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 На основу члана 31. став (1) тачка з) 
Закона о буџетском систему  Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр.121/12,52/14,103/15 и 15/16) члана 39. став (2) 
тачка 3)  Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 35. став (2) тачка 3) Статута 
Општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине Билећа, на 
својој VIII Редовној сједници одржаној дана 
30.12.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Буџета општине Билећа за 

2022.годину 
 

I 
 
Овом Одлуком усваја се Буџет општине Билећа у 
износу од   9.153.477 КМ 
 
   II 
 
Средства из претходног члана чине: 

- Изворни приходи………….... 8.522.937 КМ 
- Грантови,трансфери,примици за 

нефинансијску имовину, 
примици од финансијске имовине и остали 
примици................................… 630.540 КМ 
 
                            III 

 
Средства Буџета из члана I ове Одлуке 
распоређује се: 
 

- За утврђене намјене………. 9.118.477 КМ 

- Буџетску резерву…………….....35.000 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:11.01/013-433/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2021.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 

4 

 На основу члана 33. став (2) Закона о 
буџетском систему Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске“, бр.121/12,52/14,103/15 
и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
35. став (2) тачка 3) Статута Општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој VIII Редовној 
сједници одржаној дана 30.12.2021. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о извршењу Буџета Општине Билећа за 2022. 

годину 

 
I Опште одредбе 

 
I 
 

Овом Одлуком прописује се начин извршења 
Буџета општине Билећа за 2022. годину (у даљем 
тексту: Буџета). 
Ова Одлука ће се спроводити у складу са Законом 
о буџетском систему Републике Српске и осталим 
Законима којима се регулише ова област, а односи 
се на кориснике Буџета и примаоце грантова из 
Буџета. 

II 
 

Средства Буџета распоређују се на текуће расходе 
7.474.477 KM, капиталне расходе 424.000 КМ, 
трансфери и отплату дугова 762.000 КМ, остале 
расходе 458.000 КМ, буџетску резерву 35.000 КМ,  
а што укупно износи 9.153.477 КМ. 
 

III 
 

Приходи буџета утврђени су чланом 8, 8а и 9. 
Закона о буџетском систему Републике Српске. 
Буџетски корисници могу користити властите 
приходе у складу са Законом. 
 

IV 
 

Буџетски издаци су: 

 текући трошкови и дознаке нижим 
организационим јединицама, 

 капитални трошкови, 

 позајмљивања и отплате дугова и 

 средства за посебне намјене. 
 

V 
 

Одјељење за финансије управља и контролише 
прилив и одлив новчаних средстава према 
усвојеном буџету. 
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Коришћење средстава за капитална улагања и 
средства за текуће помоћи (грантови) вршиће се по 
добијању сагласности Начелника општине на план 
утрошка тих средстава. 
 

VI 
 

Корисници буџетских средстава дужни су да 
средстава утврђена у Буџету користе руководећи 
се начелима рационалности и штедње. 
 

VII 
 

Буџетски корисници дужни су да се приликом 
трошења буџетских средстава, придржавају Закона 
о буџетском систему Републике Српске, што значи 
да смију стварати обавезе и користити средства 
само за намјене планиране Буџетом и до износа 
који је планиран. 
 

VIII 
 

Наредбодавац на средствима Буџета је Начелник 
Општине и он располаже средствима до висине и 
за намјене одређене Буџетом. 
Стварање уговорених обавеза од стране 
Наредбодавца на средствима Буџета захтијева 
претходну провјеру да ли су средства планирана у 
Буџету. 
За намјенску употребу средстава одговорни су 
корисници буџетских средстава (Начелници 
одјељења, руководиоци Јавних установа, и 
корисници грантова). 
 

IX 
 

Корисници буџетских средстава су дужни да 
поднесу Одјељењу за финансије своје кварталне 
финансијске планове за извршење буџета петнаест 
дана  прије почетка сваког квартала. 
Одјељење за финансије даје сагласност буџетским 
корисницима на поднесене кварталне финансијске 
планове за извршење буџета, а у складу са 
процијењеним остварењем буџетских средстава за 
исти период. 
 

X 
 

Прерасподјела средстава, у оквиру буџетског 
корисника, између текућих и капиталних расхода 
као и у оквиру текућих и капиталних расхода, врши 
се на основу Закључка Начелника Општине. 
Изузетак од претходног става је да се не може 
вршити: 

 прерасподјела средстава са материјалних 
трошкова на лична примања и 

 прерасподјела средстава са пројеката за 
које је обезбјеђено суфинансирање. 
 

XI 
 

Начелник општине може средства распоређена 
Буџетом прераспоређивати између Одјељења 
административне службе, уколико се не може 
извршити прерасподјела средстава према члану 
10. став 1. 
 

XII 
 

Одјељење за финансије врши пренос средстава за 
измирење обавеза из члана 4. на основу 
вјеродостојних исправа. 
Исправама из претходног става сматрају се: 

 обрачунске листе плата и накнада, 

 уговори и предрачуни, 

 рачуни за набавку средстава, материјала, 
роба и услуга, 

 одлука и рјешење надлежних органа и 

 осталих финансијских исправа. 
 

XIII 
 

Корисници текућих помоћи (грантова) дужни су 
буџетска средства користити у складу са Планом и 
програмом на који су добили сагласност Начелника 
општине, а о утрошеним средствима уредно 
извјештавати Одјељење за финансије и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности или 
Одјељење које прати рад корисника гранта. 
Коначан извјештај о коришћеним средствима 
гранта дужни су поднијети најкасније десет дана по 
истеку фискалне године. 
 

XIV 
 

Средства грантова са позиције гдје није одређен 
корисник, распоређиват ће се  Рјешењем или 
Уговором са Начелником општине на основу 
приједлога комисија за расподјелу средстава 
гранта. 
Комисије су дужне да обезбједе транспарентан 
приступ потенцијалним корисницима средстава 
путем јавног позива. 
 

