
 
 

 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БИЛЕЋА 
 
Скупштина општине Билећа 
Краља Александра бр.28 
Телефон/Факс:059/370-008 
Одговорни уредник: Секретар 
скупштине: Драгица Бајат 
Штампа:општина Билећа 
Email:admin@opstinabileca.ba 
Web:www.opstinabileca.ba 

 

 
Сриједа, 05. Фебруар 
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БИЛЕЋА 
 

Година LXX                Број 1 

 
Жиро рачун: 
НЛБ Банка а.д. Бања Лука 
562-008-0000002819 
Буџетска организација: 
00060130 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНА 
 
1 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 97/16, 36/19) и члана 133. Пословника 
о раду Скупштине општине Билећа ("Службени 
гласник општине Билећа", број 3/18), Скупштина 
општине Билећа на својој Ванредној  сједници, 
одржаној дана 17.10.2019.године,  д о н и ј е л а   ј е   
с љ е д е ћ и  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Да Гранична  полиција Босне и 

Херцеговине предузме све непоходне мјере и 
радње за спрјечавање нелегалног уласка 
миграната у Босну и Херцеговину; 

2. Да Полицијска управа Требиње предузме 
све неопходне мјере и радње за заштиту грађана и 
имовине Ситничког подручја; 

3. Да Полицијска управа Требиње 
организује двадесетчетверочасовно присуство на 
терену Ситничког подручја, а у циљу заштите 
имовине и лица; 

4. Да Начелник општине Билећа, у складу 
са Одлуком Владе Републике Српске, именује 
испред локалне заједнице, члана Координационог 
тијела за праћење кретања илегалних миграната 
преко територије Републике Српске; 

5. Да Начелник општине Билећа формира 
стручну комисију за процјену настале штете 
упадима миграната, коју су починили мигранти на 
Ситничком подручју; 

6. Да се Скупштина општине Билећа 
обавеже, да ће помоћи Милораду Чомићу у 
материјалном и нематеријалном смислу током 
одбране пред надлежним правосудним 
институцијама; 

7.Овај Закључак доставиће се: Српски члан 
Предсједништва Босне и Херцеговине; 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске; Министарство сигурности Босне и 
Херцеговине; Гранична полиција Босне и 
Херцеговине Теренски уред - југ Чапљина; 
Гранична полиција Босне и Херцеговине Теренски 
уред- Требиње; Полицијска управа Требиње; 
Начелник општине Билећа; Предсједник Скупштине 
општине Билећа; Служба за послове са странцима-
канцеларија Требиње;  Мјесна заједница Врањска; 
Мјесна заједница Крстаче. 

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

 
Број:11.01/013-72/19                Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 18.10.2019.год             Срђан Роган, с.р.                                                                                                                                                   

___________________________________ 
 

2 
 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
97/16 , 36/19), и члана 35. Статута општине Билећа 
( "Службени гласник општине Билећа", број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој Свечаној 
сједници, одржаној дана 24.01.2020.године, д о н о 
с и  
 

О Д Л У К У 
о додјели Повеље општине Билећа 

 
I 
 

Војводи Радовану - Раду Радовићу додјељује 
се,постхумно, Повеља општине Билећа, због 
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немјерљивог доприноса у стварању и одбрани 
Републике Српске. 

 
II 

 
Повељу општине Билећа уручиће Начелник 
општине Билећа, поводом дана и Крсне славе 
општине, 27.јануара. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у "Службеном гласнику општине 
Билећа". 
 
Број:11.01/013-20/20                 Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 24.01.2020.год             Срђан Роган, с.р.                                                                                                                                                   

____________________________________ 

 

3 
 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
97/16 , 36/19), и члана 35. Статута општине Билећа 
( "Службени гласник општине Билећа", број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој Свечаној 
сједници, одржаној дана 24.01.2020.године, д о н о 
с и  
 

О Д Л У К У 
о додјели Повеље општине Билећа 

 
I 

 
Локалној заједници - општини Сечањ, додјељује се 
Повеља општине Билећа за 2019.годину, због 
широке братске сарадње у области културе и 
привреде. 
  

II 
 
Повељу општине билећа уручиће Начелник 
општине Билећа, поводом дана и Крсне славе 
општине, 27.јануара. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у "Службеном гласнику општине 
Билећа". 
 
Број:11.01/013-19/20                 Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 24.01.2020.год             Срђан Роган, с.р.                                                                                                                                                   

___________________________________ 
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 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
97/16 , 36/19), и члана 35. Статута општине Билећа 
( "Службени гласник општине Билећа", број 6/17), 
Скупштина општине Билећа на својој Свечаној 
сједници, одржаној дана 24.01.2020.године, д о н о 
с и  
 

О Д Л У К У 
 о избору најбољих спортиста за 

2019.годину 
 
I 

 
Најбољи спортисти за 2019.годину су: 
Признање I мјесто Марко Тркља, за изузетне 
спортске резултате у куглању. 
Признање II мјесто Лука Радмиловић, за изузетне 
спортске резултате у кошарци. 
Признање III  мјесто Јована Биберџић, за изузетне 
спортске резултате у одбојци. 
 

II 
 
Признање општине Билећа уручиће Начелник 
општине Билећа, поводом дана и Крсне славе 
општине, 27. јануара. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у "Службеном гласнику општине 
Билећа". 
 
Број:11.01/013-20/20                 Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 24.01.2020.год             Срђан Роган, с.р.                                                                                                                                                   

___________________________________ 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНА 
 

1 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 66. 
став (1) тачка 12) Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности 
 
I 

 
 Даје се сагласност на Годишњи програм 
рада за школску 2019/2020. годину и одобрење за 
повећан број дјеце за 20℅ у свим васпитним 
групама Јавној установи за предшколско 
васпитање и образовање „Будућност“ Билећа, број 
259/19 од 27.09.2019 године.   
 

II 
 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа. 

 
Број: 11.02/012-1194/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Кокотовић Предрагу и Николији у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-
1185/19 од  26.09.2019. године,ради  закључења 
брака, у складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 ). 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун:Кокотовић Предрага,број:5620088140073166 
код „НЛБ Развојне банке“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа 
 
Број: 11.02/012-1185/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.09.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 

3 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се предузећу „Југопревоз“ а.д. 
Билећа исплата новчаних средстава  у  износу од 
720,00 КМ /седамстотинадвадесет конвертибилних 
марака/ у сврху превоза КУД „Влатко Вуковић“  на 
релацији Билећа-Војковићи-Пале-Билећа.  

 
II 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1203/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

________________________________________ 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Ловачком удружењу „Видуша“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 
300,00 КМ /тристотине  конвертибилних марака/ у 
сврху промоције ловног туризма у општини Билећа. 
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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 Ловачког 
удружења,број:5620080000114854 код „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1173/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 02.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
5 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Марини Вучинић студенту 
Медицинског факултета у Фочи, исплата новчаних 
средстава у износу од 400,00 КМ /четиристотине и 
00/100 конвертибилних марака/ у сврху 
финансијске помоћи за наставак школовања. 

