештаје, информације и анализе стања у појединим 
областима служби; 
9. Иновирати и дограђивати Планове Цивилне заштите и 
стварати друге претпоставке за примјену и провођење 
Планова Цивилне заштите, 
10. Обезбиједити потпуну сарадњу општине са другим 
општинама, градовима, републичким органима и 
међународним организацијама, 
11. Закључивати уговоре у име општине у складу са 
својим надлежностима и актима Скупштине општине,  
12. Доносити одлуке о располагању новчаним средствима 
на начин утврђен статутом са распоредом буџетских 
средстава, 
13. Проводити активности у мјесним заједницама у складу 
са Законом о локалној самоуправи, 
14. Посебну пажњу посветити, у складу са могућностима 
општине, према породицама погинулих бораца, РВИ и 
категорији социјално-угрожених грађана у областима 
пружања социјалних помоћи и здравственој и социјалној 
заштити, 
15. Посветити посебну пажњу привредним проблемима, 
изналажење начина и услова за долазак инвеститора, 
оживљавање производње и отварање нових радних 
мјеста, 
16. У току године обезбиједити потребан степен јавног 
информисања и јавног обавјештавања грађана о свим 
питањима од значаја за живот и рад грађана. 
 

                                                                                    
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                        
Веселин Вујовић с.р. 
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На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21) и члана 35. став (2) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, 
број:6/17),на приједлог Начелника општине општине 
Билећа, Скупштина општине Билећа на наставку VI 
Редовне сједнице одржане дана 15.11.2021.године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Инвестиционог програма општине Билећа 

за 2021.годину 
 

I 
 

Усваја се Инвестициони програм општине Билећа за 
2021.годину. 
 

II 
 
Саставни дио ове Одлуке је Инвестициони програм 
општине Билећа за 2021.годину. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-393/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
44 

На основу члана 66. Статута општине Билећа (“Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа предложио је, а Скупштина општине Билећа на наставку VI 
Редовне сједнице одржане дана 15.11.2021.године, донијела је 
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
I 

 
Редни 
број 

 
ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТИ 

 
Очекивана вриједност 

 

 
Напомена 

 
1. 

 

 
Извођење припремних радова на изградњи 
водовода Пађени-Ораховице 
 

 
 

5.950,00 КМ 

 
Финансирање:донаторска средства 
Владе Републике Србије 

 
2. 

Извођење радова на ископу рова за полагање 
водоводних цијеви у МЗ Баљци  

 
79.700,00 КМ 

Финансирање: Влада РС/Буџет 
општине Билећа 

 
3. 

Извођење радова на санацији градских 
саобраћајница 

 
33.000,00 КМ 

 
Финансирање:Буџет општине Билећа 

 
4. 

 
Извођење радова на адаптацији зграде 
Музичке школе у Билећи 

 
14.000,00 КМ 

 
Финансирање:Буџет општине Билећа 

 
5. 

 
Адаптација зграде ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање “Будућност“ Билећа 

 
666.800,00 КМ 

 
Извођење радова по приспјелим 
донацијама 
 

 

Број: 11.01/013-394/21                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                                                                                                                  Мато Вујовић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21) и члана 35. став (2) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
на приједлог Начелника општине Билећа,Скупштина 
општине Билећа на наставку VI Редовне сједнице 
одржане дана 15.11.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Плана јавних набавки општине Билећа за 

2021.годину 
 

I 
 

Усваја се План јавних набавки општине Билећа за 
2021.годину. 

II 
 
Саставни дио ове Одлуке је План јавних набавки општине 
Билећа за 2021.годину. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-396/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 
 

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.39/14), члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 6/17) и члана 3. Правилника о јавним набавкама општине 
Билећа, број:11.02/012-602/15 („Службени гласник Општине Билећа“, број 5/15), а у складу са усвојеним Буџетом општине 
Билећа за 2021. годину, Начелник општине Билећа   предложио је, а Скупштина општине Билећа на наставку VI Редовне 
сједнице одржане дана 15.11.2021.године, донијела је 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
I 

 
Редни 
број 

 
Предмет набавке 

 
Процијењен
а вриједност 
набавке без 

ПДВ-а 

 
Врста 

поступка 
набавке 

 
Оквирни 
споразум 

Период 
покретања 
поступка 
набавке 

 
Извор 

финансирања 

 
Напомена 

Робе 
 
 

 
 

1. 
 
