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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
1 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 35. став (2) тачка 2) и члана 
86. Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој IX Редовној сједници одржаној 
дана 16.02.2022.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о поништењу Одлуке о расписивању Јавног 
огласа за именовање чланова Општинске 

изборне комисије општине 
Билећа,број:11.01/013-165/21 од 

22.03.2021.године 
 
 

I 
Поништва се Одлукa о расписивању Јавног огласа 
за именовање чланова Општинске изборне 
комисије општине Билећа,број:11.01/013-165/21 од 
22.03.2021.године (“Службени гласник општине 
Билећа“, број 3/21). 

II 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у  “Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-26/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
2 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 35. став (2) тачка 2) и члана 
86. Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој IX Редовној сједници одржаној 
дана 16.02.2022.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о поништењу Рјешења о именовању Комисије 
за провођење поступка по јавном огласу за 

именовање чланова Општинске изборне 
комисије Билећа ,број:11.01/013-152/21 од 

22.03.2021.године 
 

I 
 

Поништва се Рјешење о именовању Комисије за 
провођење поступка по јавном огласу за 
именовање чланова Општинске изборне комисије 

Билећа,број:11.01/013-152/21 од 22.03.2021.године 
(“Службени гласник општине Билећа“, број 3/21). 
 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у  “Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-24/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
3 

 На основу члана 39. став (2) тачка 
2),члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 35. став (2) тачка 2) и члана 
86. Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17) Скупштина општине 
Билећа на својој IX Редовној сједници одржаној 
дана 16.02.2022.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о поништењу Јавног огласа за именовање  
чланова Општинске изборне комисије 

Билећа,број:11.01/013-168/21 од 
31.03.2021.године 

 

I 
 

Поништва се Јавни оглас за именовање чланова 
Општинске изборне комисије Билећа, 
број:11.01/013-168/21 од 31.03.2021.године, 
објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 
05.04.2021. године и у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, број  29/21 од 05.04.2021. 
године. 
 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у дневном листу „Глас Српске”, у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и у  
“Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-23/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
4 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35. 
став (2) тачка 2) и члана 86. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
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Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој IX Редовној сједници 
одржаној дана 16.02.2022. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о поништењу Рјешења о именовању 
предсједника и два члана Општинске изборне 

комисије Билећа, број:11.01/013-352/21 од 
15.11.2021.године 

 
I 
 

Поништва се Рјешење о именовању 
предсједника и два члана Општинске изборне 
комисије Билећа,број:11.01/013-352/21 од 
15.11.2021.године („Службени гласник 
општине Билећа“,број  8/21). 
 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у  “Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-25/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
5 

 На основу члана 2.12. став (5) Изборног 
закона Босне и Херцеговине(„Службени гласник 
БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06,32/07,33/08, 
37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 54/17 и 
41/20),члана 7. Упутства о утврђивању 
квалификација, броју, именовању, обуци и 
разрјешењу чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини - 
Пречишћени текст („Службени гласник БиХ“, број 
1/22) и члана 35. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој IX Редовној 
сједници одржаној дана 16.02.2022.године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о објављивању Јавног огласа за  именовање 
чланова Општинске изборне комисије Билећа 

 

Члан 1. 
 

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

Члан 2. 
 

У складу са Изборним законом БиХ и Упутством о 
утврђивању квалификација, броју, именовању, 
обуци и разрјешењу чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
и овом одлуком, извршиће се именовање три 
члана Општинске изборне комисије. 
Састав Општинске изборне комисије је 
мултиетничан,тако да одражава заступљеност 
конститутивних народа, укључујући и остале, у 
изборној јединици за коју се орган надлежан за 
спровођење избора оснива, водећи рачуна о 
посљедњем попису становништва спроведеном на 
државном нивоу. У саставу Општинске изборне 
комисије настојаће се обезбиједити заступљеност 
полова у складу са Законом о равноправности 
полова у Босни и Херцеговини. 
 

Члан 3. 
 

Надлежност Општинске изборне комисије 
утврђена је одредбама члана 2.13 Изборног 
закона БиХ и одговарајућим подзаконским 
прописима. 
 

Члан 4. 
 

(1) Општи услови које кандидати морају 
испуњавати: 

а) да су држављани Републике Српске 

или БиХ, 

б) да су старији од 18 година – да имају 

право гласа, 

в)да су лица са одговарајућом стручном 

спремом и искуством у спровођењу 

избора. 

(2) Посебни услови које кандидати морају 
испуњавати: 
 

а)да имају пребивалиште на територији 

општине Билећа, 

б)да имају завршен факултет, VII/1 степен 

стручне спреме или завршен факултет 

Болоњског система студирања са 

најмање 180 ЕТСS бодова и 

в)да посједују искуство у спровођењу 

избора. 

 

(3) Под искуством у спровођењу избора 

подразумијева се:  

а) чланство у изборној комисији и  

б) чланство у бирачком одбору на 

изборима обухваћеним Изборним законом 

БиХ. 