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за стипендирање и уплатиће се на жиро рачун 
Вучинић Драгана, број: 5621008011141011  код 
„НЛБ bankе“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-831/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 02.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 

6 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Суџум Дејану и Вањи у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1207/19 од  
02.10.2019. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Вуковић Вање, број: 11520863 код „Addiko 
bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1207/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 02.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

7 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,Епархији Захумскохерцеговачкој и 
Приморској-Црквеној општини Гацко , исплата 
новчаних средстава у износу од 1.800,00 КМ 
(једнахиљадаосамстотина и 00/100 конвертибилних 
марака ) у сврху помоћи за обнову црквене куће 
поред храма Св.Тројице у Југовићима.  
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II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 
обнову вјерских објеката. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1215/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
8 
 На основу члана 82. став (3) 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Рајку Дангубићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 1.500,00 
КМ /једнахиљадапетстотина  конвертибилних 
марака/ у сврху финансијске помоћи због 
претрпљене штете настале страдањем 15 оваца од 
напада медвједа. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из буџетске резерве,и 
уплатиће се на жиро рачун Рајка 
Дангубића,број:5620088146311915 код „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1202/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

9 
На основу члана 82. став (3)  Закона о 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се ОШ „Свети Сава“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ 
/тристотине и 00/100 конвертибилних марака/  у 
сврху финансијске помоћи за куповину дидактичког 
материјала. 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи,а уплатиће се на 
рачун Синдикалне организације школе , број: 
5620080000256959, код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1212/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
10 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Греда Марку и Сандри у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1221/19 од  
03.10.2019. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
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II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Греда Верице, број: 5621008007441625 код 
„Развојне банке“ а.д. Бања Лука. 
 

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

 
Број: 11.02/012-1221/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 07.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава Вујовић 
Владимиру и Соњи у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1238/19 од 
08.10.2019. године, на име  рођења трећег дјетета 
Вујовић Данила рођеног 23.09.2019. године у 
Требињу, у складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 ). 

 
II 

 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Вујовић Владимира,број рачуна: 
5674415000153629 код „ Sberbank“ а.д.  Бања Лука.      
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
  
 
Број: 11.02/012-1238/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

11 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Локалног кризног центра за 

контролу афричке куге и свиња 
 

I 
Именује се локални кризни центар за контролу 
афричке куге и свиња на подручју општине Билећа 
у саставу: 
 
1. Владислав Дангубић-др.вет.медицине-
mail:vladislavdangubic@yahoo.com, 065-219-764,и 
2. Бранко Милошевић-др.вет.медицине-
телефон 066-791-570. 
 

II 
 
Именовани се обавезују да на подручју општине 
Билећа обезбједе ветеринарску зоохигијенску 
заштиту и у сарадњи са локалним фармерима и 
комуналним предузећем изврше правилно 
уништавање обољеле стоке у случају појаве 
болести афричке куге. 
 

III 
 
Овo Рјешење ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1227/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 10.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

12 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се СПКД „Просвјета“ Билећа, 
исплата новчаних средстава у износу од 500,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи за организовање 
извођења Моцартове комичне опере Бастиен и 
Бастиена. 
 



7 
05.02.2019                                           ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"                              Број 1 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
II 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1250/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

13 
На основу члана 59. и 82.став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ),члана 5.став 
(6) Закона о преносу права својине на капиталу 
Републике Српске у предузећима која обављају 
комуналне дјелатности на јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“,број 50/10) 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 чланова  Комисије за избор 

надзорног одбора у ЈП „Комус“а.д. Билећа 
испред општине Билећа 

 
I 

 
                 У комисију  за избор надзорног одбора у 
ЈП „Комус“ а.д.Билећа испред општине Билећа 
именују се: 
 
                1.Вујовић Стефан, 
                2.Леро Војко, 
                3.Јокановић Зорица. 
 

II 
 
               Доношењем овог Рјешења ставља се ван 
снаге Рјешење број:11.02/012-529/19 од 
19.04.2019.године. 

 
III 

 
               Oво рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1277/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 

14 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се Жарку Кисићу из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 850,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи због претрпљене штете 
настале приликом напада медвједа на стадо оваца. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из субвенција за 
пољопривреду,и уплатиће се на жиро рачун Жарка 
Кисића,број:45536637000 код „UniCredit bank“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1265/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
15 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Вукашину Хрњазу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 860,00 КМ  
у сврху надокнаде штете настале приликом 
асфалтирања улице у насељу Језерине. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за буџетску резерву,и уплатиће се на жиро рачун 
Вукашина Хрњаза,број:5620088143814068 код „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
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III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1273/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Радомиру Чорлији, исплата 
новчаних средстава у износу од 200,00 КМ 
/двијестотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за наставак школовања 
сина Предрага Чорлије, студента Поморског 
факултета у Котору. 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за стипендирање и уплатиће се на жиро рачун 
Радомира Чорлије, број: 5620088148559017  код 
„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1274/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 

       Одобрава се ЈП. „Комус“ из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.687,00 КМ 

/једнахиљадашестстотинаосамдесетседам и 00/100 
конвертибилних марака/ у сврху чишћења дивљих 
депонија на подручју општине Билећа. 
 

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

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1289/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

18 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка 2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа „,број 4 
/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 
Јокановић Миљану и Биљани у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1286/19 од 
16.10.2019. године, на име  рођења Jокановић 
Савете рођене 08.10.2019. године у Требињу , у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“,број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Миљана Јокановић, број рачуна: 
45434648000 код „ UniCredit bank“ а.д.  Бања Лука.      
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1286/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,ЈП „Водовод“ Билећа исплата 
новчаних средстава у износу од 243,36 КМ 
/двијестотинечетердесеттри и 36/100 
конвертибилних марака/  у сврху замјене 
ревизионог окна (израда рама и плоче за шахт) у 
улици Солунских добровољаца. 
 

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: 11.02/012-1296/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
20 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се предузећу „Вулком“ д.о.о. Билећа, 

исплата новчаних средстава  у  износу од 639,91КМ 

/шестстотинатридесетдевет и 91/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке 

материјала за изградњу малог дјечијег игралишта у 

дворишту Основне школе „Петар II Петровић 

Његош“. 

 

 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средства предвиђених 

за инвестиције. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1311/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Албијанић Бојану и Славици у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1301/19 од  
18.10.2019. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 

 
II 

 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Славице Дамјанац, број: 45529228000 код 
„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1311/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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22 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 
I 

 
       Одобрава се новинару Миливоју Кисићу, 
исплата новчаних средстава у износу од 400,00 КМ 
/четиристотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за припрему и 
организовање изложбе документарно умјетничке 
фотографије под називом „Билећки мозаик“. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за буџетску резерву и уплатиће се на жиро рачун 
Миливоја Кисића, број:5621008011693329 код „НЛБ 
Развојне банке“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1308/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 22.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
23 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Буквић Миру и Маји у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1315/19 од  
22.10.2019. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11). 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Сјеран Маје, број: 5520031779217275 код 
„Addiko Bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1315/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 22.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

24 

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Шешлија Дејану и Милици у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1316/19 од  
22.10.2019. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Томановић Милице, број: 5559000037299560 
код „Нове банке“ а.д. Бања Лука. 
 

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

 
  
Број: 11.02/012-1316/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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25 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 66. 
став (1) тачка 12) Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
I 

 

           Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и 
допунама статута ЈУ. „Туристичка организација 
општине Билећа“, број 179/19 од 
24.10.2019.године,као и на Правилник о 
правима,обавезама и одговорностима радника у 
ЈУ. Туристичка организација општине Билећа, број 
178/19 од 24.10.2019.године. 
 

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа. 
 
Број: 11.02/012-1326/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

26 
 На основу члана 82. став (3)Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 

       Одобрава се „Doper-tech“ Кисељак, исплата 
новчаних средстава у износу од 939,80 КМ 
/деветстотинатридесетдевет и 80/100 
конвертибилних марака/ у сврху набавке 
рачунарске опреме за потребе Општинске управе 
Билећа. 