XV 
 

Средства буџетске резерве могу се користити у 
складу са чланом 38. Закона о буџетском систему 
Републике Српске и то за: 

1. покривање непредвиђених расхода за које 
нису планирана средства у Буџету, 

2. буџетске издатке за које се у току године 
покаже да планирана буџетска средства 
нису довољна, 

3. привремено извршавање обавеза буџета 
усљед смањеног обима буџетских 
средстава и 
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4. изузетно за остале намјене у складу са 

Одлуком Начелника општине. 
 
Корисник буџетске резерве дужан је поднијети 
Извјештај о утрошку примљених средстава. 
Средства буџетске резерве одобравају се на 
основу поднесених програма, односно пројеката. 
О кориштењу средстава буџетске резерве одлучује 
Начелник општине. 
 

II Посебне одредбе 
 

XVI 
 

Буџет ће се извршити по следећим приоритетима: 
1. обавезе по основу отплате кредита у 

износима који су доспјели за плаћање, 
2. порезе и доприносе на нето плате, 
3. средства за нето плате, 
4. средства за социјалну заштиту, 
5. средства за остала примања и порези и 

доприноси на остала примања, 
6. средства за обавезе према добављачима, 
7. трансфери за грантове, 
8. средства за остале обавезе. 
 

XVII 
 

Посебни приходи - накнаде по разним основама, 
наплаћеним по посебним Законима, усмјераће се и 
трошити у складу са одобреним буџетом. 
 

XVIII 
 

Буџетски корисници су дужни да се у поступку 
набавке роба, материјала и услуга придржавају 
одредаба Закона о јавним набавкама, као и 
процедура утврђених Правилником. 
 
 

XIX 
 

Начелник општине је дужан да предложи 
уравнотежење (ребаланс) буџета ако се у току 
буџетске године, приходи не буду остварили према 
предвиђеном буџету или се буду остварили у 
већем износу од планираног. 
 

XX 
 

Одредбе ове Одлуке ће имати приоритет у случају 
да буду супротне другим Одлукама у стварима које 
се тичу извршења буџета по свим ставкама. 
 

XXI 
 

Начелник општине подноси полугодишњи  
извјештај о извршењу буџета Скупштине општине. 

 

III Прелазне и завршне одредбе 

XXII 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у "Службеном гласнику општине 
Билећа". 
 
Број:11.01/013-434/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2021.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 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 својој VIII Редовној сједници одржаној 
дана 30.12.2021.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 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 Јавно 
предузеће „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) 
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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 
средства која улаже оснивач – Општина Билећа 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. 

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, 

- 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 и 

извршног директора Јавног предузећа, 

- даје приједлог Скупштини о пословној 

сарадњи и повезивању са другим 

предузећима, 

- даје приједлог Скупштини о оснивању 

новог предузећа, 
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- обавља и друге послове утврђене законом, 

статуом и другим актима Јавног предузећа. 

Члан 13. 
 

Управу Јавног предузећа (у даљем тексту: Управа) 
чине директор и извршни директор. 
Јавно предузеће заступа директор, а у његовој 
одсутности извршни директор. 
Појединачни члан Управе нема овлаштење за 
закључење уговора о располагању са 
кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ. 
За наведене радње обавезан је потпис два  
директора (директора и извршног директора). 
Мандат директора и извршног директора је четири 
године, а именује их Надзорни одбор Јавног 
предузећа, након проведеног поступка јавне 
конкуренције.Услови за директора и извршног 
директора Јавног предузећа утврђују се Статутом 
Јавног предузећа. 
 

Члан 14.  
 
Надлежност управе је: 

- организује и руководи пословање 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 15. 

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

Члан 16. 
 

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 и Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Билећастан“ д.о.о. Билећа, 
број:11.01/013-377/21 од 15.11.2021.године. 
 

 

Члан 17. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-439/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2021.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 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-
429/21 од 30.12.2021. године,Скупштина општине 
Билећа у улози Скупштине Јавног предузећа 
„Билећастан“ д.о.о. Билећа, на својој VIII Редовној 
сједници одржаној  дана 30.12.2021. 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 Јавно 
предузеће „Билећастан“ д.о.о. Билећа. 
Скраћени назив предузећа је ЈП „Билећастан“д.о.о. 
Билећа (у даљем тексту:Јавно предузеће). 
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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. 
Предузећа 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 
средства која улаже оснивач-Општина Билећа 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 одсутности извршни директор. 
Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати и 
другом раднику писмену пуномоћ за предузимање 
одређених правних радњи. 
Појединачни члан Управе нема овлаштење за 
закључење уговора о располагању са 
кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ. 
За наведене радње обавезан је потпис два  
директора (директора и извршног директора). 
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 и извршни директор) 
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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, 

- 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  и 

извршног 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 у 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. 
 
За директора и извршног директора 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 и извршног директора. 
 

Члан 19. 
 
Надлежности Управе: 
 

- 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, 
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- 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. 
 

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 повјерљива. 
 
 
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. 
 
Ступањем на снагу овог овог Статута престаје да 
важи Статут Јавног предузећа „Билећастан“ 
Билећа, број:11.01/013-117/08 од 23.10.2008. 
године и Статут Јавног предузећа „Билећастан“ 
д.о.о. Билећа, број:11.01/013-390/21 од 
15.11.2021.године. 
 

Члан 32. 
 
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
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Број:11.01/013-437/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2021.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
7 

 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 својој VIII Редовној сједници 
одржаној дана 30.12.2021.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, број: 11.01/013-437/21 од 30.12.2021. 
године. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-438/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2021.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“,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), Скупштина 
општине Билећа на својој VIII Редовној 
сједници,одржаној дана 30.12.2021. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о додјели стипендија редовним студентима 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се услови, критеријуми и 
висина стипендије за редовне студенте виших и 
високих школа, односно факултета. 
 

 
Члан 2. 

 

Средства за стипендије  редовним студентима 
обезбјеђују се у Буџету општине за текућу годину. 

Средства из става (1) овог члана распоређују се 
сразмјерно висини уговорених стипендија. 
II СРЕДСТВА, КОРИСНИЦИ, МЕЂУСОБНА ПРАВА 
И ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 3. 
 

Право на новчану стипендију имају редовни 
студенти друге,треће,четврте, пете и шесте године 
студија, који имају пребивалиште на подручју 
општине Билећа, а који су уписани искључиво на 
државне  више и високе школе, односно факултете 
у Републици Српској, Федерацији БиХ, Републици 
Србији и Републици Црној Гори. 
 

