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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 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 10. 
став (11) Упутства о утврђивању квалификација, 
броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 
67/21, 73/21 и 1/22), члана 35. став (2) тачка 2) и 
члана 86. Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа на  X Редовнoj сједници одржаној 
дана 28.03.2022.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о именовању чланова Општинске изборне 

комисије Билећа 
 

I 
 

Овом Одлуком именују се чланови Општинске 
изборне комисије Билећа: 
 

1. Радмила Копривица, дипломирани 
менаџер туризма, 

2. Драган Делић, дипломирани менаџер 
безбједности,  

3. Јелена Капор, дипломирани правник. 
 

II 
 

Мандат именованих чланова из члана  I ове 
Одлуке траје седам година, а тече од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије Бoсне и 
Херцеговине на ову Одлуку. 
 

III 
 

Овa Одлука ступа на снагу даном доношења, 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Билећа“ и доставити  Централној изборној 
комисији Бoсне и Херцеговине. 
 
Број:11.01/013-75/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
2 

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

гласник Републике Српске“, бр. 68/07,109/12 и 
44/16) и члана 35. став (2) тачка 35) Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број: 6/17), Скупштина општине Билећа 
на  X  Редовној сједници, одржаној дана 
28.03.2022.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ  

Туристичка организација општине Билећа 

 
I 

Милијана Леро, разрјешава се дужности вршиоца 
дужности  директора ЈУ Туристичка организација 
општине Билећа. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-76/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
3 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српскe“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
18. став (2) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. став (2) тачка 35) 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на X  Редовној сједници  одржаној дана 
28.03.2022.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ  

Туристичка организација Билећа 

 
I 
 

Кристина Бајчетић, именује  се за вршиоца 
дужности директора ЈУ Туристичка организација 
општине Билећа, на период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-77/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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4 

 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
16. став (6) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. став (2) тачка 35) 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на X Редовној сједници, одржаној дана 
28.03.2022.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 
Управног одбора ЈУ Дом културе „Јевто 

Дедијер“ Билећа 

 
I 
 

Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 
Управног одбора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ 
Билећа: 
 

1. Ивана Краљачић, 

2. Горица Хрњез, 

3. Александра Николић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у “Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-78/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),члана 
16. став (6) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. став (2) тачка 35) 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број: 6/17), Скупштина општине 
Билећа на X Редовној сједници, одржаној дана 
28.03.2022.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ Дом културе „Јевто 
Дедијер“ Билећа 

 
I 
 

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

 
1. Томислав Радмиловић, 

2. Милена Кокољ, 

3. Александар Милидраговић. 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у “Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-79/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српскe“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
18. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07,109/12 и 
44/16)  и члана 35. став (2) тачка 35) Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине Билећа на  
X Редовној сједници, одржаној дана 
28.03.2022.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ  

Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа 

 
I 
 

Јована Продановић, разрјешава се  дужности 
вршиоца дужности  директора ЈУ Дом културе 
„Јевто Дедијер“ Билећа. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-80/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српскe“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
18. став (2) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
68/07,109/12 и 44/16) и члана 35. став (2) тачка 35) 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на X  Редовној сједници  одржаној дана 
28.03.2022.године, донијела  је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ  
Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа 

 
I 

Лазар Гњато, именује  се за вршиоца дужности 
директора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа, 
на период до 90 дана. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-81/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 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) и члана 86. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог 
Начелника општине општине Билећа, Скупштина 
општине Билећа на X Редовној сједници одржаној 
дана 28.03.2022.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о усвајању Годишњег плана рада начелника и 
Општинске управе Билећа за 2022.годину 

 

I 
 

Усваја се Годишњи план рада начелника и 
Општинске управе Билећа за 2022.годину. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број:11.01/013-83/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 66. став (1) тачка 14) 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), начелник Општинске 
управе Билећа доноси 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА И 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БИЛЕЋА ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

План рада начелника општине Билећа (у даљем 
тексту Начелника) за 2022. годину, заснован је на 
резултатима анализе тренутног стања Општинске 
управе и процјеном буџета за 2022. годину. План 
рада садржи оквирне задатке Начелника и 
општинских служби које произилазе из њихове 
надлежности. Основни принципи рада Начелника 
за 2022. годину засновани су на вршењу послова 
из домена локалне самоуправе, дефинисани 
Законом о локалној самоуправи, те на 
извршавања закона и провођењу општинских 
одлука.  
 