II 
 

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

III 
 

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

Број: 11.02/012-1377/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 

27  
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,ЈП „Водовод“ Билећа исплата 
новчаних средстава у износу од 2.540,00 КМ 
/двијехиљадепетстотиначетердесет и 00/100 
конвертибилних марака/  у сврху замјене 
електронике на пумпној станици у насељу 
Селиште. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1385/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

28 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Дучић Милану и Светлани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1378/19 од  
04.11.2019. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
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II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Вујовић Светлане, број: 45406610001 код 
„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1378/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
29 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Дангубић Марку и Ивани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-1384/19 од  
05.11.2019. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Милошевић Иване, број: 11131538 код 
„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1384/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

 
 

30 
 На основу члана 82. став (3)Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, 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 ФК. „Херцеговац“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 600,00 КМ 
/ шестстотина  конвертибилних марака/ у сврху 
покрића трошкова лијечења играча Николе 
Милојевића који је на утакмици омладинске лиге 
доживио тежак прелом руке. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1395/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

31 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Драгану Батинићу академском 
сликару из Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 400,00 КМ /четиристотине  
конвертибилних марака/ у сврху финансијске 
помоћи за организацију четврте самосталне 
изложбе у Музеју Херцеговина Требиње. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
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за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 
жиро рачун Драгана Батинића, број: 
5620088117907017 код „НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1420/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
32 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87.  

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

општине Билећа“, број6/17), Начелник општине 

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Мирославу Бојовићу из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 332,00 КМ 

/тристотинетридесетдва  конвертибилних марака/ у 

сврху поврата новчаних средстава приликом 

куповине земљишта из државне својине. 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за геодетске услуге и уплатиће се на жиро рачун 

Мирослава Бојовића,број:45136111000 код 

„Unicredit bank“а.д. Бања Лука 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-1431/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

33 
 На основу члана 82. став (3)  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,ЈП „Водовод“ Билећа исплата 
новчаних средстава у износу од 699,66 КМ 
/шестстотинадеведесетдевет и 66/100 
конвертибилних марака/  у сврху израде прикључка 
на канализациону мрежу у улици Солунских 
добровољаца. 
 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за расходе за услуге одржавања довда и 
канализације. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1439/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

34 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се, Ранку и Младенки Милићевић 
исплата новчаних средстава у износу од 1.000,00 
КМ /једнахиљада и 00/100 конвертибилних марака/ 
у сврху финансијске помоћи за лијечење 
стерилитета и одласка на вјештачку оплодњу. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
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за буџетску резерву и уплатиће се на жиро рачун 
Ранка Милићевића, број:18474794 код „Addiko bank“ 
а.д. Бања Лука. 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1438/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
35 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Симовић Миловану и Нади у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1450/19 од  
15.11.2019. године,ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун:Милована Симовића,број:5620088154318198 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1450/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

 
 
 
 
 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Шањевић Драгану и Славици у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1483/19 од  
25.11.2019. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Славице Радић, број: 45519343000 код 
„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 
 

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

 
Број: 11.02/012-1483/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
37 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1). 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Ковачевић Тихомиру и Драгани у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-
1501/19 од  29.11.2019. године,ради  закључења 
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брака, у складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 ). 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун:Ковачевић Тихомира,број:5620088153067092 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1501/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.11.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

38 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Исидори Леро студенту 
Пољопривредног факултета у Бањалуци, исплата 
новчаних средстава у износу од 400,00 КМ 
/четиристотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за стипендирање и уплатиће се на жиро рачун 
Исидоре Леро, број: 5620088131480324  код „НЛБ 
банке“ а.д. Бања Лука. 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1370/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 02.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

 
 
 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се, Епархији Захумско-херцеговачкој 
и приморској , исплата новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 КМ /двијехиљаде 
конвертибилних марака/ у сврху финансијске 
помоћи за обнову Основне школе у Врањској, која 
треба да буде у функцији парохијског дома. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1517/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

40 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ), члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 

тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“,број4/11),  

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Шакотић Предрагу и Невениу износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1508/19 од  

02.12.2019. године,ради  закључења брака, у 
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складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број4/11). 

II 
 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун:Шакотић Предрага,број:5620088146726396 

код „НЛБ Развојне банке“ а.д. Бања Лука. 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1508/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

41 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа „,број 4 
/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за рођење трећег дјетета 

 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Мићуновић Бранку и Снежани у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1514/19 од 
03.12.2019. године, на име  рођења Мићуновић 
Михаиле рођене 20.11.2019. године у Требињу , у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“,број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Снежане Мићуновић, број рачуна: 
45458891000 код „ UniCredit bank“ а.д.  Бања Лука.      

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1508/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 

42 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се  „Липник“ д.о.о. из Гацка, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.123,20 КМ 
/једнахиљадаједнастотинадвадесеттри и 20/100 
конвертибилних марака/ у сврху чишћења  
депоније каменог отпада на подручју општине 
Билећа. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1531/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
43 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Стевовић Предрагу и Милици у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-
1533/19 од  06.12.2019. године, ради  закључења 
брака, у складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 ). 
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II 

 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Предрага Стевовића, број: 18955865 код 
„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1533/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
44 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка  2. Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа „,број 4 
/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 
 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Асановић Миодрагу и Ани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1534/19 од 
06.12.2019. године, на име  рођења Асановић 
Милош рођеног 25.11.2019. године у Фочи , у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“,број 4/11 ). 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Миодрага Асановића, број рачуна: 
45350498000 код „ UniCredit bank“ а.д.  Бања Лука.      
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1534/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 

45 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се  „Липник“ д.о.о. из Гацка, исплата 
новчаних средстава у износу од 982,80 КМ 
/деветстотинаосамдесетдвије и 80/100 
конвертибилних марака/ у сврху чишћења  
депоније каменог отпада на подручју општине 
Билећа. 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1533/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

46 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се СТР. „Вујаш“ Билећа, исплата 
новчаних средстава у износу од 331,60 КМ  у сврху 
набавке потрошног материјала за потребе  
Општинске управе Билећа. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за текуће одржавање.  
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III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1554/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
47  
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се  „Wizard servis“ с.п. Требиње, 
исплата новчаних средстава у износу од 45,00 КМ  
у сврху набавке тонера за потребе  Општинске 
управе Билећа. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за набавку компјутерског материјала. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1566/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
48 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се  „Кока продукт“ д.о.о. Љубиње, 
исплата новчаних средстава у износу од 3.436,99 
КМ /трихиљадечетиристотинетридесетшест и 

99/100 конвертибилних марака/ у сврху набавке јаја 
за Синдикалну организацију Општинске управе 
Билећа. 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1567/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
49 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Миру Братићу из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.000,00 КМ  у 
сврху финансијске помоћи вишечланој породици 
Братић, за изградњу породичне куће. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из буџетске резерве,и 
уплатиће се на жиро рачун Мира 
Братића,број:5559000035237825 код „Нова 
банка“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1480/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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50 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број  6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
Одобрава се Удружењу добровољних даваоца крви 
Црвени крст општине Билећа исплата новчаних 
средстава у износу од 1.000,00 КМ. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 
Удружење добровољних даваоца крви, а уплатиће 
се на рачун Црвеног крста општине Билећа. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1588/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
51 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19 ) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број: 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 

I 
 
       Одобрава се  „Сервис центар“ с.п. Требиње, 
исплата новчаних средстава у износу од 254,00 КМ  
у сврху израде кључева за зграду изграђену у 
оквиру Регионалног програма стамбеног 
збрињавања избјеглих и расељених лица. 
 