 4 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 2                18.2.2022                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
Изузетно од одредбе из става (2) тачка б) 
Посебних услова јавног огласа, члан изборне 
комисије може бити лице које има завршену вишу 
школу, односно VI степен стручне спреме, уколико 
се ради о поновном избору (реименовању) члана 
изборне комисије, односно ако је потребно 
испоштовати одредбе члана 2.14 Изборног закона 
БиХ. 
 

Члан 5. 
 

За члана Општинске изборне комисије не може 
бити именовано лице: 

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

- које је члан највишег извршно-политичког 
органа политичке партије или 
коалиције(предсједник,потпредсједник,ген
ерални секретар или члан извршног или 
главног одбора), 

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

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

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

За члана Општинске изборне комисије не може 
бити именовано лице обухваћено чланом 2.3 
Изборног закона БиХ, нити лице које обавља 
извршну функцију, како је утврђено одредбом 
члана 1.8 став(6) Изборног закона БиХ, нити лице 
које је актуелни кандидат или је био кандидат за 
било који ниво власти на посљедњим општим 
и/или посљедњим локалним изборима. 
Члан Општинске изборне комисије може бити 
предсједник или судија редовног суда, секретар 
општинског вијећа, односно скупштине општине и 
скупштине града, односно градског вијећа, лица 
професионално запослена у општинским органима 
управе и друга лица, ако испуњавају услове 
одређене чланом 2.2 Изборног закона БиХ, а 
немају сметњи из члана 2.3 Изборног закона БиХ. 
 

Члан 6. 
 

Чланове Општинске изборне комисије именује 
Скупштина општине Билећа,уз сагласност 
Централне изборне комисије  БиХ. Чланови 
Општинске изборне комисије не заснивају радни 
однос него се именују на мандат у трајању од 
седам година који тече од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије БиХ на 

одлуку о именовању чланова Општинске изборне 
комисије донесене од стране Скупштине општине 
Билећа. 
 
Чланови Општинске изборне комисије су обавезни 
стално се обучавати током обављања мандата, у 
складу са планом и програмом едукације који 
доноси Централна изборна комисија БиХ. 
 

Члан 7. 
 
Пријава на јавни оглас садржи: пријавни образац 
са контакт подацима подносиоца пријаве, листу 
достављених документа и својеручни потпис 
подносиоца пријаве, те документе који доказују 
испуњавање услова из јавног огласа и то: 
 

1. увјерење о држављанству, не старије 
од шест мјесеци (оригинал или 
овјерена копија), 

2. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или овјерена копија), 

3. увјерење о пребивалишту-образац 
ПБА-3 о пребивалишту (не старији од 
три мјесеца, од дана издавања од 
стране надлежног органа), 

4. доказ о стручној спреми кандидата - 
овјерену копију дипломе о стручној 
спреми (уколико је диплома стечена 
након 6.априла 1992. године у 
иностранству, доставља се и доказ о 
извршеној нострификацији дипломе, 
осим у случају када постоје потписани 
споразуми између Босне и 
Херцеговине и других земаља о 
узајамном признавању диплома), 

5. доказ о потребном искуству у 
провођењу избора (доказ мора 
садржавати податке о називу изборне 
комисије и мандатном периоду, 
односно врсти и години избора и 
називу бирачког мјеста у којем је 
кандидат био члан бирачког одбора, 
те податак да је кандидат био 
ангажован у раду бирачког одбора и 
обављао ову функцију), 

6. својеручно потписану и од надлежног 
органа овјерену изјаву о националном 
изјашњењу са посљедњег пописа 
становништва у Босни и Херцеговини, 

7. својеручно потписану и од надлежног 
органа овјерену изјаву да нису 
обухваћени одредбама члана 2.3. 
Изборног закона БиХ  
(изјава је доступна на интернет 
страници ЦИК БиХ и чини Прилог 5 
Упутства о утврђивању 
квалификација,броју,именовању,обуц
и и разрјешењу чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у 
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Босни и Херцеговини – „Пречишћени 
текст“ („Службени гласник БиХ“, број 
1/22). 
 

Поред напријед наведених докумената кандидати 
могу приложити и доказ о научном звању и/или 
положеном правосудном испиту и/или носиоцу 
правосудне функције и/или присуству обукама у 
организацији Централне изборне комисије БиХ, 
уколико исте посједују. 
 

Члан 8. 
 
Поступак избора кандидата спроводи Комисија за 
провођење поступка по јавном огласу за 
именовање чланова Општинске изборне комисије 
Билећа, именована рјешењем Скупштине општине 
Билећа. 
 
Комисија проводи процедуру именовања чланова 
Општинске изборне комисије по одредбама 
Упутства о утврђивању 
квалификација,броју,именовању,обуци и 
разрјешењу чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини – 
„Пречишћени текст“ („Службени гласник БиХ“, број 
1/22). 

Члан 9. 
 

Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања јавног огласа у дневном листу „Глас 
Српске“ и у „Службеном гласнику Републике 
Српске“.  
У случају да јавни оглас не буде објављен 
истовремено, рок за подношење пријава рачунаће 
се од дана посљедњег објављивања. 
Јавни оглас ће се објавити и на интернет страници 
(www.opstinabileca.ba) и огласној табли општине 
Билећа, али се та објава неће рачунати у рокове 
за пријављивање кандидатa. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 
Пријаве се могу доставити путем писарнице 
Општинске управе Билећа или путем поште на 
адресу: Скупштина општине Билећа, Краља 
Александра 28,89230 Билећа, са назнаком: 
„Комисија за провођење поступка по јавном огласу 
за именовање чланова Општинске изборне 
комисије Билећа“ – не отварати. 
 

Члан 10. 
 
Након ступања на снагу ове одлуке биће објављен 
јавни оглас за именовање чланова Општинске 
изборне комисије Билећа. 
 
 
 
 
 

Члан 11. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-33/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                        Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   
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 На основу члана 7. Упутства о 
утврђивању квалификација, броју, именовању, 
обуци и разрјешењу чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини - 
Пречишћени текст („Службени гласник БиХ“, број 
1/22) и члана 35.став (2) тачка 2) и члана 86. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој IX Редовној сједници одржаној 
дана 16.02.2022.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е    
о именовању Комисије за провођење поступка 

по јавном огласу за именовање чланова 
Општинске изборне комисије Билећа 

 

I 
 

Именује се Комисија за провођење поступка по 
јавном огласу за именовање чланова Општинске 
изборне комисије Билећа, у саставу: 
 

1. Драгана Радмиловић,дипломирани 
правник,за члана, 

2. Милорад Војновић, дипломирани правник, 
за члана, 

3. Слађана Јањић, дипломирани 
економиста, за члана. 
 

II 
 
Задатак Комисије из члана I овог Рјешења је 
провођење поступка за именовање чланова 
Општинске изборне комисије Билећа, у склaду са 
одредбама Упутства о утврђивању квалификација, 
броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини - Пречишћени текст 
(„Службени гласник БиХ“, број 1/22). 
 

III 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у “Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-31/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

http://www.opstinabileca.ba/
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На основу члана 35.Статута општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“, бр.6/17) и члана 
133.Пословника о раду Скупштине општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“, 
број:3/18),Скупштина општине Билећа на својој IX Редовној сједници одржаној дана 16.02.2022.године, 
донијела   је  

 
П  Р  О  Г  Р  А  М 

рада Скупштине општине Билећа за 2022.годину 
 

I 
 

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

II 
 

ПРОГРАМ РАДА 
 

 

Ред. 
Бр. 

 
САДРЖАЈ 

 
ОБРАЂИВАЧ 

 
ПРЕДЛАГАЧ 

 
РОК 

1. 

 
 

Свечана сједница 
СО-Билећа 

 
 

Начелник општине 

 
 

Начелник општине 

 
 

јануар, 
2022.године 

2. 

Извјештај о 
раду и финансијском 
пословању ЈУ Центар 

за социјални рад 
Билећа  за 

2021.годину 

 
 
 

ЈУ Центар за социјални 
рад Билећа 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
март, 

2022.године 
 

3. 

 
Извјештај о  раду и 

финансијском 
пословању  ЈУ за 

предшколско 
васпитање и 
образовање 

„Будућност“ Билећа 
за 2021.годину 

 
 
 

ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање 

„Будућност“ Билећа 

 
 
 

Предсједник 
СО-е 

 

 
 
 

март, 
2022.године 
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4. 
 
 
 
 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈУ Дом 

културе „Јевто 
Дедијер“ Билећа за 

2021.годину 

 
 
 
 

ЈУ Дом културе „Јевто 
Дедијер“ Билећа 

 
 
 
 

Предсједник 
СО-е 

 

 
 
 

март, 
2022.године 

 
 
 

 
5. 
 
 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈУ Центар 

за информисање 
Билећа 

 
 

ЈУ Центар за 
информисање Билећа 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 

 

 
март, 2022.године 

 
6. 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈУ 

Културно-спортски 
центар Билећа за 

2021.годину. 

 
 

ЈУ Културно-спортски 
центар Билећа 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

март, 
2022.године 

 
7. 

Извјештај о раду  раду 
и финансијском 
пословању ЈУ 

Туристичка 
организација општине 
Билећа за 2021.годину 

 

 
 

Туристичка организација 
општине Билећа 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

март, 
2022.године 

8. 

Извјештај о раду  и 
финансијском 
пословању ЈУ           

“Апотека“ Билећа 
за 2021.годину 

 

 
 

ЈУ “Апотека“ Билећа 

 
Предсједник 

СО-е 

 
март, 

2022.године 

 
9. 

 
Извјештај раду и 

финансијском 
пословању ЈП 

„Пречистач отпадних 
вода“ доо Билећа 

 
 

ЈП „Пречистач отпадних 
вода“ доо Билећа 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

март, 2022.године 

 
10. 