Стратешки документи за рад Начелника општине и 
општинских служби и главни задаци су: 
1. Стратегија развоја општине Билећа, 
2. Инвестициони план за 2022. годину, 
3. Предузимање активности за потписивање 
репрограма дуга са Пореском управом РС, 
4. Доношење Плана измирења неизмирених 
обавеза на дан 31.12.2021..године, 
5. Стварање услова за подизање финансијске 
дисциплине на већи ниво, изналазити и друге 
могућности које могу допринијети стабилизацији 
финансијског стања и проводити мјере штедње, 
6.  Стварање позитивне и сигурне климе која би 
привукла потенцијалне инвеститоре, кроз 
побољшање инфрастуктурних услова, 
7. План и програм одржавања, насипања и 
санација локалних, макадамских некатегорисаних 
путева, 
8. План одржавања улица и градског зеленила, 
9. План јавних набавки за 2022. годину, 
10. Унапређење развоја спорта, културних 
дешавања, 
11. Промоција и унапређење туристичких 
потенцијала наше општине, 
12. План заштите од пожара на територији 
општине Билећа за 2022. годину, 
13. План одбране од поплава на територији 
општине Билећа за 2022. годину, 
14. Програм уређења градског грађевинског 
земљишта, 
15. Програм мјера систематске превентивне 
дезифенкције и дератизације на територији 
општине Билећа за 2022. годину. 
Сви планови и програми могу претрпити одређене 
измјене уз могућности објективних разлога и 
ситуација.  
Начелник општине као носилац извршне власти у 
општини и Општинској управи извршаваће 
послове и задатке у складу са Законом о локалној 
самоуправи, другим законима и подзаконским 
актима, Статутом и другим актима општине 
Билећа. 
Сходно законима и другим актима, прописане 
надлежности, овлаштења и одговорности, 
Начелник општине и Општинске управе ће у 2022. 
години обављати сљедеће послове и задатке: 
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1. Донијети Одлуку о оснивању Општинске управе 
општине Билећа, као и Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Општинској управи, 
2. Донијети сва остала нормативна акта којима се 
регулишу права и обавезе запослених у 
Општинској управи и акте о распоређивању 
службеника и осталих радника на одговарајуће 
послове и задатке, 
3. Обезбиједити услове за досљедну примјену, 
пратити спровођење и предузимати мјере у 
провођењу нормативних аката који регулишу 
организацију и рад Општинске управе, 
обезбиједити стручно и рационално обављање 
послова и стручно руковођење организационим 
јединицама, 
4. Припремати приједлоге одлука и других аката 
које доноси Скупштина општине и Начелник, 
5. Извршавати и спроводити прописе које доноси 
Скупштина општине,  
6. Вршити и проводити стручне послове које 
доноси Скупштина општине, 
7. Предузимати благовремене мјере и радње на 
усаглашавању и доношењу општинских прописа у 
складу са законом, 
8. Предлагати Скупштини општине на разматрање 
и усвајање сљедећа општа акта: 
-  Одлука о извршењу Буџета за 2021. годину и 
усмјеравање буџетских средстава 
-  Одлука о усвајању ребаланса Буџета за 2022. 
годину 
-  Одлука о усвајању Нацрта буџета и Буџета за 
2023. годину, 
-  Одлука о додјели студентских стипендија,  
-  Извјештаје, информације и анализе стања у 
појединим областима служби 
- Разматрање ревизорског извјештаја за период 
2012 – 2020. године ( са изузетком 2016. и   2019. 
године), 
9. Изградња фекалних колектора 7 и 8 у општини 
Билећа, 
10. Реконструкција тротоара у ужем дијелу градске 
зоне, 
11. Санација оштећених градских саобраћајница, 
12. Проширење градске јавне расвјете на подручју 
општине у улицама: Билећки Добровољци,Јована 
Дучића, Доситеја Обрадовића и Херцеговачких 
устаника, 
13. Иновирати и дограђивати Планове Цивилне 
заштите и стварати друге претпоставке за 
примјену и провођење Планова Цивилне заштите, 
14. Обезбиједити потпуну сарадњу општине са 
другим општинама, градовима, републичким 
органима и међународним организацијама, 
15. Закључивати уговоре у име општине у складу 
са својим надлежностима и актима Скупштине 
општине,  

16. Доносити одлуке о располагању новчаним 
средствима на начин утврђен Статутом са 
распоредом буџетских средстава, 
17. Проводити активности у мјесним заједницама у 
складу са Законом о локалној самоуправи, 
18. Посебну пажњу посветити, у складу са 
могућностима општине, према породицама 
погинулих бораца, РВИ и категорији социјално-
угрожених грађана у областима пружања 
социјалних помоћи и здравственој и социјалној 
заштити, 
19. Посветити посебну пажњу привредним 
проблемима, изналажење начина и услова за 
долазак инвеститора, оживљавање производње и 
отварање нових радних мјеста, 
20. У току године обезбиједити потребан степен 
јавног информисања и јавног обавјештавања 
грађана о свим питањима од значаја за живот и 
рад грађана. 
 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Веселин Вујовић с.р 
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 На основу члана 39. став (2) 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) и члана 86. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Начелника општине Билећа, Скупштина 
општине Билећа на својој X Редовној сједници одржаној дана 28.03.2022.године, донијела је 
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
I 
 

 
Редни 
број 

 
ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТИ 

 
Очекивана вриједност 

 

 
Напомена 

 

1. 
 

 
Изградња фекалних колектора 7 и 8 у општини 
Билећа:Реконструкција и изградња фекалне 
канализације у општини Билећа,  по  пројекту 
Измјена колектора употријебљених вода СФК 
1-7 и СФК 1-8 са огранцима у краковима улица 
Светог Василија Острошког и Црногорске 
улице. 
 

 
 

623.959,83 КМ  
са урачунатим ПДВ-ом 

 

 
Финансирање: Европска 
инвестициона банка, B18-BiH-
ENV-01,  пројекат  „Водовод  и  
канализација  у  Републици  
Српској“ 

 

2. 
 
Реконструкција дијела градских тротоара 
 

 
297.574,75 КМ  

са урачунатим ПДВ-ом 

 
Финансирање: Влада РС 

 

3. 
Извођење радова на санацији оштећења на 
градским саобраћајницама 
 

55.916,64 КМ  
са урачунатим ПДВ-ом 

Финансирање: Буџет општине 
Билећа 

 

4. 
Изградња оборинске канализације у насељу 
Језерине, према идејном рјешењу за 
отклањање плављења некретнина Синише 
Самарџића 

 
34.848,58 КМ  

са урачунатим ПДВ-ом 

 
Финансирање: Буџет општине 
Билећа 

 

5. 
Предузимање радњи у дворишту и на дијелу 
улице Грабовице, од улице Јевта Дедијера до 
Ситничке улице (сувласништво тужилаца 
Вукашина Радовића и Гојке Радовић) по 
извршеном судском вјештачењу и то за: 
приступна рампа (1.550,00 КМ), надоградња 
бетонског тротоара (300,00 КМ) у дворишту те 
браварске реконструкције постојећих капија и 
тампон између зида и ивичњака (250,00 КМ). 