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

 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1594/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
52 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр 97/16 и 36/19 ) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се  „Монтинг енергетика“ д.о.о. 
Требиње, исплата новчаних средстава у износу од 
175,50 КМ /једнастотинаседамдесетпет и 50/100 
конвертибилних марака/ у сврху израде металног 
поклопца за оборинску канализацију у улици 
Солунских добровољаца. 
 

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: 11.02/012-1593/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
53 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.:97/16 и 36/19) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се, Удружењу гуслара „Војвода 
Глигор Милићевић“ , исплата новчаних средстава у 
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износу од 500,00 КМ /петстотина конвертибилних 
марака/ у сврху финансијске помоћи за 
организацију годишњег гусларског концерта који се 
одржава 22.12.2019.године. 

 
II 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1583/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

54 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа„ број 4 
/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава Попара 
Николи и Сави у износу од 500,00 КМ (петстотина 
КМ) захтјев бр:11.02/012-1592/19 од 17.12.2019. 
године, на име  рођења Попара Стефана рођеног 
14.12.2019. године у Невесињу , у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“,број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Николе Попаре, број рачуна: 45412818000 
код „ UniCredit bank“ а.д.  Бања Лука 
.      

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1592/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 

55 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Развојној агенцији Републике 
Српске из Бањалуке, исплата новчаних средстава у 
износу од 1.500,00 КМ /једнахиљадапетстотина и 
00/100 конвертибилних марака/ на основу 
Споразума о удруживању средстава од 
12.12.2019.године. 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
из буџетске резерве, а уплатиће се на жиро рачун 
Развојне агенције Републике Српске, број рачуна: 
5710100000118210 код „Комерцијалне банке“ А.Д. 
Бањалука.  

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

 
Број: 11.02/012-1605/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

56 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,Синдикалној организацији 
општинске управе Билећа,исплата новчаних 
средстава у износу од 2.399,59 КМ у сврху набавке 
пакетића за новогодишње празнике. 

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за буџетску резерву,и уплатиће се на текући рачун 
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Синдикалне организације општине 
Билећа,број:5620080000017466 код „НБЛ Развојне 
банке“а.д. Бања Лука. 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1617/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
57 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17, Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног позива 

 
I 

 
      Одобрава се расписивање Јавног позива за 
додјелу субвенција узгајивачима расплодних свиња 
са територије општине Билећа за 2019.годину. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1618/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17) и Уговора  између 
„Еuropian capital advisors managament“д.о.о. 
Београд и општине Билећа бр.11.02/012-1359/19 од 
30.10.2019.године, Начелник општине Билећа,        
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о именовању 

 
I 

 
        На основу члана 12. Уговора број:11.02/012-
1359/19 од 30.10.2019.године,именује се, Невена 
Дутина –Самостални стручни сарадник за јавне 
набавке за координатора пројекта „Ритам Европе“ 
испред Општинске управе Билећа у сарадњи са 
„Еuropian capital advisors managament“д.о.о. 
Београд. 

II 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1623/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
59 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа, д о 
н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 
д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у 
износу од 1.979,64 KM  у сврху набавке јела и пића 
за „Сајам билећких производа и стваралаштва 
2019.“ 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за „Сајам билећких производа и стваралаштва 
2019.“ 

 

 



22 
              05.02.2019                             ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"                                  Број 1                                  
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

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

 
Број: 11.02/012-1622/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
60 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Вучковић Јовану и Мирјани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1612/19 од  
23.12.2019. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Вучковић Јована, број: 5520031491829943 
код „Hipo-Alpe-Adria Bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1612/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),а у вези са чланом 
114. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15) и 
Одлуком о именовању мртвозорника,број: 
11.02/012-1100-01/16 од 13.10.2016.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,Поповић др. Младену, исплата 
новчаних средстава  у износу од 240,00 KM ( 80 КМ 
по једном случају x 3 ), у сврху накнаде трошкова 
за утврђивање времена и узрока смрти за лица 
умрла ван здравствене установе, за период од 
26.08.2019.године до 23.12.2019.године. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из расхода предвиђених 
за остале стручне услуге и уплатиће се на жиро 
рачун Младена Поповића, број: 5621008007450937 
код „НЛБ банке“. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1616/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

62 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се, ауто сервису „Пирели“ с.з.т.р. 
Билећа исплата новчаних средстава  у  износу од 
2.835,00 КМ /двијехиљадеосамстотинатридесетпет 
конвертибилних марака/ у сврху поправке и 
сервисирања аутомобила који су у власништву 
Општинске управе Билећа.  
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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: 11.02/012-1631/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
63 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 
I 

 
       Намјенско возило ТАМ 150 које је у власништву 
Општинске управе Билећа-ТВЈ Билећа 
употребљаваће се искључиво за чишћење градских 
улица од снијежних падавина. 
 

II 
 
     За одржавање и управљање возилом задужују 
се ватрогасци-возачи Радојица Чукнић и Никола 
Милошевић,чија је обавеза да поштују План 
приоритета чишћења градских улица који доноси 
Одјељење за просторно уређење,стамбено 
комуналне послове Општинске управе Билећа. 
 

III 
 
           Старјешина ТВЈ Билећа је одговоран за 
вођење евиденције радних сати намјенског возила 
ТАМ 150. 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1661/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 

64 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 

I 
 
       Одобрава се ФК „Херцеговац“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 3.000,00 
КМ /трихиљаде и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за организацију 
новогодишњег турнира у малом фудбалу „Билећа 
2020“. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за буџетску резерву из буџета за 2019.годину. 
 
 

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

 
Број: 11.02/012-24/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
65 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17) и Споразума о 
вансудском поравнању број:11.02/012-1376/19 од 
06.11.2019.године, Начелник општине Билећа, д о н 
о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Мићу Џелетовићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 1.500,00 
КМ  у сврху накнаде за претрпљену материјалну 
штету приликом угинућа краве на депонији смећа. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа за 2019.годину, из 
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середстава предвиђених за остале непоменуте 
расходе,и уплатиће се на жиро рачун Мића 
Џелетовића,број:45299803000 код „UniCredit 
bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-28/20  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
66 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се ОШ „ Петар II Петровић Његош“ 
из Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 
2000,00 КМ /двијехиљаде и 00/100 конвертибилних 
марака/  у сврху финансијске помоћи за одлазак 
ученика на „Међународно квиз такмичење 
Немањићи“ које се одржава у Београду од 22-
25.01.2020.године. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа за 2019.годину, из 
средстава предвиђених за једнократне новчане 
помоћи, a уплатиће се на жиро-рачун Синдиката 
О.Ш. „Петар II Петровић Његош“, број : 562-008-
8023839715 код „ НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-16/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

 
 
 
 

67 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се тиму „ТАЈФУН ТИМ БГТ“, исплата 
новчаних средстава у износу од 2.000,00 КМ 
/двијехиљаде и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за организацију 
међународне манифестасције такмичења за 
теренска возила „Џипијада“. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из гранта за џипијаду из 
буџета за 2019.годину, и уплатиће се на жиро рачун 
Тајфун тима БГТ, број:5620088150330334 код НЛБ 
банке. 
 