 
 

 
Набавка грађевинског 
материјала за наставак 
изградње водоводне 
мреже на подручју 
Плане, Трновице и 
Пађена ЛОТ 1 и набавка 
грађевинског материјала 
за изградњу три пумпне 
станице на подручју 
Плане, Ђеча и Трновице 
ЛОТ 2 
ЈРЈН 44000000-0 
 

 
 
 
 

14.100,00 КМ 

 
 
 
 
Конкурентски 
захтјев 

 
 
 
 
Не 

 
 
 
 
Март 2021. 
године 

 
 
 
 
Донаторска 
средства Владе  
Републике Србије 
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2. 

 
Набавка сокова и пића за 
потребе Општинске 
управе Билећа 
ЈРЈН 15900000-7 

 
 

2.000,00 КМ 

 
 
Директни 
споразум 

 
 
Не 

 
 
Март 2021. 
године 

 
 
Буџет општине 
Билећа 

 

 
 

3. 
 
 
 

 
Набавка опреме за 
откривање и контролу 
губитака воде ЛОТ 1 и 
набавка фреквентних 
регулатора за пумпне 
станице ЛОТ 2 
 
 

 
 

131.000,00 КМ 

 
 
Локални 
отворени 
поступак 

 
 
 
Не 

 
 
Април 
2021. 
године 

Средства за ову 
набавку 
обезбијеђена су по 
основу Уговора о 
финансирању бр. 
25.741 између 
Босне и 
Херцеговине и 
Републике Српске 
и Европске 
инвестиционе 
банке („Службени 
гласник БиХ-
Међународни 
уговори“, број 6/11). 
Кредитна средства 
Европске 
инвестиционе 
банке. 

Набавка се проводи 
у складу са PRAG-ом 
(Practical Guide to 
Contract Procedures 
for EU External 
Actions) ) и ЕИБ-
овим водичем за 
набавке  и у складу 
са Правилником о 
начину и поступку 
реализације 
пројеката водоводне 
и канализационе 
инфраструктуре у 
Републици Српској. 

 
4. 
 
 
 
 

Набавка цијеви за 
водоводни систем Баљци 
ЈРЈН 44163100-1 

130.000,00 КМ 
Отворени 
поступак 

Не 
 
Јун 2021. 
године 

 
Буџет општине 
Билећа, Влада РС 

 

 
 

5. 
 
 

Набавка хране и пића 
поводом обиљежавања 
Тројичинданског сабора 
ЈРЈН 15130000-8 

 
1.400,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
Јун 2021. 
године 

 
Буџет општине 
Билећа 

 

 
6. 
 
 
 

 
Набавка и уградња PVC 
отвора на Ватрогасном 
дому 
ЈРЈН 44221000-5 

 
4.000,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
У току  
2021. 
године 

 
Буџет општине 
Билећа 

 

 
 

7. 
 
 

 
Набавка личне 
ватрогасне опреме 
ЈРЈН 35111000-5 

 
2.000,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
У току 
2021. 
године 

 
Буџет општине 
Билећа 

 

 
 

8. 
 
 

Набавка горива за 
потребе Општинске 
управе Билећа, Цивилне 
заштите и једнократних 
помоћи 
ЈРЈН 09000000-3 

 
45.000,00 КМ 

 
Конкурентски 
захтјев 

 
Не 

 
Новембар 
2021. 
године 
 

 
Буџет општине 
Билећа 

 
(реализација у току 
2022. године) 

 
 

9. 

 
Набавка млијека за 
потребе Црвеног крста у 
општини Билећа у 2021. 
години (ЛОТ 1) и набавка 
хљеба за потребе 
Црвеног крста у општини 
Билећа у 2021. години 
(ЛОТ 2) 
ЈРЈН 15000000-8 

 
 
 

37.000,00 KM 

 
 
 
Конкурентски 
захтјев 
 

 
Не 

 
 
 
Новембар 
2021. 
године 
 
 

 
 
Буџет општине 
Билећа 

 
 
(реализација у току  
2022. године) 

 
 
 
 
 

 
 
Набавка замјенских 
тонера за штампаче и 
копир апарат (ЛОТ  1), 

 
 
 
 

11.000,00 КМ 

 
 
 
 
Конкурентски 

 
 
 
Не 

 
 
 
 
Новембар 

 
 
 
Буџет општине 
Билећа 

 
 
 
(реализација у току 
2022. године) 
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10. 