 

 
Извјештај о раду  раду 

и финансијском 
пословању ЈП 

„Билећастан“ доо 
Билећа 

 
 
 

ЈП „Билећастан“ доо 
Билећа 

 
 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 
 

март, 
2022.године 
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11. 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈП 

„Водовод“ а.д. Билећа 
за 2021.годину 

 
 
 

ЈП „Водовод“ а.д. Билећа 

 
 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 
 
 

 
 
 

март, 
2022.године 

12. 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈП „Комус“ 

а.д. Билећа 
за 2021.годину 

 

 
 

Извјештај о раду и 
финансијском пословању 

ЈП „Комус“ а,д. Билећа 
 
 

 
 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 
 

март, 2022.године 

13. 

 
Извјештај о раду и 

финансијском 
пословању ЈЗУ Дом 

здравља „Свети 
Лука“Билећа за 

2021.годину. 

 
 

ЈЗУ Дом здравља „Свети 
Лука“ Билећа 

 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 

март, 
2022.године 

14. 

Извјештај о извршењу 
буџета за период 

01.01.2021- 
31.12.2021.године 

 
 

Одјељење за финансије 

 
 

Начелник општине 

 
 

мај, 
2022.године 

15. 

Извјештај о раду ОО 
„Црвени крст“ Билећа  
за 2021.годину и План 
рада за 2022.годину 

 
 

ООЦК 

 
Предсједник 

СО-е 

 
мај, 

2021.године 

16. 

Извјештај о раду 
Борачке организације 

Билећа  за 
2021.годину и План 
рада за 2022.годину 

 
Борачка организација 

општине Билећа 

 
Предсједник 

СО-е 

 
мај, 

2022.године 

17. 

Извјештај о раду 
Територијалне 

ватрогасно-спасилачке 
јединице за 

2021.годину и План 
рада за 2022.годину 

 
Територијална 

ватрогасно-спасилачка 
јединица 

 
 

Начелник општине 
 

 
јун, 

2022.године 

 
18. 

 
Извјештај о раду 

Начелника општине и 
о раду Општинске 

управе 

 
 

Одјељење за општу 
управу 

 
 

Начелник 
општине 

 

 
 

јул, 
2022.године 
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19. 

 

 
Извјештај о раду СПКД 

„Просвјета“  за 
2021.годину и План 
рада за 2022.годину 

 
СПКД 

„Просвјета“ 

 
Предсједник 

СО-е 

 
јул, 2022.године 

20. 

 
Извјештај о раду 

Народне библиотеке 
„Владимир Гаћиновић“ 
за 2021.годину и План 
рада за 2022.годину 

 
 
 

Народна библиотека 
„Владимир Гаћиновић“ 

Билећа 

 
 
 

Предсједник 
СО-е 

 
 
 

јул, 2022.године 

21. 

 
Извјештај о извршењу 

буџета за период 
01.01. до 

30.06.2022.године 

 
Одјељење за финансије 

 

 
 

Начелник општине 

 
 

септембар, 
2022.године 

22. 

 
Информација о стању 
јавног реда ,  мира и 

безбједности 

 
 

Полицијска станица 
Билећа 

 

 
 

Начелник општине 
 

 
 

септембар, 
2022.године 

 

23. 

 
Информација о стању 

у области основног 
образовања у општини 

Билећа 

 
ОШ „Петар II Петровић 
Његош“ и ОШ „Свети 

Сава“ Билећа 
 

 
 

Предсједник СО-е 
 

 

 
октобар, 

2022.године 

24. 

 
Информација о стању 

у области средњег 
образовања у општини 

Билећа 

 
СШЦ „Голуб Куреш“ 

Билећа 

 
Предсједник СО-е 

 
октобар,  

2022.године 

25. 

 
Извјештај о раду 
Одбора за жалбе 

Општинске управе 
општине Билећа 

 
Одбор за жалбе 

Општинске управе 
општине Билећа 

 
Начелник општине 

 
новембар, 

2022.године 

26. 
 

Нацрт буџета општине 
Билећа за 2023.годину 

 
Одјељење за финансије 

 
Начелник општине 

 
новембар, 

2022.године 
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27. 

 
Ребаланс буџета 
општине Билећа за 
2022. годину 

 
Одјељење за финансије 

 
Начелник општине 

 
новембар, 

2022.године 

28. 

 
Приједлог буџета за 
2023.годину 

 
Одјељење за финансије 

 
Начелник општине 

 
децембар, 

2022.године 

 
 
III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Скупштина општине ће разматрати и друга питања која нису обухваћена овим Програмом, а у  којим је у 
складу са законом и другим прописима надлежна да одлучује. 
Скупштина  општине Билећа за планирани период, односно 2022.годину може, уколико се  за то укаже 
потреба, одржати тематске сједнице  по појединим питањима, а у складу са законом, Статутом општине  и 
Пословником о раду Скупштине општине. 
 