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

 
Број: 11.02/012-22/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

68 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Василију Вујовићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 1.500,00 
КМ /једнахиљадепетстотина  конвертибилних 
марака/ у сврху финансијске помоћи за адаптацију 
стамбене јединице кориштене као алтернативни 
смјештај за избјегла и расељена лица. 
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II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа за 2019.годину, из 
средстава предвиђених за једнократне новчане 
помоћи. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1629/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
69 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Беловић Велибору и Нади у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-33/20 од  
17.01.2020. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Велибора Беловића, број: 18556774 код 
„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-33/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

 
 
 

70 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа „,број 4 
/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Милошевић Милораду и Весни у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 34/20 од 
17.01.2020. године, на име  рођења Милошевић 
Лане рођене 12.01.2020. године у Невесињу , у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“,број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Милорада Милошевића, број рачуна: 
45504716000 код „ UniCredit bank“ а.д.  Бања Лука . 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-34/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

71 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се СПКД „ПРОСВЈЕТА“ Општински 
одбор у Билећи, исплата новчаних средстава у 
износу од 1.500,00 КМ /једнахиљадапетстотина 
конвертибилних марака/ у сврху финансијске 
помоћи за издавање часописа „Зора“. 
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II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа за 2019.годину ,из 
средстава предвиђених за издавање часописа 
„Зора“. 
 

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

 
Број: 11.02/012-53/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
72 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, бр 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се предузећу „Југопревоз“ а.д. 
Билећа исплата новчаних средстава  у  износу од 
500,00 КМ /петстотина конвертибилних марака/ у 
сврху превоза КУД „Влатко Вуковић“  на релацији 
Билећа-Јахорина-Билећа.  
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа за 2019.годину, из 
средства предвиђених за услуге превоза. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-66/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 22.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

73 
 На  основу члана 82.став (3). Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, Бр.  97/16, 36/19), члана 10. 
Уредбе о канцеларијском пословању републичких 
органа управе („Службени  Гласник Републике 
Српске“, бр. 1/04  и 13/07) и  тачке 66. Упутства о 
спровођењу канцеларијског пословања 
републичких органа управе („Службени Гласник  
Републике Српске“,бр. 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 
31/09, 43/09, 74/09, 98/10, 25/11),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 01.01.2020. године до 31.12.2020. 
године у писарници Општинске управе   Билећа, 
водиће се сљедећи попис аката: 
1. За предмете са класификационом ознаком 
063-статистика, 
2.За  предмете са класификационом  ознаком 110 
(увјерења из радног односа на основу члана 159. 
ЗУП-а), 
3.За предмете са класификационом ознаком 058 
(увјерења  за која нису надлежни други органи 
оприходима по члану домаћинства-права 
студената, 
на основу члана 160.ЗУП-а), 
4.За  предмете са класификационом ознаком 566: 
-увјерења из права  бораца из области борачко-
инвалидске заштите 566, 
-увјерења из права  РВИ,ППБ и ЦЖР 566.1, 
 5.За предмете са класификационом  ознаком 364 
(увјерења о старости зграде и стамбеној  зони), 
 6.За предмете са класификационом ознаком 455 
(евиденције административних забрана),  
-Увјерења о личним примањима 455.1, 
  7. За предмете са класификационом ознаком 128 
(издавање радних књижица и исписивање података 
у радним књижицама), 
  8.За предмете и акте са класификационом 
ознаком 320 (овјера књиге рекламација), 
  9.За предмете и акте са класификационом 
ознаком 331 (увјерења из области        
пољопривреде 331.1), 
10.За предмете и акте са класификационом  
ознаком 510 (увјерења о посједовању гробног 
мјеста 510.1), 
 11.За предмете и акте са класификационом 
ознаком 350 ( увјерења  из регистра самосталних 
занатских радњи 350.1), 
12.За предмете и акте са класификационом 
ознаком 336 (увјерења  из области ветеринарске 
инспекције 336.1), 
13.За предмете и акте са класификационом 
ознаком 371 (увјерења из области комуналне 
инспекције 371.1). 
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14.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 
68-70. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања републичких органа управе („Службени 
гласник  Републике Српске“,број 31/05, 5/06, 10/06, 
10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 98/10, 25/11). 

 
Члан  3. 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику Општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1669/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 31.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
74 
 На основу члана 82. став (3) Закона  о 
локалној самоуправи ("Службени  гласник 
Републике Српске," бр. 97/16 и 36/19), члана  9. 
став 3. Уредбе о канцеларијском пословању  
републичких органа управе („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 1/04,13/07), 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 2020.годину 

 
I 

 
Бројчана ознака  Скупштине општине Билећа за 
2020.годину  утврђује се као 
11.01/; 
 
Бројчана  ознака Начелника општине Билећа за 
2020.годину  утврђује се као 11.02/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности  и инспекцијскепослове  
општине Билећа за  2020.годину, утвређује се као 
11.03/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за  финансија општине 
Билећа за  2020.годинуутврђује се   као 11.04/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за општу  управу 
општине Билећа за 2020.годинуутврђује се као 
11.05/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне пословеопштине Билећа за 
2020.годину, утврђује се као 11.06/. 

II 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у  „Службеном 
Гласнику“ општине Билећа. 
 
Број: 11.02/012-1670/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 31.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

75 

 На основу члана 48 став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени Гласник 
Републике Српске“,бр.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 допунама 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“,број: 
5/18, 2/19 и 3/19), у члану 29. додаје се став (4) и 
гласи: 
 
    „Сви запослени су дужни да учествују у 
успостављању, развоју и спровођењу система 
финансијског управљања и контроле.“ 
 

Члан 2. 
 
    Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном Гласнику 
Општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-103/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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76 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
  Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
изградњу бетонских тротоара на дијелу улице 
Светог Василија Острошког, западна страна улице. 

 
II 

 
 Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.900,00 КМ. 

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

IV 
 
  Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум.V 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1204/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 02.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

76 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
  Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 

извођење радова, припрема подлоге за 
асфалтирање улице  Краља Александра, Обилићев 
вијенац, улице према пијаци и израда армираних 
бетонских тротоара у улици Светог Василија 
Острошког. 
 

II 
 
 Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.800,00 КМ. 
 

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

 
IV 

 
  Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
  Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1393/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
77 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за пружање услуга 
превоза просвјетних радника основних и средњих 
школа на сајам књига у Београд, на релацији 
Билећа-Београд - Билећа. 
 

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
1.200,00 КМ. 
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III 

 
Финансијска средства потребна за провођење 
поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
услуге превоза – буџетска резерва.          
 

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1313/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
78 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о провођењу поступка јавне 

набавке број: 11.02/012-1181/19 од 
24.09.2019.године 

 
I 

 
У ставу III умјесто „Финансијска средства потребна 
за провођење поступка јавне набавке обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за инвестиције“ треба да стоји 
„Финансијска средства потребна за провођење 
поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
расходе за услуге израде пројектне документације“. 

 
II 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1181/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

 
 
 

79 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 
 

  Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку садница платана за пошумљавање 
шеталишта уз магистрални пут. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 1.800,00 КМ. 

III 
 

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

IV 
 

  Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 

  Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1388/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

80 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“,број: 39/14), члана82. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

гласник општине Билећа“, број6/17), Начелник 

општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за набавку млијека 

за потребе Црвеног крста у Билећи у 2020. години. 
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II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

21.000,00 КМ. 

III 
 
Финансијска средства потребна за провођење 
поступка јавне набавкеобезбијеђена су у буџету 
општине Билећа,из средстава предвиђенихза рад 
Црвеног Крста. 

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 
захтјев. 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1524/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

81 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 

I 
 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за набавку 
замјенских тонера за штампаче и копир апарат 
(ЛОТ 1), набавку сокова и пића (ЛОТ 2), набавку 
канцеларијског материјала (ЛОТ 3), набавку 
канцеларијског папира (ЛОТ 4) и набавку средстава 
за одржавање хигијене ( ЛОТ 5) за потребе 
Општинске управе Билећа. 
 