Члан 4. 
 

Начелник општине ће, у складу са одлуком 
Скупштине општине Билећа и утврђеним 
критеријумима, за наредну школску годину 
додијелити одређени број стипендија редовним 
студентима друге,треће,четврте, пете и шесте 
године студија, које ће се исплаћивати од 01.01.  
текуће године до 30.09. наредне школске године  у 
износу планираним  Буџетом општине. 
 

Члан 5. 
 

За стицање права на стипендију студент треба 
испуњавати следеће услове : 

1. да је држављанин БиХ и Републике 

Српске, 

2. да има мјесто пребивалишта у општини 

Билећа, 

3. да не остварује право на стипендију од 

било ког правног или физичког лица из 

Републике Српске или иностранства, 

4. да јемством докаже спремност и кредитну 

способност да враћа стипендију уколико не 

испуни обавезе из Уговора, 

5. да у току студија није понављао више од 

једне године.                

Члан 6. 

Конкурс за додјелу стипендија расписује Конкурсна 
комисија у роковима предвиђеним чланом 4. ове 
Одлуке.   

Члан 7. 

Конкурсну комисију за додјелу стипендија именује 
Начелник из реда радника Општинске управе 
Билећа. 
Конкурс се објављује на огласним таблама 
Општинске управе Билећа,на web страници 
општине Билећа као и путем локалне „Радио 
Билећа“. 
Конкурс мора бити отворен најмање 15 дана од 
дана објављивања. 
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Члан 8. 

На основу захтјева пријављених кандидата за 
додјелу стипендија, Конкурсна комисија сачињава 
Ранг-листу за избор кандидата и исту предлаже 
Начелнику општине. 

Члан 9. 

Одлуку о избору кандидата за додјелу стипендија 
доноси Начелник општине. 
Акт о додјели стипендија из члана 3. Ове Одлуке 
доноси Начелник општине. 

 

Члан 10.      

Код сачињавања Ранг-листе пријављених 
кандидата  за додјелу стипендија Конкурсна 
комисија ће бодовати : 

-   припадност породици погинулог борца, 

РВИ од I- IV категорије или дјеци без 

једног или  

    оба родитеља, 

-   просјечну оцјену студента постигнуту 

током школовања, 

-   социјални статус кандидата, 

-   припадност породици са два или више 

студената. 

Уколико два или више кандидата из става 1.овог 
члана имају исти број бодова, предност на 
остваривање права имају дјеца погинулих бораца и 
РВИ од прве до четврте групе инвалидности.                     

 

Члан 11. 

Кандидати за додјелу стипендија прилажу следеће 
доказе : 

  

1. увјерење о држављанству, 

2. увјерење о пребивалишту, 

3. изјаву да студент не остварује право 

на стипендију, кредит или помоћ, 

овјерену од стране надлежног органа, 

4. изјаву једног од родитеља или 

старатеља о преузимању дуга 

овјерену од стране надлежног органа, 

5. потписану мјеницу, 

6. увјерење да је редован студент године 

за коју тражи стипендију, 

7. доказ о просјечној оцјени постигнутој у 

току студирања. 

 
 
 

Члан 12. 
 

Висина стипендије за све студенте који остваре 
право на стипендију утврђује се тако што се 
најнижа цијена рада радника Општинске управе 
Билећа помножи са коефицијентом  1. 
 

Члан 13. 
 

Уколико се у буџету не оствари планирани износ 
новчаних средстава, висина накнаде студентима 
може бити утврђена  по коефицијентима мањим од 
прописаних у члану 12. ове Одлуке. 
 

Члан 14. 
 

Кориштење права на стипендију искључује право 
на кориштење једнократне новчане помоћи. 
 

Члан 15. 
 

Даваоц стипендије има право на једностран раскид 
Уговора са студентом у следећим случајевима: 
1. ако корисник права изгуби статус редовног 
студента, 
2. ако без сагласности даваоца стипендије 
промијени факултет или смијер студија, 
3. ако у току студирања буде осуђен на казну 
затвора због кривичног дјела, 
4. ако студент заснује радни однос, 
5. ако се у буџету општине не обезбиједе средства 
за уговорене намјене, 
6. ако током студија понавља више од једне године, 
7. ако студент не извршава уговорене обавезе.    
    

Члан 16. 
 

Студенти који закључују Уговор о стипендирању 
обавезни су да сваке године до 15.новембра, 
Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове, доставе оригинал увјерење о 
упису у наредну годину студија. Уколико студент не 
поступи у складу са ставом 1.овог члана губи право 
на стипендију за ту годину. 
 

Члан 17. 
 

Права по основу стипендирања припадају студенту 
за вријеме редовног школовања и  за вријеме 
апсолвентског стажа у трајању од шест мјесеци. 
 

Члан 18. 
 

Корисник права на стипендију је у обавези да у 
року од 15 дана од дана завршетка студија 
Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове општине Билећа, достави 
доказ о завршетку студија. 
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Докази из става 1.овог члана треба, између 
осталог, да садрже и просјечну оцјену остварену у 
току студирања. 
 

Члан 19. 
 

Уколико даваоц стипендије не обезбиједи 
одговарајуће радно мјесто у  року од шест мјесеци 
од дана достављања увјерења о завршетку 
студија, стипендисти престаје обавеза враћања 
стипендије. 
Уколико стипендиста не затражи од стипендитора 
заснивање радног односа или одбије да заснује 
радни однос на понуђено одговарајуће радно 
мјесто, стипендиста је обавезан повратити 
цјелокупан износ стипендије. 
 

Члан 20. 
 

 Почетак поврата стипендије даваоцу новчаних 
средстава је : 

1. првог дана наредног мјесеца од дана када 

корисник стипендије одбије да заснује 

радни однос на поменуто одговарајуће 

радно мјесто, 

2. тридесет дана од дана када даваоц 

стипендије сазна да је корисник  

стипендије завршио факултет, а није 

обавијестио надлежни орган, 

3. по истеку рока од тридесет дана од дана 

заснивања радног односа, односно по 

истеку рока од годину дана од дана 

завршетка студија, уколико студент не 

заснује радни однос у горе наведеном 

року, 

4. уколико студент не заснује радни однос у 

року једне године од дана завршетка 

студија, почетак враћања новчаних 

средстава може се регулисати посебним 

уговором између даваоца и корисника 

новчаних средстава, с тим што рок за 

почетак враћања не може бити дужи од 

двије године од дана завршетка студија. 