канцеларијског 
материјала (ЛОТ 
2),канцеларијског папира 
(ЛОТ 3) и средстава за 
одржавање хигијене 
(ЛОТ 4) за потребе 
Општинске управе 
Билећа 
ЈРЈН 30000000-9 
 

захтјев 2021. 
године 
 

Услуге 
 

 
 

1. 
 

 
 
Пружање услугa - 
сервис, одржавање 
информатичке мреже и 
обука корисника 
ЈРЈН 50312600-1 
 
 
 

 
 

1.700,00 КМ 

 
 
Директни 
споразум 

 
 
Не 

 
 
Фебруар 
2021. 
године 

 
 
Буџет општине 
Билећа 

 

 
 

2. 
 

 
Пружање услуга -  
ревизија финансијког 
пословања општине 
Билећа за период 2013., 
2014., 2015., 2017., 
2018. и 2020. године, 
ЛОТ 1 ревизија јавних 
набавки, ЛОТ 2 ревизија 
финансијских извјештаја 
и пословања и ЛОТ 3 
форензички извјештаји 
ЈРЈН 79313000-1 
 

 
 
 

36.000,00 КМ 

 
 
 
Конкурентск
и захтјев 

 
 
 
Не 

 
 
 
Март 2021. 
године 

 
 
 
Буџет општине 
Билећа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3. 
 

Пружање услуга 
превоза ученика 
средњих школа до краја 
2021.године, на 
релацијама: Билећа-
Баљци, Билећа-
Мириловићи, Билећа-
Подосоје, Делеуша-
Враћеновићи, Билећа-
Требиње, Билећа-
Длакоше (ЛОТ1) и 
Билећа-Берковићи, 
Билећа-Корита, Билећа-
Ораховице, Корита-
Брестице (ЛОТ 2) 
 ЈРЈН 60000000-8 
 

 
 
 
 

101.000,00 КМ 

 
 
 
 
Отворени 
поступак 

 
 
 
 
Не 

 
 
 
 
Март 2021. 
године 

 
 
 
 
Буџет општине 
Билећа 

 
 

 
 
 

4. 

 
Извођење обавезне 
дератизације на 
подручју општине 
Билећа у 2021. години 
ЈРЈН 90923000-3 
 
 
 

 
4.000,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
Мај 2021. 
године 

 
Буџет општине 
Билећа 

 

 
 
 

5. 

 
Обављање послова 
платног промета и 
осталих банкарских 

 
 

1.000,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
Септембар 
2021. 
године 

 
Буџет општине 
Билећа 
 

 



 28 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 8                7.12.2021                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
услуга за новчана 
средства буџета 
општине Билећа 
ЈРЈН 66110000-4 
 

 

 
 
 
 
 
 

6. 

Пружање услуга 
превоза ученика 
средњих школа до краја 
школске 
2021/2022.године, на 
релацијама: Билећа-
Баљци, Билећа-
Мириловићи, Билећа-
Подосоје, Делеуша-
Враћеновићи, Билећа-
Требиње, Билећа-
Длакоше (ЛОТ1) и 
Билећа-Берковићи, 
Билећа-Корита, Билећа-
Ораховице, Корита-
Брестице (ЛОТ 2) 
 ЈРЈН 60000000-8 

 
 

101.000,00 КМ 

 
Отворени 
поступак 

 
Не 

Новембар 
2021. 
године 

 
 
Буџет општине 
Билећа 
 
 

 
 
(реализација у току 
2022. године) 

 
 

7. 

 
Осигурање радника 
запослених у 
Општинској управи 
Билећа 
ЈРЈН 66000000-0 
 
 
 

 
 

5.900,00 КМ 

 
 
Директни 
споразум 

 
 
Не 

 
 
Децембар 
2021. 
године 

 
 
Буџет општине 
Билећа 

 
 
(реализација у току 
2022. године) 

Радови 

 
 

1. 
 