IV МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

У циљу реализације овог Програма, обрађивач и предлагач материјала дужaн  је, у складу са утврђеним 
роковима за разматрање и одлучивање о појединим питањима, благовремено припремати одговарајуће 
материјале и, у потребном броју примјерака, доставити Стручној служби Скупштине најкасније 10 дана прије  
утврђеног термина одржавања сједнице, ради благовремене доставе и дистрибуције материјала 
одборницима за засједање Скупштине општине. Уколико , из   објективних разлога, одређене материјале није 
могуће припремити у планираним терминима, о  томе је потребно благовремено обавијестити предсједника 
Скупштине. Када се ради о питањима  нормативног карактера, односно о изради нацрта и приједлога одлука и 
слично, обрађивач је  обавезан урадити писмено образложење које обавезно садржи:  правни основ за 
доношење одлуке,  разлоге за  доношење нове, односно измјене и допуне постојеће одлуке, те образложење  
предложених рјешења. Такође је, у оквиру образложења одлуке, потребно  навести да ли  њено  извршење 
захтијева ангажовање посебних финансијских средстава, те да ли су та средства  обезбијеђена у Буџету 
општине.  Када су  у питању извјештаји, информације, анализе и слични  материјали, пожељно је поред 
изношења одређене проблематике навести и мјере и активности,  које се предузимају односно које се 
планирају предузети на превазилажењу одређеног  незадовољавајућег стања, те у том смислу предложити 
Скупштини општине доношење одговарајућих закључака. 
Овај Програм ће се  након усвајања доставити свим носиоцима активности и задатака, као и свим другим  
заинтересованим за његово  провођење и реализацију. 
 
 
Број:11.01/013-35/22                                                                                                                                    Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                                                                                                                                  Мато Вујовић, с.р.  
_________________________________________________________________________________________________________   
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 На основу члана 8. став (4) Закона о 
порезу на непокретности („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/15), члана 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16,36/19 и 61/21) и 
члана 35. Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17) Скупштина  
општине Билећа на својој IX Редовној сједници, 
одржаној дана 16.02.2022.године,  донијела је 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности на подручју општине Билећа за 

2022.годину 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се пореска стопа за 
опорезивање непокретности на подручју општине 
Билећа за 2022.годину. 
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II 
 

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

III 
 

Пореска стопа за опорезивање непокретности за 
2022.годину на територији општине Билећа износи 
0,07% а примјењиваће се на процијењену тржишну 
вриједност непокретне имовине. 
Пореска стопа од 0,07% примјењиваће се и за 
непокретности у којима се непосредно обавља 
производна дјелатност. 
 

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

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-34/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
9 

 На основу члана 14. Закона о 
експропријацији Републике Српске (Службени 
гласник Републике Српске, бр. 112/06, 37/07, 66/08 
) члана 39. став (2) тачка 13)  Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, 
бр. 97/16, 36/19 и  61/21) и члана 35. Статута 
Општине Билећа (Службени гласник Општине 
Билећа, бр. 6/17) Скупштина општине Билећа на 
својој IX Редовној сједници, одржаној дана 
16.02.2022. године, донијела je 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за доношење одлуке 
о утврђивању општег интереса 

 
I 

Даје се сагласност Влади Републике Српске за 
доношење  Одлуке о утврђивању општег интереса 
за непотпуну  експропријацију некретнина у сврху 
изградње далековода за Хидрелектрану Дабар, 

прву  хидроелектрану у хидроенергетском систему 
Горњи Хоризонти.  

II 

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
биће објављена у Службеном гласнику Општине 
Билећа. 

Број:11.01/013-27/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
10 

 На основу члана 7. Закона о комуналним 
таксама („Службени гласник Републике Српске“ 
бр.  4/2012, 123/2020 и 119/2021), члана 39. став 
(2) тачка 10)  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“ бр. 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој IX 
Редовној сједници одржаној дана 
16.02.2022.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о измјени одлуке о комуналним таксама 

 

I 
У Одлуци о комуналним таксама („Службени 
гласник општине Билећа“, 3/21),  у члану 2 . тачка 
4) брише се. 

II 
 

У члану 7. ријечи „..принудна наплата комуналне 
таксе из члана 2. тачка 4)  ове Одлуке, врши 
Пореска управа Републике Српске у складу са 
Законом о пореском поступку“ бришу се. 
 

III 
 

Члан 9. мијења се и гласи:  
„Таксене обавезе из члана 2. тачке ове Одлуке 
застаријевају истеком двије године од дана 
настанка обавезе“. 
 

IV 
 

У члану 11. ријечи и бројеви „ .....тарифни број 4     
722 312 “ бришу се.  
 