 

Стипендије се враћају  у онолико 

мјесечних рата колико мјесеци је студент 

користио  право на стипендију. 

 

                   Члан    21. 

Обавезују се корисници стипендија да ће вратити 
цјелокупан износ стипендије са почетком поврата 
тридесет дана од  дана једностраног раскида 
уговора због разлога прописаних чланом 15. 

Одлуке и то у року који представља два пута мањи 
број мјесеци у којима је остварио право. 
Уколико дође до једностраног раскида уговора из 
разлога прописаних чланом 15.  корисник права 
враћа новчана средства даваоцу у роковима 
прописаним у члану 20. Одлуке. 

 

Члан 22. 

Студент, припадник породице погинулог борца, 
инвалида од I-IV категорије, као и студент без 
једног или оба родитеља и студент са просјечном 
оцјеном 8,50 и вишом ослобађа се враћања дуга. 
Студенти, корисници стипендије који заснују радни 
однос на основу Уговора о стипендирању имају 
обавезу провести на раду најмање онолико 
времена колико су користили стипендију. У 
противном су обавезни вратити стипендију 
даваоцу. 
 

    Члан 23. 
 

Ближи услови о додјели и враћању стипендија ће 
се регулисати посебним Уговором који у име 
општине закључује Начелник општине са 
студентом као корисником права. 
 

Члан 24. 

 
Све управне, административне и друге радње и 
мјере додјељивања стипендија закључиће 
Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове. 
Исплате корисницима, евидентирање исплата и 
поступак поврата средстава извршаваће Одјељење 
за финансије општине Билећа. 
 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25 
. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о додјели стипендија и помоћи 
студентима, број:11.01/13-256/09 од 
27.11.2009.године („Сл.гласник општине Билећа“, 
10/09).   
 

Члан 26. 

 
Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове ће анализу стања из ове 
области достављати Скупштини општине Билећа 
најмање једанпут годишње. 
 

Члан 27. 

 
Уговорена права и обавезе на основу Одлуке која 
престаје да важи биће остварена у складу са том 
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Одлуком и могућностима обезбјеђења новчаних 
средстава у буџету општине Билећа. 
 

Члан 28. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-435/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2021.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
9 

 На основу члана 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 на својој VIII Редовној  
сједници одржаној  30.12.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Регулационог плана 

„Соларни парк Плана“ 
 

I 
 

Приступа се изради Регулационог плана „Соларни 
парк Плана “  (у даљем тексту : План ) у сврху 
изградње соларних електрана на подручју општине 
Билећа, Криваче  у МЗ  Плана.  Границе простора 
које су обухваћене овим Планом одређене су у 
графичком дијелу овог Плана. 
 

II 
 

Простор обухвата плана  у површини 1.574 ха , а 
налази се са обје стране  Регионалног пута 
Кривача-Берковићи и полази од  раскршћа 
магистралног пута Билећа-Гацко  и Регионалног 
пута Кривача-Берковићи. 
 

III 
 

План се доноси на период од 10 година. 
 

IV 
 

Носилац израде плана дужан је да се приликом 
израде плана руководи свим важећим законским 
прописима и програмским задатаком.  
 

V 
 

Рок израде Плана је 6 мјесеци од дана доношења 
Одлуке.  

 
 
 

VI 
 

Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 
предати овјерен преднацрт Плана. Носилац 
припреме Плана  ће размотрити преднацрт на 
стручној расправи и размотрити примједбе, 
мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 
рјешења ће уградити у нацрт Плана. 
Носилац припреме Плана  утврдиће нацрт Плана, 
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта Плана на 
јавни увид. Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, 
времену и начину излагање нацрта Плана јавност и 
власници непокретности на подручју за које се 
доноси План ће се обавијестити огласом. 
Нацрт Плана  ставиће се на јавни увид у 
просторијама Одјељења за просторно уређење и 
просторијама носиоца израде Плана.  

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. 
Став носиоца израде Плана према примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 
расправи у року 30 дана од дана затварања јавног 
увида. Позив за јавну расправу ће се објавити у 
најмање једном дневно листу доступном на 
територији РС. Уколико би се приједлог Плана на 
основу прихваћених приједлога, примједаба , 
мишљења достављених у току јавног увида, 
значајно разликовао од нацрта докумената, 
носилац припреме ће поново организовати јавни 
увид, који се може спроводити највише два пута.  
 

VII 
 

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

VIII 
 

Средства потребна за покривање материјалних 
трошкова за израду Плана биће обезбијеђена од 
стране инвеститора. 
 

IХ 
 

Носилац припреме Плана  је Одјељење за 
просторно уређење, стамбено комуналне послове, 
а носиоц израде Плана  биће одређен на основу 
споразума инвеститора са Општином Билећа. 
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Х 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“.   
 
Број:11.01/013-436/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2021.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
10 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
35. став (2) Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа на својој Свечаној сједници 
одржаној дана 25.01.2022. године, донијела  је                                                                            
 

О Д Л У К У 
о додјели Повеље општине Билећа за 2021. 

годину појединцу 

 
I 
 

Драгољубу - Драгу Шаренцу, додијељује се 
Повеља општине Билећа за 2021.годину појединцу, 
истакнутом хуманисти и дугогодишњем 
добровољном даваоцу крви. 
 

II 
 

Повељу општине Билећа уручиће начелник 
општине Билећа, поводом Дана и крсне славе 
општине Билећа, 27. јануара. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-14/22                Предсједник СО-е,  
Билећа, 25.1.2022.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
11 

 На основу 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) Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа на својој Свечаној сједници 
одржаној дана 25.01.2022. године,  донијела  је                                                                            
 

О Д Л У К У 
о додјели Повеље општине Билећа за 2021. 