 
 

 
Извођење припремних 
радова на изградњи 
водовода Пађени – 
Ораховице 
ЈРЈН 45112310-1 

 
 

5.950,00 
КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
Јануар 
2021. 
године 

 
Донаторска 
средства Владе  
Републике Србије 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
 
 
 

 
Извођење радова на ископу 
рова за полагање 
водоводних цијеви у мјесној 
заједници Баљци  
ЈРЈН 45112100-6 
 

 
 

79.700,00 
КМ 

 
 
Конкурентс
ки захтјев 

 
 
Не 

 
 
Мај 2021. 
године 

 
 
Буџет општине 
Билећа, Влада РС 

 

 
 

3. 
 
 

 
Извођење радова на 
санацији градских 
саобраћајница 
ЈРЈН 45233252-0 

 
33.000,00 

КМ 

 
 
Конкурентс
ки захтјев 

 
 
Не 

 
 
У току 
2021. 
године 

 
 
Буџет општине 
Билећа 

 

 
4. 
 
 

 
Извођење радова на 
адаптацији музичке школе 
ЈРЈН 45214200-2 
 

 
14.000,00 
КМ 

 
Конкурентс
ки захтјев 

 
Не 

 
У току 
2021. 
године 

 
Буџет општине 
Билећа 

 

 
II 
 

За све набавке предвиђене овим планом обавеза је доношења одлуке о покретању поступка набавке у форми и садржају 
сходно одредби члана 18. Закона о јавним набавкама. 
 

III 
 

Начелник општине Билећа задржава право да у случају образложеног захтјева заснованог на одредбама Закона о јавним 
набавкама може промијенити врсту поступка као и процијењену вриједност набавке до износа утврђеног овим планом. 



 29 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 8                7.12.2021                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
 

IV 
 

Средства предвиђена за непланиране набавке могу се користити на основу појединачне одлуке коју доноси Начелник 
општине Билећа, а која се заснива на образложеном захтјеву о неопходности набавке. 
 
Све одлуке донијете као непланске биће предмет ребаланса Буџета општине Билећа. 
 

V 
 

Усвојени ребаланс Буџета општине Билећа захтијева и измјену овог плана набавки. 
 

VI 
 

Општина Билећа ће на својој интернет страници објавити у року од 60 дана од дана усвајања Буџета општине, све набавке 
чија вриједност прелази износ од 50.000,00 КМ за робе и услуге односно 80.000,00 КМ за радове. 
 

VII 
 

Овај План набавки ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
 
 
 
Број: 11.01/013-395/21                                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                                                                                                                                  Мато Вујовић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________________________
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На основу члана 39. став (1)Закона о буџетском 
систему Републике Српске (,,Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 121/12,52/14, 103/15 и 15/16),члана 
39.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник  
Републике Српске“број:97/16,36/19 и 61/21) и члана 35. 
Статута  општине Билећа (,,Службени  гласник општине 
Билећа,“,број 6/17,),Скупштина општине Билећа, на 
наставку VI Редовне сједнице одржане дана 15.11.2021. 
године,  донијела   је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању извјештаја о извршењу Буџета општине 

Билећа за 2020.годину 
 

I 
 

Овом Одлуком усваја се извјештај о извршењу Буџета за 
2020.годину у износу од  8.064.727 KM.             
 

II 
 

Средства из претходног члана чине:  
 
- изворни приходи ......................................6.550.842 КМ 
- грантови, трансфери, примици за нефинансијску 

имовину и примици од нефинансијске имовине и 
задуживања...............................................1.513.885 КМ 

 
III 
 

Средства Буџета из члана I ове Одлуке распоређује се : 
 
- Расходи за лична примања и коришћења роба и 

услуга.........................................................6.412.316 КМ 
- Расходи финансирања, субвенције и грантови 

....................................................................1.194.925 КМ 
- Дознаке на име социјалне заштите из 

буџета.........................................................1.031.723 КМ 

 
 
 
- Издаци по основу капиталних улагања......355.588 КМ 
- Издаци за дате зајмове ,отплату главнице и осталих 

дугова............................................................958.523 КМ 
 

IV 
 

Вишак расхода и издатака над приходима и примицима у 
износу од  1.888.347 КМ настао је услед неостварених 
прихода у Буџету и пробијања појединих ставки у односу 
на планирана средства на страни расхода. 
 

V 
 

Приходи по изворима и врстама и распоред прихода 
утврђује се у билансу Буџета Општине Билећа за 2020. 
годину. 
 