V 
 
Члан 12. мијења се и гласи : 
„Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
надлежни орган општине Билеће.“ 
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VI 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број:11.01/013-28/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
11 

 На основу члана 2. став (2) и (3)  Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима Републике 
Српске  („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 63/11 и 111/21) и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, 
број: 6/17), Скупштина општине Билећа на својој IX 
Редовној сједници  одржаној  16.02.2022.године,  
донијела је  

 
ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима општине Билећа 

 

I 
 
Члан 14. Одлуке о безбједности саобрћаја на 
путевима општине Билећа,број:11.01/013-377/13 
од 26.12.2013.године („Службени гласник општине 
Билећа“, број 1/14) мијења се и гласи:  
„Забрањује се саобраћај свим возилима у дијелу 
улице Краља Алксандра од раскрснице са улицом 
Пека Павловића до раскрснице с Равногорском 
улицом, у периоду од 19.00-23.00 часа, почев од 
01.априла завршно са 30.септембром.“ 

 
II 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-29/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
12 

 На основу члана 80. Став (4) Закона о 
уређењу простора и грађењу  („Службени гласник 
Републике Српске“, број; 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19) и члана 35. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број:6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој IX Редовној 
сједници  одржаној  дана 16.02.2022.године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне коначне грађевинске 

цијене м
2
 корисне површине стамбеног и 

пословног простора за подручје општине 
Билећа 

 

I 
 
Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна 
грађевинска цијене м

2
 корисне површине 

стамбеног и пословног простора за подручје 
општине Билећа, а она износи 687.40 КМ/м

2
, са 

урачунатим ПДВ-ом.  
 

II 
 
Цијена из претходног члана служи као основица за 
израчунавање висине ренте за текућу 2022. 
годину.  
 

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

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у  „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-30/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
13 

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) члана Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35. став 
(2) тачка 2) и члана 86. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој IX Редовној 
сједници одржаној дана 16.02.2022.године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о проглашењу 03. јуна даном од посебног 

историјског значаја за општину Билећа  
као Дан страдања корићких мученика 

 

I 
 

Проглашава се 03. јун даном од посебног 
историјског значаја за општину Билећа и уврштава 
се у Календар обиљежавања значајних 
историјских догађаја ослободилачких ратова, као 
Дан страдања корићких мученика. 
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II 

 
Скупштина општине Билећа упутиће захтјев 
Народној скупштини Републике Српске да се 03. 
јун  прогласи даном од посебног  историјског 
значаја за Републику Српску, те да се уврсти у 
Републички календар обиљежавања значајних 
датума из српске историје са ових простора, као 
Дан страдања корићких мученика. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објaвљена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-32/22                          Предсједник СО-е,  
Билећа, 16.2.2021.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
1 

На основу члана 82. став (3) Закона  о 
локалној самоуправи ("Службени  гласник 
Републике Српске," бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана  10. став 3. Уредбе о канцеларијском 
пословању  („Службени гласник Републике 
Српске“ број 8/20), Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о бројчаној ознаци организационих  јединица у 

општинској управи 
општине Билећа за 2022.годину 

 
I 

 
Бројчана ознака  Скупштине општине Билећа 
за 2022.годину  утврђује се као  11.01/ ; 
 
Бројчана  ознака Начелника општине Билећа 
за 2022.годину  утврђује се као  11.02/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности  и инспекцијске 
послове  општине Билећа за  2022.годину, 
утвређује се као 11.03/ ; 
 
 
Бројчана ознака Одјељења за  финансија 
општине Билећа за  2022.годину утврђује се   
као 11.04/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за општу  управу 
општине Билећа за 2022.годину утврђује се 
као 11.05/ ; 

 
Бројчана ознака Одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове 
општине Билећа за 2022.годину, утврђује се 
као 11.06/. 

II 
 

Доношењем овог рјешења ставља се ван 
снаге рјешење о бројчаној ознаци 
организационих јединица у општинској 
управи општине Билећа број:11.02/012-
2041/20 од 31.12.2020 године. 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у  „Службеном  
Гласнику“ општине Билећа. 
 
Број: 11.02/012-1589/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,31.12.2021.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 11. Уредбе о канцеларијском 
пословању републичких органа управе 
(„Службени  Гласник Републике Српске“, број 
8/20) и  тачке 157. Упутства о спровођењу 
канцеларијског пословања републичких 
органа управе („Службени Гласник  
Републике Српске“,број 129/2020),  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о одређивању предмета за које ће се водити 

попис аката 

 
Члан 1. 

 
За период од 01.01.2022. године до 
31.12.2022. године у писарници Општинске 
управе Билећа, водиће се сљедећи попис 
аката: 

1. За предмете са класификационом 
ознаком 016-Мјесне заједнице и 016.1 
(потврда за издавање гробног мјеста), 

2. За предмете са класификационом 
ознаком 063-статистика, 

3. За предмете са класификационом  
ознаком  110 (увјерења из радног 
односа на основу члана 159. ЗУП-а), 

4. За предмете са класификационом 
ознаком 058 (увјерења  за која нису 
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надлежни други органи о  приходима 
по члану домаћинства-права 
студената,на основу члана 160.ЗУП-
а), 

5. За  предмете са класификационом 
ознаком 566: 

6. -увјерења из права  бораца из 
области борачко-инвалидске заштите 
566, 

7. -увјерења из права  РВИ, ППБ и ЦЖР 
566.1, 

8. 6.    За предмете са класификационом  
ознаком 364 (увјерења о старости 
зграде и стамбеној  зони), 

9. За предмете са класификационом 
ознаком 455 (евиденције 
административних забрана) и  
Увјерења о личним примањима 455.1, 