годину колективу 

 
I 

 
ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Будућност“ Билећа, додијељује се Повеља 
општине Билећа за 2021.годину колективу, због 
изузетне посвећености васпитно-образовном раду 
и унапређењу услова боравка дјеце у овој 
установи. 
 

II 
Повељу општине Билећа уручиће начелник 
општине Билећа, поводом Дана и крсне славе 
општине Билећа, 27. јануара. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-12/22                Предсједник СО-е,  
Билећа, 25.1.2022.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
12 

 
 На основу 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) Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа на својој Свечаној сједници 
одржаној дана 25.01.2022. године,  донијела  је                                                                            
 

О Д Л У К У 
о избору најбољих спортиста за 2021. годину 

 
I 

Спортисти за 2021.годину су: 
I мјесто Глорија Куреш, за остварене резултате у 
атлетици на републичким, државним и 
међународним такмичењима. 
II мјесто Никола Ђорђић, за остварене резултате у  
ФК „Херцеговац“ Билећа, репрезентацији 
Републике Српске и репрезентацији Босне и 
Херцеговине. 
III мјесто Ивана Самарџић, за остварене резултате 
у каратеу на републичким, државним и 
међународним такмичењима. 
 

II 
 

Повељу општине Билећа уручиће начелник 
општине Билећа, поводом Дана и крсне славе 
општине Билећа, 27. јануара. 
 

III 
 

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



 54 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 1                31.1.2022                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
Број:11.01/013-13/22                Предсједник СО-е,  
Билећа, 25.1.2022.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
1 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                         

I 
 

       Одобрава се предузећу „Вујовић столарија“ 
д.о.о. Билећа, исплата новчаних средстава  у  
износу од 1.755,00 КМ  у сврху замјене улазних 
врата на згради бивше музичке школе у Билећи. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1441/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,26.11.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
2 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Грбушић Предрагу и Јелени у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1434/21 од  

26.11.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун Предрага Грбушића , број: 19312267 код 
„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1434/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,29.11.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
3 

 На основу 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, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се СЗТР „Цвјећара“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 120,00 КМ   
за набавку и  полагање вијенаца на споменике 
страдалих припадника Донског корпуса приликом 
посјете  Руске делегације Билећи. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1452/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.11.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
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4 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се СЗТР„Pirelli“ Билећа, исплата 
новчаних средстава у износу од 626,00 КМ  у сврху 
одржавања и сервисирања аутомобила који су у 
власништву Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1451/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.11.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
5 

 На основу 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, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се „ZK Office“ д.о.о. Мостар, исплата 
новчаних средстава у износу од 175,50 КМ  у сврху 
набавке рачунарске опреме ( тонера за штампач ) 
за потребе Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

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

 
 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1453/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.11.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
6 

На основу 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, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Друштву за очување баштине 
„Доб“ из Гацка, исплата новчаних средстава у 
износу од 960,00 КМ  у сврху набавке књиге 
„Херцеговина“ (32 x 30 КМ ) за потребе општине 
Билећа. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1454/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.11.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
7 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
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I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Вуковић Лазару и Марији у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1437/21 од  
29.11.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун Лазара Вуковића, број: 5620088058899298 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1475/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,6.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
8 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21),члана 8. 
Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,    
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

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

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на жиро 
рачун Светлане Поповић, број:5620088145179731  
код    „НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
 

 
 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1430/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,7.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 

9 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21),члана 8. 
Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,    
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

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

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на жиро 
рачун Зорке Копривице , број:5620088132613381 
код    „НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1450/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,7.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 

10 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21),члана 8. 
Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,    
д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се Велибору Бјелетићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне  ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на жиро 
рачун Велибора Бјелетића, број:45550848000  код    
„UniCredit Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1435/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,7.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
11 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21),члана 8. 
Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа, д 
о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Анђелији Рогач из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне  ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на жиро 
рачун Анђелије Рогач, број:45314498000  код    
„UniCredit Bank“а.д. Бања Лука. 
 

 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1426/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,7.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                                                                                   
 
12 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и  
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16),  Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
                                                  

Р Ј Е Ш Е Њ E  
O ДОПУНИ РЈЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЦЕНТРАЛНЕ 
ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ  
ОПШТИНЕ БИЛЕЋА  

 
I 

 
У тачки I Рјешења о именовању централне 

пописне комисије општине Билећа додаје се: „ за 
2021.годину“. 
 

II 

 
У тачки II додаје се: „Обавеза  пописних 

комисија општине Билећа је да попис започну 
20.01.2022.год. и заврше до 28.02.2022.године. 
Комисија за попис потраживања,залиха и новчаних 
средстава општине Билећа у обавези је да попис 
започне на дан 31.12.2021.године.“. 
 

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику Општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1488/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
13 

 На основу 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, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                          

I 
 
       Одобрава се, Црквеном одбору при храму 
Покрова Пресвете Богородице у Хоџићима , 
исплата новчаних средстава у износу од 500,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи за обнову црквеног 
дома у Коритима. 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 
обнову вјерских објеката,а уплатиће се на жиро 
рачун Црквеног одбора,број:5559000054311614 код  
“Нове банке“. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1469/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,13.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
14 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21), члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17) и Записника комисије 
за процјену штете од елементарних 
непогода,природних и других несрећа 
број:11.03/339-09/21 од 09.12.2021.год., Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Мијодрагу Милићевићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 700,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи за санирање дијела 
штете настале од напада чопора вукова на стадо 
оваца приликом чега је дошло до угинућа седам 
животиња. 
 

II 
 

        Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за остале непоменуте расходе и уплатиће се на 
жиро рачуна Мијодрага Милићевића, број: 
5620088165183653  код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1504/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,13.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
15 

На основу 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, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                          

I 
 

       Одобрава се предузећу „Вулком“ д.о.о. Билећа, 
исплата новчаних средстава по рачунима бр. 001-
00495721 и 001-00529/21  у укупном износу од 
983,08 КМ  у сврху набавке материјала за 
реновирање тоалета у згради бивше музичке 
школе. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1503/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,13.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
16 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21) и члана 
5. Правилника о попису имовине, новчаних 
средстава, потраживања, обавеза, ситног 
инвентара и залиха („Службени гласник општине  
Билећа“, број 2/07), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

 
Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности основних средстава Министарства 
управе и локалне самоуправе, у саставу: 

 
1. Милојка Милошевић, предсједник 

Комисије, 
2. Немања Попадић,  члан Комисије, 
3. Слађана Јањић, члан Комисије. 