 
 

2.100,00 КМ  
са урачунатим ПДВ-ом 

 
 
Финансирање: Буџет општине 
Билећа 

 

6. 
 
 

 
Доградња градске јавне расвјете у појединим 
улицима: Билећких добровољаца, Јована 
Дучића, Доситеја Обрадовића и Херцеговачких 
устаника итд. 

 
10.000,00 КМ  

са урачунатим ПДВ-ом 

 
Финансирање: Буџет општине 
Билећа 

 
7. 

 

 
Насипање локалних макадамских и 
некатегорисаних путева  

 
20.000,00 КМ  

са урачунатим ПДВ-ом 

 
Финансирање: Буџет општине 
Билећа 

 
 

 
Број:11.01/013-84/21                                                                                                                      Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год                                                                                                                 Мато Вујовић, с.р.  
_____________________________________________________________________________________________  
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 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) и члана 86. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог 
Начелника општине Билећа, Скупштина општине 
Билећа на X Редовној сједници одржаној дана 
28.03.2022.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Инвестиционог програма општине 

Билећа за 2022.годину 

 

I 
 

Усваја се Инвестициони програм општине Билећа 
за 2022.годину. 
 

II 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-85/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 35. став (2) тачка 20) 
(„Статута општине Билећа“ број 6/17) и члана  21. 
став (3) Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
124/11) Скупштина  општине Билећа на X Редовној 
сједници  одржаној дана  28.03.2022. године, 
донијела је  
                            

П  Р О Г Р А М 
ОБАВЉАЊА УСЛУГА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ ЗА  2022. ГОДИНУ 

 
Овим Програмом утврђује се обим и квалитет 
одржавања и обављања комуналних објеката и 
уређаја, те висине потребних средстава за 
сљедеће услуге: 
 
 
 I. ЧИШЋЕЊА    ЈАВНИХ  ПРОМЕТНИХ  
ПОВРШИНА 
 
 II. ЧИШЋЕЊА  И  ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА 
 

 

I. ПЛАН ЧИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПРОМЕТНИХ 
ПОВРШИНА 

 
У склопу рјешавања проблема заштите и 
унапређења човјекове околине чишћење  јавних 
прометних површина заузима значајно мјесто. 
Значај се огледа у очувању здравља грађана и 
љепшем изгледу града. Због наведеног је 
неопходно вршити редовно чишћање и прање 
јавних прометних површина. 
Потреба чишћења јавних прометних површина 
зависи о количини и врсти смећа. Степен 
запрљаности зависи од: културних навика, 
стандарда и самодисциплине грађана.  
У склопу јавних прометних површина навешћемо 
четири категорије улица и то: 
 
1. улице које се чисте  26  пута мјесечно 
2. улице које се чисте  4  пута мјесечно 
3. улице које се чисте  2  пута мјесечно 
4. улице које се чисте повремено  
 
 
1. Улице које се чисте  26  пута мјесечно 
(сваким даном осим недеље) 
 
           
коловоз      плочник        укупно 
 
-улица краља Александра                                       
5.285            6.160          11.445 
 
-улица Обилића вијенац                                           
1.872             884            2.756 
                                                                                
Укупно:                          14.201  м2 
 
Ефективне површине  60%   = 8.520 м2 
 
 
2.Улице које се чисте  4  пута мјесечно ( сваке 
седмице)  
 
                                                                                      
коловоз       плочник       укупно 
 
-  улица Владимира Гаћиновића                                  
3.120           1.826          4.946 
 
-  улица краља Петра                                                      
4.332           2.879          7.211 
 
-  улица Пека Павловића                                               
2.328           1.818          4.146 
 
-  улица Равногорска                                                       
1.150             923           2.073 
                                                                                       
Укупно:                          18.376  м2 
                                                                          
Ефективна површина   50%  =     9.188  м2 
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  3.     Улице које се чисте   2  пута  мјесечно ( 
сваке друге седмице)  
 
                                                                                       
коловоз        плочник       укупно 
 
-  улица Попарина страна                                                   
2.685               846          3.531 
 
-  улица Црногорска                                                             
4.364                               4.364 
 
-  улица Солунских добровољаца                                      
9.245                               9.245 
 
-  улица Цара Душана                                                          
1.262               421          1.683 
 
-  улица Херцеговачких устаника                                     
2.828               943           3.771 
 
-  улица Јована Рашковића                                                
1.984               820           2.804   
    
 -  улица Митровданска                                                       
1.087                                1.087 
 
 -  улица Карађорђева                                                          
1.926                                1.926 
 
 -  улица Јована Дучића                                                       
1.742                584          2.326 
 
  - улица Српске Војске                                                        
3.914             1.628         5.542 
 
  -улица Грабовице                                                                
2.235                              2.235 
 
Укупно:       33.272         5.242       38.514 м2 
 
Ефективна површина   50%    =   19.257 м2 
 
 
 4. Улице које се чисте повремено ( по потреби)    
          - остале улице                             80.000 м2 
 
  Ефективна површина 50%      =      40.000  м2   
 
 
 5.  Укупно  годишњи одвоз смећа са наведених 
површина 
        50  тура  x  12  мјесеци  =  600 тура 
 
 
II.       ПЛАН  ЧИШЋЕЊА  И ОДРЖАВАЊА  
ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА 

 
 
Функције зелених површина су веома сложене.  