VI 
 

Извјештај о извршењу Буџета за 2020.годину са 
оствареним приходима и извршеном расподјелом 
прихода прилаже се уз ову Одлуку и чини њен саставни 
дио. 
 

VII 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-399/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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48                                                                   ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020.годину 
        ОПШТИ ДИО 
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, 

Број: 11.01/013-400/21                                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                                                                                                                             Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________________________________________________________________
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49                                                                ЕКОНОМСКА И ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
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Број: 11.01/013-401/21                                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 15.11.2021.год.                                                                                                                             Мато Вујовић,с.р. 
_________________________________________________________________________________________________________
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На основу члана 46. став (1) и члана 49. став (2) 
Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник РС“ бр. 121/12,52/14, 103/15 и 15/16), 
члана 39.Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник  Републике Српске,бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 35. Статута  општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“ ,број 6/17),Скупштина општине Билећа, 
на својој  VII Редовној сједници одржаној дана  
24.11.2021. године,донијела  је 
  

ОДЛУКУ 
о усвајању извјештаја о извршењу Буџета општине 

Билећа за период јануар-јун 2021.године 
 

I 
 

Овом Одлуком усваја се извјештај о извршењу 
Буџета за период  јануар-јун 2021.годинe у износу од  
4.202.245KM.             

II 
 

Средства из претходног члана чине:  
 
 
 
 

- изворни приходи ........................................3.961.740КМ 
- грантови, трансфери, примици за нефинансијску 

имовину и примици од нефинансијске имовине и 
задуживања..................................................240.505 КМ 

 
III 
 

 Средства Буџета из члана I ове Одлуке 
распоређује се : 
- Расходи за лична примања и коришћења роба и 

услуга ........................................................3.297.365 КМ 
- Расходи финансирања ,субвенције и грантови 

......................................................................406.585  КМ 
- Дознаке на име социјалне заштите из 

буџета...........................................................478.393 КМ 
- Издаци по основу капиталних улагања..........4.768 КМ 
- Издаци за дате зајмове ,отплату главнице и осталих 

дугова.............................................................655.388КМ 
 

IV 
 

 Вишак расхода и издатака над приходима и 
примицима у износу од 640.254 КМ настао је усљед 
неостварених прихода у Буџету и пробијања појединих 
ставки у односу на планирана средства на страни 
расхода. 
 

V 
 

Приходи по изворима и врстама и распоред 
прихода утврђује се у билансу Буџета Општине Билећа за 
2021. годину. 
 

VI 
 

Извјештај о извршењу Буџета за период јануар-
јун 2021.године са оствареним приходима и извршеном 
расподјелом прихода прилаже се уз ову Одлуку и чини 
њен саставни дио. 
 

VII 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику Општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-414/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 24.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
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51                                         Извјештај о извршењу Буџета општине Билећа за период јануар-јун 2021.године 
 
Eкономска и организациона класификација 
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Број: 11.01/013-413/21                                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
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На основу члана 31. став (1) тачка ђ) Закона о 
буџетском систему  Републике Српске („ Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 121/12,52/14,103/15 и 
15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („ 
Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 35. Статута Општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа, на својој VII Редовној сједници одржаној дана 
24.11.2021.године,  донијела  је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Нацрта Буџета општине Билећа за 

2022.годину 
 

I 
 
Овом Одлуком усваја се Нацрт Буџета општине Билећа у 
износу од  10.753.477 КМ. 

II 
 
Средства из претходног члана чине: 
 

- Изворни приходи…………................8.122.937 КМ, 
- Грантови,трансфери,примици за нефинансијску 

имовину, примици од финансијске имовине и 
остали примици............................... 2.630.540 КМ. 

 
III 

 
Средства Буџета из члана I ове Одлуке распоређују се: 
 

- За утврђене намјене………...…...10.703.477 КМ, 
- Буџетску резерву……………………....50.000 КМ. 

 
IV 

 
Приходи по изворима и врстама и распоред прихода 
утврђује се у Билансу Буџета општине Билећа за 
2022.годину. 

 
 

V 
 
Зависно од динамике остваривања средстава Буџета 
вршиће се усмјеравање корисницима. 
 