 

II 
 

Задатак Комисије је да изврши попис и 
процјену вриједности основних средстава 
Министарства управе и локалне самоуправе, у 
складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16). 

 
III 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1498/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
17 

На основу 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, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                          

I 
 

       Одобрава се нотару Олгици Стевић, исплата 
новчаних средстава  по рачунима број: 2324-12/21 
и 2325-12/21 у укупном износу од 88,70 КМ  у сврху 
пружања нотарских услуга за потребе Општинске 
управе Билећа. 
 

 
 
 
 

II 
 

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

 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1528/21                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
18 

 На основу 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, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се,ресторану „Језеро“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 506,20 КМ  
у сврху организовања конзумације јела и пића за 
руску делегацију која се налазила у званичној 
посјети општини Билећа. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1529/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
19 

 На основу 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, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се,ресторану „Језеро“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 27,50 КМ  
у сврху организовања конзумације јела и пића за 
Слоба Вулешевића који је организовао обуку за 
израду пројеката службеницима у Општинској 
управи Билећа. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1530/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
20 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка  2. Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа “, број 4 /11), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 
Стевовић Драженку и Славици у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1533/21 од 
15.12.2021. године, на име  рођења трећег дјетета 
Стевовић Тее рођене 29.11.2021. године у Фочи, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Драженка Стевовића, број рачуна: 
45547370000 код „ UniCredit bank“ а.д.  Бања Лука. 

 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1533/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,22.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
21 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21), члана 
3. и члана 7. став (3) Уредбе о условима и начину 
плаћања готовим новцем („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 86/12 и 10/14) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, брoj 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о висини благајничког максимума 

 
I 

 
 Овом Одлуком се одређује висина и одржавање 
благајничког максимума у 2022. години за плаћање 
готовим новцем у конвертибилним маркама путем 
благајне Општинске управе Билећа. 
  

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

 
III 
 

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

 
                            IV 
 
За провођење ове Одлуке задужује се 

службеник који обавља послове благајника. 
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
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Број: 11.02/012-1559/21              НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,23.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
22 

На основу 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, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се, Фондацији „Мозаик“ уплата 
новчаних средстава у износу од 4.030,00 КМ по 
основу Меморандума о сарадњи, од 07.02.2019. 
године, број: 11.02/012-145/19 и Анекса II 
Меморандума 11.02/012-574/21 од 27.04.2021. 
год,којима је дефинисана сарадња на успостави и 
развоју програма Омладинска банка Билећа. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за буџетску резерву, а уплатиће се на жиро рачун 
фондације „Мозаик“, број: 161-0000036320-303 код 
„Raiffeisen bank“. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1561/21              НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,23.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
23 

 На основу члана 82. Став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број  97/16 ),члана 87.став (2) 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“ број 6/17, члана 25.став (2) 
Закона о социјалној заштити ( „Службени гласник 
Републике Српске“бр. 37/12, 90/16 и члана 3. 
Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној 
заштити(„Службени гласник Републике Српске“број 
94/19, а у вези са чланом 8. Правилника о 
утврђивању способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивања функционалног стања корисника 
(„Службени гласник Републике Српске“број 116/12), 
Начелник општине Билећа, д  о  н  о  с  и : 

О Д Л У К У 
 

о именовању Првостепене стручне комисије о 
утврђивању способности лица у поступку 

остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивања функционалног стања корисника 

 
Члан 1. 

 
       Овом Одлуком именује се Првостепена 
стручна комисија о утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите 
и утврђивања функционалног стања корисника. 

 
Члан 2. 

 
       Комисију из ове одлуке чине стални чланови: 
 
1. Радмиловић Томислав,специјалиста породичне 

медицине-предсједник комисије, 
2. Ковачевић Бранка,дипломирани дефектолог-

члан, 
3. Шаренац Јованка, дипломирани психолог-члан. 

 
Члан 3. 

 
          Радом комисије руководи предсједник. 
Предсједник комисије заказује састанак 
комисије,попуњава Бартелов тест, налаз и 
мишљење комисије. 
 

Члан 4. 

 
          Послове координације комисије обавља 
кординатаор комисије. Координатор комисије 
прикупља документацију која је неопходна за 
вођење поступка у сврху утврђивања способности 
и функционалног стања лица, прикупљену 
документацију доставља предсједнику комисије, 
прати рад комисије,води записник о раду комисије, 
прослеђује налазе комисије и обавља друге 
послове према потреби комисије. 
          Координатора комисије именује директор ЈУ 
Центар за социјални рад Билећа из реда 
запослених. 

Члан 5. 

 
           Координатор комисије доставља захтјев за 
утврђивање способности и функционалног стања 
лица који је поднесен Центру за социјални рад 
предсједнику комисије са свом потребном и 
прикупљеном документацијом. 
           Предсједник комисије заказује састанак 
комисије на којем се сви чланови комисије упознају 
са документацијом,договарају се о времену и 
мјесту процјене и позивају лица за процјену. 
           Сваки члан комисије непосредно врши 
опсервацију и утврђивање способности и 
функционалног стања лица у оквиру свог домена 
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рада,а свој налаз и мишљење доставља 
предсједнику комисије на прописаном обрасцу. 
           Уколико је неопходно комисија упућује лица 
на додатне специјалистичке и друге 
прегледе.Процјена се врши у просторијама 
Општинске управе Билећа,а у случају кад због 
стања лице није у могућности да приступи 
процјени,процјена се врши у просторијама у којим 
лице борави.Чланови комисије су дужни да се 
током утврђивања способности и функционалног 
стања лица придржавају прописа из своје области 
као и стандарда и правила струке.Бартелов тест 
попуњава предсједник комисије,а на основу 
појединачне оцјене сваког члана комисије и 
усаглашавања ставова свих чланова 
комисије,доноси налаз и мишљење о способности 
и функционалном стању лица чији саставни дио је 
и Бартелов тест. Првостепена стручна комисија 
налаз и мишљење о способности и функционалном 
стању лица доставља ЈУ Центар за социјални рад  
Билећа на даље поступање и лицу чија се 
способност и функционално стање утврђује. 
 