Оне су: фабрике кисеоника, пречистачи ваздуха, 
битни чиниоци у побољшању микроклиме те 
смањења буке и на крају треба неизоставно 
додати естетски фактор. Дакле у општим 
напорима друштва на плану заштите и 
унапређења човјекове околине  зелене површине 
имају значајно мјесто те из тог разлога треба 
вршити одржавање постојећих и стварање нових.                     
У склопу зелених површина у нашем граду постоје 
следеће категорије: 
 
- травњаци 
- цвијетњаци 
- живице 
- дрвеће 
- шибље 
 
1. ТРАВЊАЦИ 
 
-  парк Н. Хероја                                                                                     
10.920  м2 
 
-  парк  Равногорски                                                                                
5.350  м2 
 
-  парк  Бећаруша                                                                                  
12.350 м2 
 
-  поред Модне куће                                                                                     
139  м2 
 
-  поред  цркве Св.Лазара                                                                           
368  м2 
 
-   поред Библиотеке                                                                                    
685  м2 
-  поред паркинг Хотела                                                                             
128  м2 
 
-  поред Дома војске                                                                          
335 м2 
 
-  поред  Електро- Билеће                                                                           
328  м2 
 
-  поред СО-е  двије зграде                                                                          
316  м2 
 
-  поред спортске дворане                                                                        
1.182 м2 
 
-  испред старог дома ЈНА                                                                       
1.235 м2 
 
- сквер улазак у град                                                                                   
112 м2 
 
- сквер излазак из града                                                                          
1.516 м2 
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 Укупно:                                              34.992 м2 
 
 
Одржавање травњака 
 
-  кошење травњака и одвоз траве                                        
4  пута 
 
-  чишћење смећа,грабљење лишћа  и одвоз                     
10  пута 
 
-  набавка вјештачког ђубрива и разбацивање                    
1 пут 
 
-  залијевање са градског водовода                                      
10  пута 
 
 
2.ЦВИЈЕТЊАЦИ 
 
-  сквер на улазу у град                                                                                            
21  м2 
 
-  сквер на излазу из града                                                                                    
156  м2 
 
-  улица Пека Павловића                                                                                       
198  м2 
 
-  парк Равногорски                                                                                                  
78  м2 
 
-  улица краља Петра                                                                                              
186  м2 
 
-  спортска дворана      36 м2 
-   испред Билећа стана        28  м2 
___________________________________________ 
                                                                              
Укупно:                               703 м2 
 
 
Одржавање цвијетњака 
 
-  Припрема земљишта и усадња цвијећа                            
1  пут 
-  Окопавање, плијевљење и одвоз траве                             
5 пута  
-  Залијевање цвијетњака           54  пута 
3.ЖИВИЦЕ 
-  парк Н.Хероја     48  м

2 

                                                                               
 

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

-   улица Краља Петра                                                                                   
16 ком 
 
-   парк  Н.Хероја                                                                                                 
278  ком 
 
-  парк  Равногорски                                                                                             
65  ком 
 
-   улица Краља Александра                                                                              
194  ком 
 
-  улица  В.Гаћиновића                                                                                        
28  ком 
 
-  поред Електро-Билеће                                                                                      
33  ком 
 
-   поред Дома културе                                                                                          
12  ком 
 
-   парк Бећаруша                                                                                                   
72 ком 
                                                                 
Укупно:                                                                                                                  
698 ком           
 
 
Одржавање дрвећа 
 
-  прореда круне, сјечење сувих грана и одвоз 
грана  1 пут 
-  залијевање дрвећа    5 пута                                                        
 
 
5. УКРАСНО ШИБЉЕ 
 
 -спортска дворана                                                                                                        
44  ком 
 
-  улица краља Александра (Телеком-Библиотека)                                                
23  ком 
 
-  парк  Н.Хероја                                                                                                             
14  ком 
 
-  парк  Равногорски                                                                                                      
86  ком 
 
-  сквер улаз у град                                                                                                           
3  ком 
 
-  сквер излаз из града                                                                                                   
11 ком  
 
-  улица Пека Павловића                                                                                              
61 ком 
 
-  модна кућа                                                                                                                    
43 ком 
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Укупно:     285  ком 
 
Одржавање украсног шибља   
 
-  резидба шибља и одвоз грана             2  пута 
-  чишћење шибља                                12  пута 
-  залијевање шибља                            10  пута 
 
Број:11.01/013-86/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
13 

 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) и члана 86. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на  X Редовној сједници одржаној дана 
28.03.2022.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Програма обављања услуга 

заједничке комуналне потрошње за 
2022.годину 

 

I 
Усваја се Програм обављања услуга заједничке 
комуналне потрошње за 2022.годину. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-87/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 37. и 40. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
и  члана  35. став (2) тачка  8)  Статута општине 
Билећа  („Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина општине Билећа  на X Редовној 
сједници, одржаној дана 28.03.2022. године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Плана парцелације 

„Златиште IV “ 

 

 

 

I 
 

Приступа се изради Плана парцелације                    
„ Златиште IV “  (у даљем тексту: План).  
 

II 
 

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

III 
 

1) Границе обухвата Плана: према графичком 
прилогу.  
2) Површина обухвата Плана је 10.991м

2
.  

 
IV 
 

План се доноси за временски период од 10 година.  
 

V 
 

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

VI 
 

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

VII 
 

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

VIII 
 

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

IX 
 

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

X 
 

Средства потребна за покривање материјалних 
трошкова за израду Плана обезбједиће 
инвеститор. 

 
 

XI 
 

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

XII 
 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења,  а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа “. 
 
Број:11.01/013-88/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима ( „ Службени гласник Републке 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 18/16), члана 5. 
став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног 
конкурса  за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12),  члана 35. став (2) тачка 13) 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на X Редовној сједници  одржаној дана  
28.03.2022.године,  донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
о продаји земљишта из општинске својине  

 

I 
 

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком,  спровешће се продаја лицитацијом 
земљишта из општинске својине,  и то: 
 

1. к.п.број 227/1  К.О.Врбица  у површини од  

37839 м², уписано у Листу непокретности 

број 13/0.   