10. За предмете са класификационом 
ознаком 128 (издавање радних 
књижица и исписивање података у 
радним књижицама), 

11. За предмете и акте са 
класификационом ознаком 320 
(овјера књиге рекламација), 

12. За предмете и акте са 
класификационом ознаком 331 
(увјерења из области пољопривреде 
331.1), 

13. За предмете и акте са 
класификационом  ознаком 510 
(увјерења о посједовању гробног 
мјеста 510.1), 

14. За предмете и акте са 
класификационом ознаком 350 
(увјерења  из регистра самосталних 
занатских радњи 350.1), 

15. За предмете и акте са 
класификационом ознаком 336 
(увјерења  из области ветеринарске 
инспекције 336.1), 

16. За предмете и акте са 
класификационом ознаком 371 
(увјерења из области комуналне 
инспекције 371.1). 

17. За војне евиденције са 
класификационом ознаком 566-2.1. 

 
Члан  2. 

 
За предмете и акте из члана 1. овог рјешења, 
надлежни службеник писарнице Општинске 
управе Билећа отвориће картице, а 
службеници  којима је у опису посла 

рјешавање предмета за које се води  попис 
аката, водиће попис аката у складу са тачком 
160-162. Упутства о спровођењу 
канцеларијског пословања републичких 
органа управе („Службени гласник  
Републике Српске“, 8/20). 
 

Члан  3. 
 
Доношењем  овога рјешења ставља се ван 
снаге рјешење о одређивању предмета за 
које ће се водити попис аката број:11.02/012-
2042/20 од 31.12.2021.године.  
 

Члан  4. 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику Општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1590/21               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,31.12.2021.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 ), 
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 “, 
бр. 4 /11 и 8/21), 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 Ждрале 
Милошу и Јелени у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-79/22 од 
25.01.2022. године, на име  рођења трећег дјетета 
Анике Ждрале рођене 01.01.2022. године у Фочи, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 
8/21 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Јелене Ждрале, број рачуна: 
5620088144886209 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
  
Број: 11.02/012-79/22                  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,28.01.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
4 

 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 “, 
бр. 4 /11 и 8/21), Начелник општине Билећа,          
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење четвртог и сваког сљедећег дјетета 
 

I 
 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Јокановић Срђану и Зорици у износу од 700,00 КМ  
захтјев бр:11.02/012-97/22 од 28.01.2022. године, 
на име  рођења четвртог дјетета Вука Јокановића 
рођеног 21.01.2022. године у Невесињу, у складу 
са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 
8/21 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Зорице Јокановић, број рачуна: 
5620088115109149 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-97/22                  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,31.01.2022.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,ресторану Сур кафе бар „НН“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 
227,50 КМ  у сврху организовања конзумације јела 
и пића за раднике ЗП „Електрохерцеговине“ који су 
учествовали у декорацији града поводом 
новогодишњих празника. 
 

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: 11.02/012-116/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,01.02.2022.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),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 Милеви Чоловић 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 Милеве Чоловић, 
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број:1566326724 код    „Нове Бањалучке Банке“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-114/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,02.02.2022.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 
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 Вукоје 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 Љубице Вукоје, 
број:45334976000 код    „UniCredit Bank“а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-69/22                  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,02.02.2022.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 Невенки 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 Невенке Вујовић, 
број:5620088124051385 код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-118/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,02.02.2022.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 Синиши Кашиковићу, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.000,00 КМ  у 
сврху финансијске помоћи за лијечење Ирене 
Кашиковић и  одласка у  Италију на операцију. 
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II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи, и 
уплатиће се на жиро рачун Синише 
Кашиковића,број:45205883004  код „UniCredit 
bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-88/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,02.02.2022.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 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва            

 
I 

 
       Одобрава се Новици Тркљи 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 Новице Тркље, 
број:5620088128186883 код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-71/22                  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,02.02.2022.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 
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 “ , бр. 4 /11 и 
8/21), 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 Кисић 
Момиру и Ранки у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-115/22 од 
31.01.2022. године, на име  рођења трећег дјетета 
Ратка Кисића рођеног 22.01.2022. године у 
Требињу, у складу са Одлуком Скупштине 
општине Билећа („Службени гласник  општине 
Билећа“, број 4/11 и 8/21 ). 

 
II 

 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Ранке Кисић, број рачуна: 
5620088169952561 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-115/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,02.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
12 

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,Књиговодственој агенцији „Дар“ 
из Билеће, исплата новчаних средстава у износу 
од 700,00 КМ   у сврху пружања књиговодствених 
услуга ЈЗУ „Апотека“ Билећа. 
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II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за књиговодствене услуге,а биће 
уплаћена на жиро рачун, број:5620080000059661 
код „Нлб банке“а.д.Бања Лука 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-128/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,04.02.2022.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 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се „Агенцији пословна књига“ из 
Брода, исплата новчаних средстава у износу од 
400,00 КМ  у сврху набавке рекламног материјала 
за потребе Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-147/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,07.02.2022.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) 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 „ Међународном истраживачком 
институту за културу“ д.о.о. Брчко, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.462,50 КМ  у 
сврху набавке књиге „Присаједињење споменика 
1918-2018 “ (5 x 250 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: 11.02/012-166/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
15 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: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 СТР „Липа“ из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 228,00 КМ   у 
сврху набавке материјала за тапацирање врата на 
канцеларији Начелника општине Билећа. 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-164/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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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 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“ Билећа 
исплата новчаних средстава у  износу од 160,00 
КМ  у сврху набавке цвијећа поводом 
обиљжавања 9. јануара и полагања вијенаца на 
спомен обиљежја погинулих бораца војске 
Републике Српске. 
 