Члан 6. 

 
          Средства за трошкове рада комисије 
обезбјеђују се у буџету општине Билећа.Трошкови 
рада комисије су: накнаде члановима и 
координатору комисије, трошкови превоза чланова 
комисије, трошкови канцеларијског материјала, 
поштански и телефонски трошкови. Висина нето 
накнаде предсједнику комисије утврђује се у износу 
од 15 КМ,а члановима комисије у износу од 10 КМ 
по прегледаном лицу за које се врши процјена. 
Висина нето накнаде за координатора комисије 
утврђује се у износу од 80 КМ за мјесец у коме се 
врши процјена лица.Предсједник комисије мјесечно 
доставља извјештај о броју урађених предмета и 
висини накнаде надлежном Општинском одјељењу. 
 

Члан 7. 

 
          Координатор прикупља и чува документацију 
комисије у ЈУ Центар за социјални рад 
Билећа.Документацију комисије чине сва 
прикупљена документација,појединачни налази и 
мишљења чланова комисије,записници са састанка 
комисије и сва друга релевантна документација о 
раду комисије.Евиденција и чување документације 
води се по правилима канцеларијског пословања. 
 

Члан 8. 

 
          Комисија о свом раду обавјештава Одјељење 
за привреду,друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове општине Билећа и Министарство здравља 
и социјалне заштите Републике Српске једном 
годишње. 
 
 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1570/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,27.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           
 

24 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21),члана 
87. Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17) и Одлуке о именовању 
Првостепене стручне комисије о утврђивању 
способности лица у поступку остваривања права из 
социјалне заштите и утврђивања функционалног 
стања корисника,број:11.02/012-1570/21 Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
                                                  

Р Ј Е Ш Е Њ E 
 о именовању члановa Првостепене стручне 
комисије о утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне 

заштите и утврђивања функционалног стања 
корисника 

 
I 

 
Именује се  Комисије за утврђивање 

способности лица у поступку остваривања права из 
социјалне заштите у саставу: 

 
1. Томислав Радмиловић-

спец.породичне 
медицине,предсједник Комисије 

2. Бранка Ковачевић-
дипл.дефектолог., члан Комисије, 

3. Јованка Шаренац-дипл.психолог, 
члан Комисије, 

4. Драгана Столица-координатор 
Комисије. 

 
II 

 
Задатак Комисије је да непосредно изврши 

опсервацију и утврђивање способности и 
функционалног стања лица у оквиру свог домена 
рада и донесе налаз и мишљење о способности и 
функционалном стању лица чији је саставни дио и 
Бартелов тест. 

                               III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-1570/21     ЗАМЈЕНИК   НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
Билећа,27.12.2021.год.           По овлашћењу бр.11.02/012-982/21 
                                                                Никола Бајовић 



 63 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 1                31.1.2022                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
25 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа", број 4/11), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава Вујовић 
Жељку и Славенки у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1563/21 од 
24.12.2021. године, на име  рођења трећег дјетета 
Николе Вујовића рођеног 29.11.2021. године у 
Требињу, у складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 ). 

 
II 

 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Славенке Вујовић, број рачуна: 
5620088169498892 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1563/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,28.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
26 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21),члана 8. 
Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,    
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

 
 

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

II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 
жиро рачун Влада Комненића, број:45254095000 
код    „UniCredit Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1486/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,28.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
27 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21),члана 8. 
Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,    
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

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

II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 
жиро рачун Љубице Савовић, број: 
5620088153736295 код    „НЛБ банке“а.д. Бања 
Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
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Број: 11.02/012-1494/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,28.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
28 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21),члана 8. 
Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Јованки Вукасовић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне  ситуације. 
 

II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 
жиро рачун Јованке Вукасовић, број: 
5620088168034580 код    „НЛБ банке“а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1493/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,28.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
29 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21), члана 
8. Правилника о додјели новчаних помоћи, број 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,    
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Наташи Вукотић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 400,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне  ситуације. 
 

II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Наташе Вукотић, број: 
5620088169421389 код    „НЛБ банке“а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1575/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,29.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                          

 
30 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21),члана 8. 
Правилника о додјели новчаних помоћи, број 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,    
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

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

II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 
жиро рачун Марине Вујовић, број: 
5620088156077778 код    „НЛБ банке“а.д. Бања 
Лука. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1556/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,29.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
31 

На основу 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, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се, Епархији Захумско-херцеговачкој 
и приморској-Црквеној општини Билећа , исплата 
новчаних средстава у износу од 500,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за Хуманитарно удружење 
“Хришћани за хришћане“ и за организацију Бадње 
вечери у порти Саборног храма Светог Саве у 
Билећи. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи,а уплатиће се на 
жиро рачун Српске православне црквене општине 
Билећа ,број:5620088065922874 код  “НЛБ банке“ 
а.д.Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1580/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,31.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
32 

На основу 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, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се управнику зграде социјалног 
становања Милораду Јањићу, исплата новчаних 
средстава у износу од 510,00 КМ  у сврху плаћања 
дијела рачуна електричне енергије који се односи 
на потрошњу за јавну расвјету испред наведене 
зграде. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи,а уплатиће се на 
жиро рачун Милорада Јањића, број: 
5620088112468324 код „НЛБ банке“.  

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1574/21              НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,31.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
33 

На основу 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, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се исплата новчаних средстава из 
благајне  у  износу од 200,00 КМ (4×50)  у сврху 
уплате годишње чланарине за Савез рачуновођа и 
ревизора РС (30 КМ) и обнову годишње лиценце 
(20 КМ) за: 
 

1. Мају Биберџић 
2. Новку Цуцу 
3. Бојану Антовић и 
4. Слађану Јањић. 