VI 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-412/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 24.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
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Нацрт Буџета општине Билећа за 2022.годину 
ОПШТИ ДИО Прилог 1. 
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Број: 11.01/013-410/21                                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 24.11.2021.год.                                                                                                                                  Мато Вујовић,с.р. 
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НАЦРТ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА ЗА 2022.годину 
 
 

Економска и организациона класификација 
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На основу  члана 35. став (2) тачка 13) Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“, 
број 6/17), Скупштина општине Билећа, на  својој VII 
Редовној сједници одржаној дана 24.11.2021.године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
 
I 
 

Поништава се Одлука о продаји земљишта из општинске 
својине број:11.01/013-61/20 од 29.06.2020.године у дијелу 
који се односи на став I, тачку 5. и продају парцеле к.п. 
број: 3287/4 К.О. Билећа Град, у површини од 35 000 м², 
уписано у Листу непокретности број: 2618/1  и 
Земљишнокњижном изватку НАР и РЗ БРОЈ: 21.13/714.1-
89/20, ЗК уложак  435. 
 

II 
 

За наведено подручје планирана је израда спроведбеног 
документа просторног уређења. 
 

                                III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-416/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 24.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
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На основу члана 37. и 40. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и  члана  35. став 
(2) тачка  8)  Статута општине Билећа  („Службени 
гласник општине Билећа“  број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој VII Редовној сједници, одржаној дана 
24.11.2021.године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације пословне 
(индустријске) зоне „Љесковац “ 

 
I 
 

Приступа се изради Плана парцелације пословне 
(индустријске) зоне „Љесковац “ (у даљем тексту: План).  
 

II 
 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 
је њен саставни дио.  

III 
 

1) Границе обухвата Плана: према графичком прилогу.  
2) Површина обухвата Плана је  3,5 ha.  
 

IV 
 

План се доноси за временски период од 10 година.  
 

V 
 

 Смjернице за израду Плана:  
Носилац израде Плана је дужан да се приликом израде 
Плана руководи свим важећим законским прописима и 
програмским задатком.  
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VI 
 

 Рок израде Плана је шест мјесеци од  дана доношења 
ове одлуке.  

VII 
 

Садржај планског акта: 
 - намјена површина (концепт организације простора),  
- концепт парцелације по зонама и критеријуми за 
формирање парцела према врсти потреба,   минималне и 
максималне величине грађевинских парцела, 
 - поступке парцелације и препарцелације, диобе и 
апропријације парцела, 
 - исправљање граница парцела за потребе грађења и 
друго, 
 - услове коришћења уређења и грађења на грађевинским 
парцелама, 
 - услове изградње објеката према врстама објеката, 
 - потребе за јавним површинама и објектима,  
- потребе за комуналним опремањем и капацитирање 
инфраструктуре са условима прикључења у мјери 
довољној за издавање локацијских услова,  
- природне карактеристике (рељеф, хидрографија, 
геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 
сеизмичност, клима и друге карактеристике) и 
 - све карте стања и карте планираног рјешења прописане 
Правилником из члана 27. став 5. тачка а) Закона.  
 

VIII 
 

1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 
предати овјерен преднацрт Плана. 
 2) Носилац припреме Плана ће размотрити преднацрт на 
стручној расправи. 
 3) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 
мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 
рјешења ће уградити у нацрт Плана. 
 4) Носилац припреме Плана утврдиће нацрт Плана, 
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни 
увид.  
5) Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, времену и 
начину излагања нацрта Плана јавност и власници 
непокретности на подручју за које се доноси План ће се 
обавјестити огласом.  
6) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 
Одјељења за просторно уређење, интернет страници, МЗ 
и просторијама носиоца израде Плана. 
 7) Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе, 
приједлоге и мишљења достављена у току јавног увида и 
о њима заузети и образложити свој став и тај став у 
писменој форми доставити носиоцу припреме Плана и 
лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и 
мишљења. 
8) Став носиоца израде Плана према примједбама, 
приједлозима и мишљенима разматра се на јавној 
расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 
увида. 
 9) Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 
најмање једном дневном листу доступном на територији 
РС. Уколико би се приједлог Плана на основу 
прихваћених приједлога, примједаба и мишљења 
достављених у току јавног увида, значајно разликовао од 
нацрта документа, носилац припреме ће поново 
организовати јавни увид који се може спроводити највише 
два пута.  
 

 

IX 
 

1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 
утврдиће приједлог  Плана у складу са закључцима са 
расправе, најдуже у року од 30 дана.  
2) Скупштина општине Билећа  дужна је да одлучи о 
приједлогу Плана у року од 60 дана од дана достављања 
приједлога. 
 