Почетна продајна цијена земљишта износи  
20,054.67 КМ (словима: 
двадесетхиљадапедесетчетири 67/100 ), односно 
0,53 КМ/м². 
 

II 
 

За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити кауцију, која износи 10% од 
почетне продајне цијене, на жиро рачун Општине 
Билећа. 

III 
 

Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
лицитације, са којима  се закључи  нацрт Уговора, 
обавезан  је  уплатити након добијене сагласности  
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Правобранилаштва Републике Српске на нацрт 
Уговора. 

IV 
 

Поступак лицитације спровешће Комисија за 
лицитацију коју именује начелник Одјељења за 
просторно уређење, стамбено комуналне послове 
општине Билећа. 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику Општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-89/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 28.03.2022.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 ), 
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 Вукоје 
Жељку и Тамари у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ), захтјев бр:11.02/012-301/22 од 
07.03.2022. године, на име  рођења трећег дјетета 
Анастасије Вукоје, рођене 09.02.2022. 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  Тамаре Вукоје, број рачуна: 
5620088137240766 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     
 

III 
 

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

Број: 11.02/012-301/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.03.2022.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) 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 „Телеком телефонски именик“ 
д.о.о.Бања Лука, исплата новчаних средстава у 
износу од 1380,60 КМ  у сврху набавке 
телефонског именика за 2022.годину. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-335/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.03.2022.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“ Билећа 
исплата новчаних средстава у  износу од 40,00 КМ  
у сврху набавке цвијећа  и полагања вијенаца на 
спомен обиљежје у селу Брестице. 
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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: 11.02/012-336/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.03.2022.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 ) 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 243,22 
КМ  у сврху организовања конзумације јела и пића 
за делегацију из Министарства за људска права и 
избјеглице БиХ. 
 

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: 11.02/012-337/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.03.2022.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), 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 
Дутина Зорану и Снежани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-339/22 од  
15.03.2022. 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 уплатиће се на  
текући рачун Зорана Дутине, број: 
5520031892054950 код „Addiko bank“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-339/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.03.2022.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 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 Бајовић 
Браниславу и Драгани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-356/22 од 
18.03.2022. године, на име  рођења трећег дјетета 
Тее Бајовић рођене 14.03.2022. године у Требињу, 
у складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
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(„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  Бранислава Бајовића, број рачуна: 
5620088071041855 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-356/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.03.2022.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 
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 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 
Бабић Снежану и Анђели у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-348/22 од  
16.03.2022. године, ради  закључења брака, 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  
текући рачун  Анђеле Вујовић, број: 
5620088168478161 код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-348/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.03.2022.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 
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 Куљић 
Вукашину и Тијани у износу од 700,00 КМ,  захтјев 
бр:11.02/012-361/22 од 18.03.2022. године, на име  
рођења четвртог дјетета Катарине Куљић, рођене 
10.01.2022. 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 уплатиће се на жиро 
рачун  Тијане Куљић, број рачуна: 
5620088085934265 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-361/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.03.2022.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 ) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17) ,Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вјештака пољопривредне струке 

 
I 

 
 Верица Греда, дипломирани инжењер 

пољопривреде, стални судски вјештак 
пољопривредне струке, именује се за вјештака 
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ради израде налаза и мишљења о процјени 
тржишне вриједности непокретности. 
 

II 
 

Именовани се обавезује да изради налаз, 
мишљење и процјену тржишне вриједности 
пољопривредног земљишта означеног као к.ч. 
227/1 звана „Селина“ пашњак IV класе,површине 
37839 m

2
 уписане у лист непокретности 13/0 КО 

Врбица 1, Билећа,ради поступка продаје наведене 
непокретности.                                                                              

III 
 
Овo Рјешење ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-375/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,22.03.2022.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 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 
Шешлија Владимиру и Симони у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ), захтјев бр:11.02/012-372/22 
од 21.03.2022. године, на име  рођења трећег 
дјетета Софије Шешлије, рођене 08.03.2022. 
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 уплатиће се на жиро 
рачун  Симоне Шешлије, број рачуна: 
5620088162053657 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     

 
 
 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-372/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,25.03.2022.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 Вуковић 
Александру и Гордани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ), захтјев бр:11.02/012-387/22 од 
28.03.2022. године, на име  рођења трећег дјетета 
Михајла Вуковића, рођеног 13.03.2022. 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 уплатиће се на жиро 
рачун  Гордане Вуковић, број рачуна: 
5620088160435406 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-387/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.03.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
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12 

 На основу члана 48. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 ), члана 22. Уредбе 
о категоријама, звањима и условима за обављање 
послова службеника у јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 10/17), члана 87. Статута Општине 
Билећа („Службени гласник Општине Билећа“, 
број 6/17) и члана 16. Одлуке о оснивању 
Општинске управе Билећа („Службени гласник 
Општине Билећа“, број 7/17), Начелник Општине 
Билећа доноси, 
 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама  Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 
општинске управе Билећа 

 
Члан 1. 

 

       У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Билећа („Службени Гласник Оштине 
Билећа“,бр.5/18,2/19,3/19,1/20,2/20,4/20,5/20,1/21,
7/21 и 3/22), у члану 14. тачка 2) Одсјека за 
управно-правне послове у реферату:  

 

1) 2.17. „ Виши стручни сарадник за 

пријемну канцеларију “, умјесто: д) Број 

извршилаца 2 (два), треба да стоји:  д) 

Број извршилаца 1 (један). 