 
II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за стручно усавршавање запослених. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-46/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.1.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
34 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21) и члана 
5. Правилника о попису имовине, новчаних 
средстава, потраживања, обавеза, ситног 
инвентара и залиха („Службени гласник општине  
Билећа“, број 2/07), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 
                                                   

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

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

 
Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности основних средстава и инвентара 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, 
у саставу: 

 
1. Мирко Вујовић, предсједник 

Комисије, 
2. Немања Попадић,  члан Комисије, 
3. Стана Перућица, члан Комисије. 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности основних средстава 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, 
у складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16). 

 
III 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-64/22                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.1.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
 
 

35 

На основу 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, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се,ресторану „Језеро“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 407,00 КМ  
у сврху организовања конзумације јела и пића за 
госте општинске управе Билећа. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-74/22                  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,25.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
36 

На основу 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, д о н о с и 
 

УПУТСТВО 
 О НАЧИНУ ОБРАЧУНА ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БИЛЕЋА 
                                                           

I 
 

       За обрачун просјечне плате службеника и 
намјештеника у Општинској управи Билећа користе 
се следећи параметри: плате након опорезивања 
укупно са минулим радом и број запослених. 
 
      У плате након опорезивања улазе плате 
службеника и намјештеника који имају Рјешења о 
пријему у радни однос на неодређено и одређено 
вријеме,као и Уговори о обављању приправничког 
рада. 
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II 
 

     За обрачун просјечне плате функционера у 
Општинској управи Билећа користе се исти 
параметри као из тачке I овог Упутства. 

 
III 
 

Ова Упутство ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-92/22                  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,25.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
37 

 На основу члана  82. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа  („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 
 

       О Д Л У К У  
       о избору кандидата  са листе за избор 

 
                                              I 
 
           На основу расписаног Јавног конкурса за 
попуну упражњеног радног мјеста у општинској 
управи општине Билећа - „Виши стручни сарадник- 
пословни секретар“ , који је  објављен  у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 
113/21 од 15.12.2021. и 15.12.2021. године у „Гласу 
Српске“, након проведене процедуре и утврђеног 
редослиједа кандидата  са листе за избор, извршен 
је избор кандидата: 
 

1. За Вишег стручног сарадника- пословног 
секретара - 1 извршилац на неодређено 
вријеме, изабрана је: Наташа (Ристо) 
Милидраговић, економиста. 
 

II 
 
Начелник општине је у складу са чланом 82. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), а на основу 
утврђеног редослиједа кандидата са листе за избор  
од стране Конкурсне комисије за избор службеника 
општинске управе Билећа, одлучио да у радни 
однос на неодређено вријеме  прими  наведеног  
кандидата. 
 
Појединачна права из радног односа регулисаће се 
посебним рјешењем. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-44/22                  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,28.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
38 

 На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став 
(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 
 

Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за набавку бетона потребног за санацију 
јавне расвјете и пута у селу Давидовићи. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 4.500,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

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

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-1396/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.11.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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39 

На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став 
(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

         Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
пружање услуга за израду главног пројекта за 
објекат „Кућа меда“ у Билећи. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  2.000,00 КМ. 

 
III 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

 
V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1444/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.11.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

  
40 

     На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 
 

Одобрава се провођење  поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку млијека за потребе Црвеног крста у 
општини Билећа у 2022. години (ЛОТ 1) и набавку 
хљеба за потребе Црвеног крста у општини Билећа 
у 2022. години (ЛОТ 2). 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 37.000,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

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

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: 
Конкурентски захтјев. 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1464/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,2.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

  

41 

 На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став 
(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
  

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење  поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку горива за потребе Општинске управе 
Билећа, Цивилне заштите и једнократних помоћи. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 45.000,00 КМ. 

 



 69 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 1                31.1.2022                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за материјалне трошкове и 
једнократне помоћи.          

 
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: 

Конкурентски захтјев. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1463/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,2.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

  
42 

     На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење  поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку замјенских тонера за штампаче и копир 
апарат (ЛОТ 1), набавку канцеларијског материјала 
(ЛОТ 2), набавку канцеларијског папира (ЛОТ 3) и 
набавку средстава за одржавање хигијене ( ЛОТ 4) 
за потребе Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 11.000,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

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

 
 

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: 
Конкурентски захтјев. 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1465/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,2.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
                                                           

  
43 

На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

         Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за одвоз 
тампона, насипање и равнање локалних 
макадамских путева у општини Билећа. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  5.900,00 КМ. 

 
III 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 
 

V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1462/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,2.12.2021.год.                  Веселин Вујовић с.р 
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     На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став 
(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку и уградњу лед свјетиљки. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.900,00 КМ. 

III 
 

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

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1526/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став 
(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
 
 
 

I 
 

Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
извођење радова „Реконструкција дијела градских 
тротоара у Билећи“. 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 255.000,00 КМ. 

III 
 

Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке обезбиједила је 
Влада Републике Српске – Министарство 
финансија из буџетских средстава за јавне 
инвестиције за 2021. годину. Одлука о измјенама и 
допунама Одлуке о одређивању приоритетних 
пројеката из програма јавних инвестиција 
Републике Српске за финансирање из буџета у 
2021. години, са расподјелом средстава 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/21, 
19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 
61/21, 67/21, 96/21, 98/21, 101/21 и 103/21) 
објављена у Службеном гласнику Републике 
Српске број 106 од 25.11.2021. године.  
 

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Отворени 
поступак . 

V 
 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1525/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

  
46 

     На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став 
(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д о н о с и 
   

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
надоградњу стубова за јавну расвјету. 
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II 

 
Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 5.950,00 КМ. 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

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

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1527/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

  
47 

На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
пружање услуга превоза ученика средњих школа 
до краја школске 2021/2022. године, на релацијама: 
Билећа-Баљци, Билећа-Мириловићи, Билећа-
Подосоје, Делеуша-Враћеновићи, Билећа-
Требиње, Билећа-Длакоше (ЛОТ 1) и Билећа-
Корита, Билећа-Ораховице, Корита-Брестице (ЛОТ 
2). 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 59.000,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

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

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Отворени 
поступак. 

 
V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1538/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

  
48 

На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

       Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
осигурање радника запослених у Општинској 
управи Билећа у 2022. години. 
 

II 
 

        Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.950,00 КМ. 

III 
 
       Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за осигурање запослених радника. 
 

IV 
 
       Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
      Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1571/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,27.12.2021.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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