X 
 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова 
за израду Плана обезбједиће се из буџета општине 
Билећа. 
 

XI 
 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, а носилац 
израде Плана ће бити изабран у складу са Законом. 
 

XII 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,  а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа “. 
 
Број: 11.01/013-417/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 24.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
97/16,36/19 и 61/21),члана 36. Закона о апотекарској 
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
119/08,1/12 и 33/14) и члана 86. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој VII Редовној 
сједници одржаној дана 24.11.2021. године, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
 
Задужује се Начелник општине Билећа да, у складу са 
законом, покрене поступак и објави Јавни позив за 
проналазак стратешког партнера који би преузео 
постојеће обавезе ЈЗУ „Апотека“ Билећа и обезбиједио 
редовно снабдијевање лијековима становништва општине 
Билећа, укључујући и издавање у дугорочни закуп 
простора које користи ова здравствена установа, а све у 
циљу превазилажења проблема који су настали у 
редовном пословању ЈЗУ “Апотека“ Билећа. 
 

II 
 
У случају успјеха Јавног позива и избора стратешког 
партнера из тачке I овог Закључка, претходну сагласност 
на приједлог Уговора о пословно-техничкој сарадњи 
између Општине Билећа, ЈЗУ „Апотека“ Билећа и 
изабраног стратешког партнера, даје Скупштина општине 
Билећа по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 
замјеника у Требињу. 
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III 

 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављен у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-415/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 24.11.2021.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, 36/19 и 61/21), члана 18. став 
(2)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  VII  Редовној сједници  одржаној дана 
24.11.2021.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 o именовању в.д. директора ЈУ  Туристичка 

организација општине Билећа 
 

I 
 

Милијана Леро, 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: 11.01/013-418/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 24.11.2021.год.                      Мато Вујовић,с.р. 
________________________________________________ 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
1 
 На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,бр. 97/16 и 36/19) и члана 66. став (1) тачка 20) 
Статута општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЈЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА 

РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се услови, начин и поступак 
за додјелу једнократне новчане помоћи за редовне 
студенте првог циклуса студија. 
 

Члан 2. 
 

Право на додјелу једнократне новчане помоћи могу 
остварити студенти који испуњавају сљедеће опште и 
посебне услове: 
а) да су држављани РС,БиХ са мјестом пребивалишта у 
општини Билећа, 
б) да су редовни студенти друге и осталих година студија 
првог циклуса, 

в) да се школују на државним факултетима, 
г) да нису старији од 26 година, 
д) да у току школовања нису обнављали годину, 
ђ) да не примају стипендију из било којих других извора. 
 

Члан 3. 
 

Висина једнократне новчане помоћи зависи од 
расположивих средстава планираних у буџету општине 
Билећа.Исплата новчаних средстава вршиће се путем 
текућих рачуна на име подносиоца захтјева. 
 

Члан 4. 
 

Једнократна новчана помоћ може се додијелити највише 
два пута у току године, с тим да укупан износ додијељене 
новчане помоћи не може износити више од 400,00 КМ. 
 

Члан 5. 
 

Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи разматра 
Комисија за додјелу једнократних новчаних помоћи ( у 
даљем тексту: Комисија). 
Комисију именује Начелник општине. Комисија се састоји 
од предсједника и два члана. 
 

Члан 6. 
 

На приједлог Комисије Начелник општине доноси 
Рјешење о исплати једнократне помоћи. 
За реализацију Рјешења из става 1 овог члана задужује 
се Одјељење за финансије Општинске управе Билећа. 
 

Члан7. 
 

Предност за додјелу једнократних новчаних помоћи, 
према једнаким условима, имају студенти из породица 
погинулих бораца, ратних војних инвалида до четврте 
категорије, дјеца без оба или једног родитеља, студенти 
чији родитељи нису запослени, студенти из породица у 
којима има два или више студената и студенти са 
утврђеним инвалидитетом. 
 

Члан 8. 
 
Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи, 
студенти су дужни приложити сљедећу документацију: 
 
а) Потврду од високошколске установе о уписаној години 
студија или копију индекса прве стране на којој је видљив 
упис године, 
б) Увјерење о мјесту пребивалишта или копија личне 
карте, 
в) Доказ о члановима породичног домаћинства – кућна 
листа, 
г) Потврду од ОБО да је из категорије породице погинулог 
борца, односно ратног војног инвалида до четврте 
категорије, 
д) копија картице текућег рачуна. 
 