       2) У  члану 14. тачка 3) Одсјека за заједничке 
послове у реферату 3.6 „Портир“ умјесто: г) Број 
извршилаца 2 (два), треба да стоји:  г) Број 
извршилаца 1 (један). 
 

Члан 2. 
 

       (1)  У члану 15. тачка 2) Одсјека за привреду 
брише се реферат: 
 

1) „Виши стручни сарадник за 

административне послове“ 

       (2) У члану 15. тачка 4) Одсјека за друштвене 
дјелатности брише се реферат: 
 

1) 4.6. „Самостални стручни сарадник за 

рад са младима“  

Члан 3. 
 

       У члану 16. тачка 2)  Одсјека за урбанизам 
брише се реферат: 
 

      1)  2.7 „ Стручни сарадник за припрему 
документације“. 

Члан 4. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-413/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.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), 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 Радмили Кулаш из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 100,00 
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 Радмиле Кулаш, број: 45204526000  
код    „UniCredit Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

 
Број: 11.02/012-169/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.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), 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 
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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 Обрадовић Милојки 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 Милојке Обрадовић, број: 
5517002537067223  код    „UniCredit Bank“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-174/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.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), 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 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 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: 11.02/012-189/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.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), 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 Александру Илићу 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 Александра Илића, 
број:5620088123936634  код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-246/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
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17 

 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 Горану Копривици 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 Горана Копривице, 
број:5520031786703250  код    „Addiko Bank“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-276/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.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 Ратку Хардомељи из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 500,00 
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 Ратка Хардомеље, 
број:5520031624046763  код    „Addiko Bank“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-224/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.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 Дејану Дангубићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 100,00 
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 Дејана Дангубића, 
број:5520031729587710  код    „Addiko 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: 11.02/012-347/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.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 Снежани Вучковић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 500,00 
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 Снежане Глушац, број: 
5520031692701520  код    „Hipo-Alpe-Adria-
Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-303/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.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 Дамиру Мискину 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 Дамира Мискина, број: 45253787001 
код    „UniCredit Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-352/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.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), 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 Милошу Божовићу из Источног 
Сарајева, исплата новчаних средстава у износу од 
500,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене  ситуације. 
 

II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи,и 
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уплатиће се на намјенски жиро рачун за Божовић 
(Милоша) Александар, број:5620128150302396  
код    „НЛБ банке“ Источно Сарајево. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-355/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.4.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
623 

              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 10. 
Правилника о критеријумима за проглашавање 
вишка запослених у Општинској управи Билећа 
број: 11.02/012-266/22 од 01.03.2022.године, 
Начелник општине Билећа,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Комисије за спровођење 

поступка утврђивања који службеници или 
намјештеници постају нераспоређени у 

Општинској управи Билећа 
 
I 
 

  Именује се Комисија за спровођење поступка 
утврђивања који службеници или намјештеници 
стичу статус нераспоређеног,  у сљедећем 
саставу:  
 

1.Никола Бајовић – предсједник, 
2.Немања Попадић - члан и 
3.Никола Леро - члан. 

 
II 

 

Задатак Комисије је да изврши бодовање и 
рангирање службеника и намјештеника у складу са 
Правилником о критеријумима, на основу којих се 
утврђује који службеници или намјештеници у 
оквиру Општинске управе Билећа постају 
нераспоређени,  број:11.02/012-266/22 од 
01.03.2022. године. Начелници Одјељења у 
Општинској управи Билећа дужни су да у оквиру 
свог Одјељења изврше бодовање радног 
доприноса и досадашњег рада на 
систематизованом радном мјесту у складу са 
чланом 4. тачка 3) наведеног Правилника. 

 
 
 

III 

   
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-419/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,6.4.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
24 
од.  На основу члана 44. а у вези са чланом 22. 

став б)  тачка 6) Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама   („Службени Гласник 
Републике Српске „ бр.121/12, 46/17, 111/21), 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени 
Гласник општине Билећа“  број 6/17; ),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О именовању чланова  штаба за ванредне 

ситуације 

 
I 
 

У  Штаб за ванредне ситуације општине Билећа 
именују се: 
 
 
1. ВЕСЕЛИН  ВУЈОВИЋ  - Командант   Штаба, 
  
2. НИКОЛА  БАЈОВИЋ  - Замјеник команданта, 
  
3. РАДОМИРКА  МАЛЕШЕВИЋ  - Начелник   
Штаба, 
 
4. ЗОРАН  ХРЊЕЗ  - Члан Штаба за  узбуњивање 
и склањање, 
                                                                              
5. ИВАНА КРАЉАЧИЋ - Члан Штаба за евакуацију 
и збрињавање угрожених и настрадалих, 
 
6.УБАВКА  ИВКОВИЋ  -  Члан  Штаба за  
спашавање из рушевина , 
                                                                        
7. СЛАВКО БОЉАНОВИЋ  - Члан Штаба за прву 
медицинску помоћ, 
 
8. МИЛАН  ШУЛОВИЋ  - Члан Штаба за заштиту 
од пожара, 
 
9. МИЛОШ БОШЊАК  - Члан Штаба за заштиту од 
снијежних падавина и снијега, 
 
10.ДАНИЈЕЛА  КАПОР -  Члан Штаба за асанацију 
терена, 
 
11. БРАНКО МИЛОШЕВИЋ   - Члан Штаба за  
заштиту животиња и намирница  животињског 
поријекла, 
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12. ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ - Члан Штаба за РХБ 
заштиту, 
      
13. МИЉАН  МИЛИЋЕВИЋ - Члан  Штаба за  
финансије, 
 
14  МИЛОРАД  ВОЈНОВИЋ - Члан Штаба за 
заштиту животне околине, 
 
15.МИЛАН  СВОРЦАН - Члан Штаба за заштиту од 
неексплодираних убојних средстава и мина, 
 
16. МИЛОШ  РАДОВИЋ  - Члан Штаба за  
замрачивање, 
 
17. ВЕРИЦА  ГРЕДА  - Члан Штаба за заштиту 
биља и биљних производа, 
18. МАРКО ТРКЉА  - Члан Штаба за заштиту и 
спасавање од поплава 
 
19.МИРЈАНА  МИЛИЋЕВИЋ  -  Члан Штаба за 
информисање и односе са јавношћу. 
 