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
9.400,00 КМ. 
 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1522/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
  Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
изградњу бетонских тротоара на дијеловима улица 
Обилићев вијенац и Светог Василија Острошког. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.800,00 КМ. 

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

IV 
 
  Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
  Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1524/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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83 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став 
(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
       Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за набавку новогодишњег накита у сврху 
украшавања града поводом празника. 
 

II 
 
          Процијењена вриједност предмета набавке 
износи :  2.700,00 КМ. 

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

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1571/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

84 
На основу члана 17. став (1), члана 18. став 

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

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за набавку хљеба за 
потребе Црвеног крста у Билећи у 2020. години. 

 
II 

 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
11.000,00 КМ. 

III 
 
Финансијска средства потребна за провођење 
поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за рад 
Црвеног Крста.          

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 
захтјев. 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1523/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
85 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број: 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за глодање 
хабајућег слоја асфалта у улици Краља 
Александра. 

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
13.000,00 КМ. 
 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 
за доставу понуда. 
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V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1279/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
86 

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

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
 Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку материјала за наставак изградње 
водовода у селу Влахиња. 
 

II 
 
 Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  5.640,00 КМ. 

 
III 

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

IV 
 
 Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1299/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 

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

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
 Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку водоводних цијеви за изградњу секундарне 
мреже за водоснабдјевање насеља Баљци. 
 

II 
 
  Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.900,00 КМ. 

III 
 
 Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке обезбиједит ће 
Влада Републике Српске - Министарство 
финансија.          

IV 
 
 Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1585/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

88 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
 Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
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набавку полиетиленских цијеви за наставак 
изградње система за водоснабдјевање насеља 
Баљци. 

II 
 
  Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.900,00 КМ. 

III 
 
 Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке обезбиједит ће 
Влада Републике Српске - Министарство 
финансија.          

IV 
 
 Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1586/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

89 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

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

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
7.000,00 КМ. 
 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1607/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
90 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број: 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
      Одобрава се провођење  поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
осигурање радника запослених у Општинској 
управи Билећа у 2020. години. 
 

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 
осигурање запослених радника. 
 

IV 
 
      Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1620/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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91 
На основу члана 17. став (1), члана 18. став 

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

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 
I 

 

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

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
49.000,00 КМ. 

III 
 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 
захтјев. 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-19/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

92 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
  Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за ископ 

и утовар отпадног материјала у Косовској улици и 
Улици Кнеза Лазара, те одвоз материјала на 
депонију.  

II 
 
 Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 4.900,00 КМ. 

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

IV 
 
  Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
  Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-40/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

93 
На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

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

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 
I 

 
  Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
пружање услуга oдржавања WEB апликације за 
просторно планску документацију, 1. дијела 
катастра водова. 
 

II 
 
 Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  5.990,00 КМ. 
 

III 
 
 Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за израду рачунарске опреме.          
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IV 

 
  Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
  Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-56/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

94   
 На основу члана 13. став (14) Закона о 
социјалном становању Републике Српске 
(,,Службени гласник Републике Српске,, број: 
54/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 
11/05, 42/05, 98/13 и 97/16), члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број: 3/17), уз предходну сагласност 
Републичког секретаријата за расељена лица и 
миграције број: 26.05/1-07-1023/19, Начелник 
општине Билећа,  д о н о с и 
 

Правилник о поступку додјеле стамбених 
јединица социјалног становања 

 
Члан 1. 

 
(1) Овим Правилником се прописује поступак 
утврђивања испуњености општих и посебних 
услова, начин утврђивања ранг-листе корисника, 
ради додјеле стамбених јединица социјалног 
становања на кориштење. 
(2) Стамбене јединице су у власништву 
општине Билећа које су на основу Одлуке о фонду 
стамбених јединица социјалног становања на 
подручју општине Билећа намијењене за социјално 
становање. 
(3) Стамбено збрињавање обезбјеђује се 
додјелом стамбене јединице у непрофитни закуп, 
на одређено вријеме, уз сигурност кориштења, док 
трају потребе за стамбеним збрињавањем и уз 
испуњеност општих и посебних услова прописаних 
овим правилником. 
(4) Изузетно, уколико се ради о стамбеним 
јединицама које су изграђене средствима донатора 
или кредитора поступак додјеле се врши у складу 
са њиховим захтјевима. 

 
Члан 2. 

 
Право на додјелу стамбене јединице на кориштење 
имају физичка лица која испуњавају опште услове: 
1) да су држављани Републике Српске и Босне и 
Херцеговине или страни држављани који имају 
дозволу за привремени или стални боравак у 

Републици Српској, што се доказује увјерењем о 
држављанству,  
2) да имају пријављено пребивалиште или бораве 
у јединици локалне самоуправе у којој остварују 
право на стамбену јединицу, најмање три године 
непрекидно у тренутку расписивања јавног 
конкурса, што се доказује пријавом о 
пребивалишту, 
3)да немају у посједу или власништву непокретност 
на територији Босне и Херцеговине или је она 
неусловна за живот у смислу непостојања 
електроинсталација, водоводних и санитарних 
инсталација и пријетња је по здравље или 
стамбена јединица није одговарајуће површине, с 
обзиром на број чланова породичног домаћинства,  
4)да мјесечни приходи по члану домаћинства не 
прелазе 35% просјечне нето плате остварене у 
Републици Српској у претходној години. 
 

Члан 3. 
 
(1)Сматра се да је лице које нема у посједу и 
власништву непокретност на територији  Босне и 
Херцеговине ако: 
1)оно или члан његовог породичног домаћинства 
нема у посједу и власништву непокретност, 
односно стамбене јединице/стана која је 
одговарајућег стандарда за њега и његово 
породично домаћинство у смислу овог правилника, 
2)ако стан или стамбену јединицу у јавној својини 
користи по основу закупа на одређено вријеме без 
права на куповину. 
(2)Сматра се да лице није без непокретности, 
односно стамбене јединице/стана ако се он или 
чланови његовог породичног домаћинства у 
периоду од 5 година прије објављивања конкурса 
својом вољом  лишио својине или сусвојине на 
непокретности чија тржишна вриједност износи 
више од 50% тржишне вриједности стамбене 
јединице одговарајућег стандарда за њега и 
његово породично домаћинство у смислу овог 
правилника. 

 
Члан 4. 

 
(1)Под стамбеном јединицом одговарајућег 
стандарда сматра се стамбена јединица која 
одговара стамбеним потребама породичног 
домаћинства у смислу да испуњава основне услове 
становања у погледу опремљености 
електроинсталацијама, водоводним и санитарним 
инсталацијалма и није пријетња по здравље, те је 
одговарајуће површине, с обзиром на број чланова 
породичног домаћинства. 
(2)Члановима породичног домаћинства у смислу 
овог правилника, сматрају се лица која са лицем 
који се пријавио на јавни конкурс живе у 
заједничком домаћинству, и то : брачни и 
ванбрачни супружници, њихова дјеца брачна, 
ванбрачна и усвојена, пасторчад, дјеца дата под 
старатељество и друга дјеца без родитеља дата на 
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издржавање, мајка, отац, очух, маћеха, усвојилац, 
дјед и баба, браћа и сестре. 
(3)У складу са општим условима с обзиром на број 
чланова породичног домаћинства одговарајућом 
површином се сматра ако је структура и корисна 
површина стамбених јединица: 
1)за једно лице, већа од 25 м2, 
2)за сваког сљедећег члана породичног 
домаћинства, већа за 7 м2. 
(4)Укупна површина додијељене стамбене 
јединице породичном домаћинству не може бити 
већа од 81 м2. 
 