Члан 9. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављен у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-49421             НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
Билећа,7.4.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 
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На основу члана 59. став (1) тачка 18) и члана 
82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа 
доноси 

ПРАВИЛНИК 
о додјели новчаних помоћи 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником о додјели новчаних помоћи (у даљем 
тексту Правилник) одређују се услови и поступак за 
додјелу новчаних средстава физичким и правним лицима. 
 

Члан 2. 
 

Новчана помоћ је једнократна и може се одобрити 
физичким лицима у износу до 1.000,00 КМ (хиљаду КМ), а 
правним лицима у износу до 5.000,00 КМ (петхиљада КМ).  
 

Члан 3. 
 

Услови за додјелу новчане помоћи физичким лицима су: 
- тешка здравствена ситуација (малигна и друга тешка 
обољења, инвалидност од 80%-100%, за потребе 
лијечења и рехабилитације у здравственој установи ван 
мјеста пребивалишта), 
- тешка материјала ситуација (да нема мјесечна примања 
по члану домаћинства већа од 15% просјечне нето плате 
у Републици Српској), 
- посљедица елементарних непогода, више силе и 
слично, на основу налаза стручне комисије. 
 

Члан 4. 
 

Лица из претходног члана дужна су уз захтјев за додјелу 
новчане помоћи приложити доказе о испуњености услова 
за додјелу помоћи: 
- налаз надлежне здравствене установе, односно 
надлежног доктора,  
- доказ о мјесечним примањима (чек о висини пензије, 
потврда о висини плате, увјерење о незапослености и 
остало), доказ о броју чланова домаћинства (кућна 
листа), 
- доказ о посљедицама елементарне непогоде, више силе 
и слично (налаз стручне комисије). 
Уз захтјев је потребно назначити банку, број текућег 
рачуна подносиоца захтјева и његов ЈМБГ. 
 

Члан 5. 
 

Услови за додјелу новчане помоћи правним лицима: 
- активности у области хуманитаре, социјалне, 
здравствене, едукативе и друге помоћи, 
- активности у правцу унапређења, стандарда и заштите 
животне средине и случно, 
- друге активности на промоцији и на популаризацији 
цивилног друштва. 

Члан 6. 
 

Правна лица из претходног члана дужна су уз захтјев за 
новчану помоч приложити доказе о испуњености услова 
за додјелу новчане помоћи, одговарајући програм, 
пројекат и другу релевантну документацију. 

Уз захтјев је потребно назначити банку, жиро рачун и ЈИБ 
Пореске управе Републике српске. 
 

Члан 7. 
 

Захтјев за додјелу новчане помоћи разматра Комисија за 
додјелу новчане помоћи која броји три члана, а коју 
именује Начелник општине својим рјешењем (у даљем 
тексту Комисија). 
Приликом разматрања и одлучивања о захтјеву, Комисија 
је дужна цијенити све околности које утичу на основаност 
захтјева у висини потребних средстава. 
Комисија ради у пуном саставу и о раду сачињава 
записник. 
Захтјеве поднесене за једнократну новчану помоћ 
Комисија разматра једном седмично.  
 

Члан 8. 
 

У хитним случајевима Комисија може разматрати 
приспјели захтјев одмах. 
Комисија рангира захтјеве у складу са одредбама овог 
Правилника, израђује нацрт рјешења или одлуке о 
одобрењу новчане помоћи и доставља га начелнику 
општине који доноси коначан акт о додјели помоћи. 
 

Члан 9. 
 

Уколико се из оправданих разлога поднесеном захтјеву не 
може удовољити, подносилац захтјева ће се обавијестити 
и упутити на који начин и којем надлежном органу се 
може обратити ради рјешавања захтјева. 
 

Члан 10. 
 

У току једне календарске године помоћ се може одобрити 
само једном, а у изузетно тешкој и сложеној здравственој 
ситуацији највише два пута. 
 

Члан 11. 
 

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

Члан 12. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи 
Правилник број: 11.02/012-60/11 од 26.01.2011. године. 
 
Број: 11.02/012-1162/21             НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.9.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 
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