20. ЗДРАВКО  ИВКОВИЋ  - Члан Штаба за 
противпожарну заштиту.                
 
21. СНЕЖАНА   КАПОР   - Члан штаба за 
спашавање и пружање помоћи угроженом 
становништву. 
 
22. МАРКО БАБИЋ  - Члан штаба за јавну 
безбједност грађана 
 
23. СЛАВОЈКА ИНИЋ  - Члан штаба за заштиту 
здравља грађана 
 

II 
 

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

III 
 

Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење број:11.02/012-1188/21 од 11.10.2021. 
године. 
 
Број: 11.02/012-417/22      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,6.4.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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 На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 6/17) и члана 3. Правилника о јавним 
набавкама општине Билећа, број:11.02/012-602/15 („Службени гласник Општине Билећа“, број 5/15), а у 
складу са усвојеним Буџетом општине Билећа за 2022. годину, Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
I 
 

Редни 
број 

 
Предмет набавке 

Процијењена 
вриједност 

набавке без ПДВ-а 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирн
и 

споразу
м 

Период 
покретања 
поступка 
набавке 

Извор 
финансирања 

Напомена 

 
Робе 
 

 
 

1. 
 
 
 

 
Набавка сокова, пића 
и сухомеснатих 
производа за потребе 
Општинске управе 
Билећа у 2022. 
години 
ЈРЈН 15900000-7 
 
 

 
 

5.000,00 КМ 

 
 

Директни 
споразум 

 
 

Не 

 
 

Јануар 2022. 
године 

 
 

Буџет општине 
Билећа 

 

 
2. 

 
Набавка фазонских 
комада за водовод 
Баљци 
ЈРЈН 42132300-6 
 

 
30.000,00 КМ 

 
Конкурентски 

захтјев 

 
 

Не 

 
 

Фебруар 
2022. године 

 
 

Буџет општине 
Билећа, Влада 

РС 

 
 
 
 
 

 
 

3. 
 
 

 
Набавка горива за 
потребе Општинске 
управе Билећа, 
Цивилне заштите и 
једнократних помоћи 
за 2022. годину 
ЈРЈН 09000000-3 
 
 

 
 

5.200,00 КМ 

 
 

Директни 
споразум 

 
 

Не 

 
 

Фебруар 
2022. године 

 
 

Буџет општине 
Билећа 

 

 
 

4. 
 
 

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

 
1.500,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
 Јун 2022. 

године 

 
Буџет општине 

Билећа 

 

 
 

5. 

 
Набавка млијека за 
потребе Црвеног 
крста у општини 
Билећа у 2023. 
години (ЛОТ 1) и 
набавка хљеба за 
потребе Црвеног 
крста у општини 
Билећа у 2023. 
години (ЛОТ 2) 
ЈРЈН 15000000-8 
 
 

 
 
 

37.000,00 KM 

 
 
 

Конкурентски 
захтјев 

 

 
 
 

Не 

 
 
 

Новембар 
2022. године 

 
 

 
 
 

Буџет општине 
Билећа 

 
 

(реализација у току  
2023. године) 
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6. 

 
Набавка замјенских 
тонера за штампаче и 
копир апарат (ЛОТ  
1), канцеларијског 
материјала (ЛОТ 
2),канцеларијског 
папира (ЛОТ 3) и 
средстава за 
одржавање хигијене 
(ЛОТ 4) за потребе 
Општинске управе 
Билећа за 2023. 
годину 
ЈРЈН 30000000-9 
 

 
 

 
 

11.000,00 КМ 

 
 

 
 
Конкурентски 

захтјев 

 
 
 
 

Не 

 
 
 
 

Новембар 
2022. године 

 

 
 
 
 

Буџет општине 
Билећа 

 
 
 
 

(реализација у току 
2023. године) 

 
 

7. 
 
 

Набавка горива за 
потребе Општинске 
управе Билећа, 
Цивилне заштите и 
једнократних помоћи 
за 2023. годину 
ЈРЈН 09000000-3 
 

 
45.000,00 КМ 

 
Конкурентски 

захтјев 

 
Не 

 
 Новембар 

2022. године 

 
Буџет општине 

Билећа 

 
(реализација у току 

2023. године) 

 
 

8. 
 
 
 

Набавка агрегата за 
развални алат за 
потребе 
Територијалне 
ватрогасно-
спасилачке јединице 
Билећа 
ЈРЈН 44510000-8 

 
10.500,00 КМ 

 
Конкурентски 

захтјев 

 
Не 

 
 У току 2022. 

године 

 
Буџет општине 

Билећа,намјенск
а средства за 

противпожарну 
заштиту 

 

 
9. 

 
Набавка маркет 
кућица 
ЈРЈН 39154100-7 

 
 

10.000,00 КМ 

 
Конкурентски 

захтјев 

 
Не 

 
 У току 2022. 

године 

 
Буџет општине 

Билећа 

 
 
 
 
 

 
Услуге 
 

 
 

1. 
 

 
Конзумација хране и 
пића поводом 
обиљежавања Светог 
Саве-Крсне славе 
општине Билећа 
ЈРЈН 79954000-6 

 
 

5.900,00 КМ 

 
 

Директни 
споразум 

 
 

Не 

 
 

Јануар 2022. 
године 

 
 

Буџет општине 
Билећа 

 

 
 

2. 
 