II 
 
      Средства за ове намјене обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за остале расходе, а уплатиће се на 
жиро рачун СЗТР „ЦВЈЕЋАРА“ број: 
5620080000105736 код НЛБ Банке. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-165/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.02.2022.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), 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“, бр. 4/11 и 
8/21),  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 
Вујовић Ђорђу и Сандри у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-142/22 од  
07.02.2022. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 и 
8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена 
у Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  
текући рачун Ђорђа Вујовића, број: 
5620088145377320 код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-142/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.02.2022.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 ), 
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 “, 
бр. 4 /11 и 8/21), 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 Неђу и 
Горици Самарџић у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-154/22 од 
09.02.2022. године, на име  рођења трећег дјетета 
Ђорђа Самарџића рођеног 31.01.2022. године у 
Требињу, у складу са Одлуком Скупштине 
општине Билећа („Службени гласник  општине 
Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Горице Самарџић, број рачуна: 18655632 
код „ Addiko bank“ а.д.  Бања Лука.     
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
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Број: 11.02/012-154/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 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 Слађани Куљић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 400,00 
КМ  у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене  ситуације. 
 

II 
 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи,и 
уплатиће се на жиро рачун Душице Куљић, 
број:5621008017558531 код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 
 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-98/22                  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 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 Милошевићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 
КМ  у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене  ситуације. 
 

II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи,и 
уплатиће се на жиро рачун Влада Милошевића, 
број:5620088119960410  код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-152/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.02.2022.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 
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 Предрагу Војновићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 800,00 
КМ  у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене  ситуације дјетета 
Стефана Војновића. 
 

II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи,и 
уплатиће се на жиро рачун Предрага Војновића, 
број:45286151000 код    „UniCredit Bank“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: 11.02/012-149/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 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 Биљани Папић 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 Биљане Папић, 
број:5520002000052763 код    „Addiko Bank“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-122/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 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 Лазару Куљићу 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 Лазара Куљића, 
број:5620088025638483 код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-95/22                  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.02.2022.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 )  и 
члана  87. Статута Општине Билећа ( „ Службени 
гласник Општине Билећа“, број 6/17 ) и Одлуке о 
додјели стипендија бр.11.01/013-435/21 од 
30.12.2021.године, Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Комисије за додјелу 

стипендија 
 
I 
 

  Именује се Комисија за додјелу стипендија у 
сљедећем саставу : 
 

1.Огњен Капор- предсједник 
2.Миливоје Радовановић- члан и 
3.Зоран Милићевић- члан. 

 
II 

 

Задатак Комисије је да на основу Одлуке о 
утврђивању критеријума за одобравање 
стипендија редовним студентима бр.11.02/012-
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132/22 од 04.02.2022. године, изврши рангирање и 
бодовање пријављених кандидата. 
 

III 

   
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
Број: 11.02/012-179/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 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 СТР „Л-Б Радан“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 250,00 
КМ   у сврху набавке материјала за санирање и 
фарбање врата у згради бивше музичке школе. 
 

II 
 
 

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

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-198/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 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, ауто сервису „Миракис“ д.о.о. 
Фоча исплата новчаних средстава  у  износу од 
1.985,65 КМ  у сврху поправке и сервисирања 
аутомобила који су у власништву Општинске 
управе Билећа.  

 
II 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-212/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 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, Удружењу грађана „Мултипла 
Склероза“  регија Источне Херцеговине, исплата 
новчаних средстава у укупном износу од 300,00 
КМ у сврху финансијске помоћи обољелим 
члановима из Билеће. 

 
II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 
Удружење грађана „Мултипла Склероза“ за 
2021.годину. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа”. 
 
Број: 11.02/012-213/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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       На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 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 
конзумацију хране и пића поводом обиљежавања 
Светог Саве - Крсне славе општине 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 
манифестације и пријеме.          
      

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

 
V 
 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-84/22                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,25.01.2022.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 сокова, пића и сухомеснатих производа за 
потребе Општинске управе Билећа у 2022. години. 
 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 5.000,00 КМ. 

 
 

III 
 

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

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум 
 

V 
 

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

Број: 11.02/012-85/22                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,25.01.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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        На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 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 фазонских комада за водовод Баљци. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 30.000,00 КМ. 
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III 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: 
Конкурентски захтјев 

 
V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-123/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,02.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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