Члан 5. 
 
(1)Према околностима наведеним у складу са 
чланом 2. став 1. т. 1., 2. и 3. овог правилника 
испуњавање општих услова доказује се: 
1. увјерењем о држављанству или потврдом о 
пребивалишту,  
2.изводом из евиденције некретнина или овјереном 
изјавом да нема непокретност на територији БиХ 
које је издато од стране надлежног органа,  
3.број и старосна доб чланова породичног 
домаћинства доказује се кућном листом, овјереном 
код надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, те родним листом за све малољетне 
чланове породичног домаћинства који није старији 
од шест мјесеци, односно за пунољетње чланове 
породичног домаћинства фотокопије важећих 
личних карата за сваког пунољетног члана 
породичног домаћинства наведеног на кућној листи 
заједничког домаћинства уз сагласност подносиоца 
пријаве за прослеђивање личних и осталих 
података у циљу тачности и вјеродостојности, 
укључујући и провјере по службеној дужности, као и 
додатном провјером обиласка терена од стране 
надлежне комисије која ће о условности стамбених 
услова водити службену забиљешку, те сачинити 
записник који садржи фото документацију о 
утврђеним чињеницама. 
(2) Општи услов у складу са чланом 2. став 1. 
тачка 4. овог правилника  се доказује потврдом 
издатом од стране послодавца о висини примања 
за запослене чланове породичног домаћинства  
или потврде издате од стране Завода за 
запошљавање или овјерене изјаве о другим 
врстама прихода за све чланове породичног 
домаћинства. 
(3)Под приходима сматрају се примања и приходи 
који се остварују  у мјесечним износима и то 
приходи по основу радног односа, уговора о дјелу, 
пензија, инвалиднина и других примаја по основу 
борачко инвалидске заштите, као и приход од 
регистрованог пољопривредног газдинства или 
приход по основу регистроване самосталне 
дјелатности. 
(4) На основу општих услова, који су елиминаторни 
и обавезујући за све кориснике, утврђује се 
подобност потенцијалних корисника за додјелу 
стамбених јединица на кориштење, одвојено према 

структури стамбених јединица у односу на број 
чланова породичног домаћинства у складу са овим 
правилником. 
(5) Уколико нема стамбених јединица 
одговарајуће површине у складу са бројем чланова 
породичног домаћинства, подносилац пријаве може 
писаном изјавом овјереном код надлежног органа 
изјавити да прихвата мањи стан од стана који му 
припада. 

 
Члан 6. 

 
На основу посебних услова утврђује се ранг-листа 
за додјелу стамбених јединица, а породичном 
домаћинству максимално се може додијелити 280 
бодова и то: 
1) на основу броја чланова породичног 
домаћинства утврђује се максимално 50 бодова 
 и то: 
1. за сваког пунољетног члана пет бодова, 
укључујући и подносиоца пријаве,  
2. за сваког малољетног члана десет бодова,  
 
2)  на основу стамбеног статуса утврђује се 
максимално 70 бодова и то: 
1. за становање у колективном, 
алтернативном смјештају 70 бодова,  
2. за становање у неусловним објектима, у 
складу са условима наведеним у чл. 2. став 1. 
тачка 3 и члану 3. овог правилника, 25 бодова,  
3. за становање са другим породицама и 
подстанарство,  до 25 бодова и то за дуже од пет 
година 25 бодова, а краће од пет година 10 бодова. 
3) на основу социјалног статуса утврђује се 
максимално 40 бодова, и то : 
1. за кориснике права која им припадају на 
основу закона којим се прописује социјална 
заштита, као што су материјално необезбијеђена и 
за рад неспособна лица, лица са инвалидитетом са 
утврђеним процентом тјелесног оштећења преко 
70%, старија лица без породичног старања преко 
65 година, жртве насиља у породици 40 бодова, 
2. корисницима сталне новчане помоћи 30 
бодова,  
3. ако висина мјесечних прихода по члану 
домаћинства износи до 20% просјечне нето плате 
остварене у Републици Српској у претходној 
години, 20 бодова, 
4. ако мјесечни приходи по члану домаћинства 
износи од 20% до 35% просјечне нето плате 
остварене у Републици Српској у претходној години 
10 бодова, 
4) на основу припадности рањивим 
категоријама максимално 60 бодова, и то:  
1. расељена лица и избјеглице 20 бодова, 
2. демобилисани борци 20 бодова, 
3. ратни војни инвалиди од пете до десете 
категорије 20 бодова, 
4. повратници по споразуму о реадмисији и 
жртве ратне тортуре 20 бодова, 
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5. самохрани родитељи или породице са троје 
и више дјеце или млади без родитељског старања 
20 бодова, 
5) на основу припадности посебним 
категоријама максимално 60 бодова и то: 
1. млади и млади брачни парови до 35 година 
60 бодова, стим да се младим брачним паром у 
смислу одредаба овог правилника сматрају се 
супружници од којих један није старији од 35 година 
на дан расписивања конкурса, а брак им траје 
најмање једну годину,  
2. лица са дефицитарним занимањима 50 
бодова, стим да градоначелник, односно начелник 
општине у складу са локалном стратегијом утврђује 
број ових станова и дефицитарна занимања која се 
не могу наћи на тржишту рада на подручју јединице 
локалне самоуправе или их има недовољно, а од 
посебног су значаја за развој јединице локалне 
самоуправе, те у односу на број располозивих 
стамбених јединица планираних на основу локалне 
стратегије доноси посебан правилник за бодовање 
дефицитарних занимања јер се ради о посебној 
категорији која не мора испуњавати опште услове 
прописане овим правилником.  
 

Члан 7. 
 
(1)Стамбени статус се доказује: 
1. за становање у колективном/алтернативном 
смјештају - потврдом/рјешењем надлежног органа 
о врсти смјештаја на којој су назначени сви чланови 
домаћинства који користе колективни/алтернативни 
смјештај, 
2. за становање у неусловним стамбеним 
јединицама, доказује се додатном провјером 
обиласка терена о условности,  
3. за становање са другим породицама и 
подстанарство се доказује: 
-  уговором о подстанарском односу или 
изјавом о подстанарском односу овјереном код 
надлежног органа у мјесту пребивалишта или 
нотарски обрађену којом изјављује да стамбена 
јединица не одговара у погледу стамбеног 
простора и броју чланова породичног домаћинства,  
- комисија врши додатну провјеру на терену,  
стим да се не сматра становањем код својих 
родитеља или супружникових родитеља или 
ванбрачног партнера и сродника у правој линији у 
заједничком домаћинству уколико ова лица на 
територији  Босне и Херцеговине у својини имају 
једну или више стамбених јединица, 
4.правоснажном одлуком којом је окончан 
оставински поступак и другим валидним 
документма издатих од надлежних органа.  
(2)Вреднује се само последњи стамбени статус на 
дан подношења пријаве на конкурс, остварен у 
континуитету. 
 

Члан 8. 
 
Испуњавање посебних услова на основу социјалног 
статуса и припадности рањивим категоријама 

корисник доказује: на основу одлуке суда код 
самохраних родитеља, одговарајућим увјерењима 
или потврдама издатим код надлежних органа који 
води службену евиденцију, као и одговарајућом 
потврдом службе за запошљавање за све 
пунољетне чланове породичног домаћинства, те 
Центра за социјални рад, с тим да се неспособност 
за рад због болести доказује потврдом здравствене 
установе у којој је постављена дијагноза са 
потписом три љекара одговарајуће специјалности 
који је издат само у сврху конкурисања за 
социјално становање и није старији од шест 
мјесеци од дана истека рока за пријављивање на 
конкурс, те других валидних докумената. 
 