 

Израда Плана 
парцелације 
пословне 
(индустријске) зоне 
„Љесковац“ 
ЈРЈН 71242000-6 

 
 

5.000,00 КМ 

 
 

Директни 
споразум 

 
 

Не 

 
 

Фебруар 
2022. године 

 
 

Буџет општине 
Билећа 

 

 
 

3. 
 
 

 
Чишћење депоније 
чврстог отпада у 
2022. години 
ЈРЈН 90910000-9 

 
5.500,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
Фебруар 

2022. година 

 
Буџет општине 

Билећа 

 

 
 

4. 
 
 

 
Пружање услуга за 
израду техничке 
документације  
главног пројекта за 
наставак улице Јевта 
Дедијера 
ЈРЈН 71320000-7 
  

 
 

3.500,00 КМ 

 
 

Директни 
споразум 

 
 

Не 

 
 

Март 2022. 
године 

 
 

Буџет општине 
Билећа 
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5. 
 

Пружање услуга 
превоза ученика 
средњих школа до 
краја школске 
2022/2023 године, на 
релацијама: Билећа-
Баљци, Билећа-
Мириловићи, Билећа-
Подосоје, Делеуша-
Враћеновићи, 
Билећа-Требиње, 
Билећа-Длакоше 
(ЛОТ1) и Билећа-
Корита, Билећа-
Ораховице, Корита-
Брестице (ЛОТ 2) 
 ЈРЈН 60000000-8 

 
 
 
 

162.000,00 КМ 

 
 
 
 

Отворени 
поступак 

 
 
 
 

Не 

 
 
 
 

Јул 2022. 
године 

 
 
 
 

Буџет општине 
Билећа 

 
 

 
 
 

6. 

 
Извођење обавезне 
дератизације на 
подручју општине 
Билећа у 2022. 
години 
ЈРЈН 90923000-3 
 

 
4.000,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
У току 2022. 

године 

 
Буџет општине 

Билећа 

 

 
 
 

7. 

 
Обављање послова 
платног промета и 
осталих банкарских 
услуга за новчана 
средства буџета 
општине Билећа 
ЈРЈН 66110000-4 
 

 
 

2.000,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
Не 

 
Август 2022. 

године 

 
Буџет општине 

Билећа 
 

 

 

 
 

8. 

 
Осигурање радника 
запослених у 
Општинској управи 
Билећа у 2023. 
години 
ЈРЈН 66000000-0 
 
 
 

 
 

5.900,00 КМ 

 
 

Директни 
споразум 

 
 

Не 

 
 

Децембар 
2022. године 

 
 

Буџет општине 
Билећа 

 
 

(реализација у току 
2023. године) 

 
Радови 
 

 
 

1. 
 
 
 

 
 
Реконструкција и 
изградња фекалне 
канализације у граду 
Билећа 
ЈРЈН 45232400-6 

 
 
 

533.300,00 КМ 

 
 

Локални 
отворени 
поступак 

 
 
 

Не 

 
 
У току 2022. 

године 

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

Набавка се 
проводи у складу 

са PRAG-ом 
(Practical Guide to 

Contract 
Procedures for EU 
External Actions) ) 

и ЕИБ-овим 
водичем за 
набавке  и у 

складу са 
Правилником о 

начину и поступку 
реализације 

пројеката 
водоводне и 

канализационе 
инфраструктуре у 

Републици 
Српској 
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2. 
 
 
 

 
Изградња оборинске 
канализације у 
насељу Језерине 
ЈРЈН 45232410-9 
 
 

 
 

30.000,00 КМ 

 
 

Конкурентски 
захтјев 

 
 

Не 

 
 

У току 2022. 
године 

 
 

Буџет општине 
Билећа 

 

 
3. 
 
 

Извођење радова у 
дијелу улице 
Грабовице, од улице 
Јевта Дедијера до 
Ситничке улице 
ЈРЈН45000000-7 
 

 
3.500,00 КМ 

 
Директни 
споразум 

 
 

Не 

 
 

У току 2022. 
године 

 
 

Буџет општине 
Билећа 

 

 
 

4. 
 
 

Доградња градске 
јавне расвјете у 
појединим улицама: 
Билећких 
Добровољаца, Јована 
Дучића, Доситеја 
Обрадовића и 
Херцеговачких 
устаника 
ЈРЈН 45316100-6 

 
 

8.500,00 КМ 

 
 

Конкурентски 
захтјев 

 
 

Не 

 
 

У току 2022. 
године 

 
 

Буџет општине 
Билећа 

 

 
5. 
 
 

 
Насипање локалних 
макадамских и 
некатегорисаних 
путева  
ЈРЈН 45112310-1 
 

 
      13.000,00 КМ 

 
Конкурентски 

захтјев 

 
Не 

 
У току 2022. 

године 

 
Буџет општине 

Билећа 

 

 
6. 
 
 
 

 
Реконструкција 
дијела градских 
тротоара у Билећи 
ЈРЈН 45233161-5 
 

 
255.000,00 КМ 

 
Отворени 
поступак 

 
 

Не 

 
 

Децембар 
2021. године 

 
Влада Републике 

Српске 

Поступак 
покренут у 
децембру 2021. 
године, 
реализација у 
току 2022. године 

 
II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

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

V 
 

Усвојени ребаланс Буџета општине Билећа захтјева и измјену овог Плана набавки. 
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VI 
 

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

VII 
 

Овај План набавки ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-364/22                                                                                                          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,18.3.2022.год.                                                                                                     Веселин Вујовић с.р 
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