Члан 9. 
 
(1) Докази о испуњавању посебних услова о којима 
се не води службена евиденција подлијежу 
провјери и то увидом на терену, путем надлежних 
општинских служби, увидом у одговарајуће базе 
података, као и путем других доступних извора 
података. 
(1)Уколико у било којој фази, буде утврђено да су 
поједини потенцијални корисници намјерно или, 
свесно дали нетачне податке у пријави и/или 
неистините наводе у изјави, таква пријава ће бити 
дисквалификована по службеној дужности, а у 
случају сумње у вјеродостојност документа 
провјерити их увидом на лицу мјеста или на други 
начин и утврђено стање констатовати записником.  
 

Члан 10. 
 
(1)Број додијељених бодова потенцијалном 
кориснику се збраја према свим основама и 
потенцијални корисници се рангирају према 
опадајућем редослиједу од највишег ка најнижем 
укупног броја бодова. 
(2) Ако два или више лица имају исти број 
додијељених бодова, предност приликом додјеле 
стамбене јединице на кориштење имају млади и 
млади брачни парови до 35 година, затим рањиве 
категорије као што су: расељена лица и избјеглице, 
демобилисани борци, ратни војни инвалиди од 
пете до десете категорије, повратници по 
споразуму о реадмисији, жртве ратне тортуре, 
самохрани родитељи, породице са троје и више 
дјеце, млади без родитељског старања, затим 
корисници права која им припадају на основу 
закона којим се прописује социјална заштита, као 
што су: материјално необезбијеђена и за рад 
неспособна лица, лица са инвалидитетом, старија 
лица без породичног старања, жртве насиља у 
породици. 
 

Члан 11. 
 
(1)Јединица локалне самоуправе поступак додјеле 
стамбених јединица на кориштење врши путем 
јавног конкурса који се објављује на интернет 
страници општине Билећа , у средствима јавног 
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информисања и на интернет страници Републичког 
секретаријата за расељена лица и миграције.  
(2)Јавни конкурс не може бити отворен краће од 30 
(тридесет) дана, а у случају потребе, трајање 
конкурса се може продужавати због недовољног 
броја пријављених уз назначавање новог рока. 
(3)Пријаве на јавни конкурс достављају се на 
адресу општине Билећа, лично или препоручено 
путем поште, у затвореној коверти с назнаком ЗА 
ЈАВНИ КОНКУРС,, Додјела стамбених јединица 
социјалног становања на кориштење,, НЕ 
ОТВАРАЈ. 
(4)Пристигле пријаве ће се евидентирати на листу 
пријема са тачном назнаком подносиоца пријаве, 
датума и времена пријема и потписом подносиоца, 
те ће се чувати у стању у каквом су запримљене 
све до оног тренутка док исте не преузме у року од 
пет дана од дана затварања јавног конкурса 
комисија за провођење конкурне процедуре. 
(5)Лице задужено за пријем и протокол на 
писарници општине, ће предсједнику комисије 
сачинити записник о примопредаји са листом 
пријема  поднијетих понуда са назнаком и бројем 
пријава, тачним датумом и временом преузимања.  
(6)Стамбене јединице изграђене из средстава 
донација или кредитних средстава се дају у закуп 
односно могу се додијелити на кориштење у складу 
са поступком и условима који захтијева донатор 
или кредитор који обезбјеђује финансијска 
средства за пројекте социјалног становања. 
(7)Јавни конкурс садржи: 
1.број и структуру стамбених јединица који ће бити 
додијељени у непрофитни закуп, 
2.опште и посебне услове за утврђивање ранг-
листе,  
3.начин бодовања,  
4.доказе испуњавања општих и посебних услова,  
5.вријеме трајања конкурса,  
6.висину закупнине,  
7.податке о контакт особи и додатне информације. 
(8)Конкурсну процедуру спроводи комисија коју 
именује начелник општине у року од 15 дана од 
дана објаве јавног конкурса. 
(9)Комисија се именује на период од 2 године и она 
броји 5 чланова заједно са предсједником комисије 
у коју се именују лица одговарајуће стручне спреме 
за ову врсту посла, стим да је један члан комисије 
представник Центра за социјални рад општине 
Билећа. 
 

Члан 12. 
 
(1)Комисија ради на састанцима које сазива 
предсједник Комисије на којем се отварају 
пристигле пријаве, а неблаговремене пријаве се 
записнички евидентирају и неотворене враћају 
подносиоцима у року од три дана од дана 
засиједања Комисије. 
(2)На састанке Комисије позивају се сви именовани 
чланови Комисије у складу са Пословником о раду 

комисије, који се усваја на првом састанку 
Комисије. 
(3)Комисија има секретара комисије који обавља 
административне послове и води записник за свако 
од својих засједања који потписују чланови 
Комисије, и он нема право гласа и одлучивања у 
комисији. 
(4) Права и обавезе Комисије детаљно се регулишу 
Пословником о раду Комисије за додјелу 
стамбених јединица социјалног становања на 
кориштење. 
(5)Комисија врши преглед свих благовремено 
пристиглих пријава на јавни конкурс  у односу на 
испуњеност општих услова, те може да одбаци 
пријаву уколико нису испуњени општи услови, 
затим примјеном посебних услова у складу са овим 
правилником утврђује број бодова према сваком 
појединачном услову, те укупан број бодова према 
сваком потенцијалном кориснику појединачно, 
одвојено према расположивој структури стамбених 
јединица. 
(6) Потенцијални корисници се рангирају према 
опадајућем редослиједу од највишег до најнижег 
укупног броја бодова и формира се прелиминарна 
ранг листа корисника, након које се врши додатна 
провјера садашњег стамбеног статуса 
потенцијалних корисника. 
(7)На основу укупног броја бодова и додатне 
провјере стамбеног статуса, Комисија доноси 
одлуку о утврђивању прелиминарне ранг листе која 
се објавњује на огласној табли општине на чијем 
подручју се врши стамбено збрињавање и на 
интернет страници, и она садржи редни број према 
редослиједу првенства, име, презиме, име 
родитеља корисника и укупан број чланова 
породичног домаћинства, додијељени број бодова 
према сваком услову и укупан број бодова, датум 
утврђивања листе и објаве и упутство о подношењу 
приговора. 
(8)Комисија доноси одлуку већином гласова. 
(9)Задатак комисије је да, након спроведене 
конкурсне процедуре, утврди прелиминарну ранг-
листу на коју се у року од 15 дана од дана 
објављивања може поднијети приговор комисији. 
 

Члан 13. 
 
(1)Приговори се подносе комисији која разматра 
све пристигле приговоре и може да прихвати 
приговор као основан и измијени Прелиминарну 
ранг листу, да одбије приговор као неоснован и 
потврди Прелиминарну ранг листу.  
(2)Након окончања поступка по поднесеним 
приговорима на прелиминарну ранг-листу, комисија  
утврђује коначну ранг-листу. 
(3)Коначна листа корисника се закључује сходно 
броју изграђених стамбених јединица према 
структури стамбених јединица, а додатно се 
сачињава листа корисника права на стамбено 
збрињавање према редослиједу утврђених 
приоритета.  
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(4)На основу коначне ранг-листе начелник општине 
доноси рјешење о додјели стамбене јединице на 
кориштење.  
(5)Свим учесницима конкурса који нису на коначној 
листи шаље се обавјештење како би благовремено 
могли изјавити жалбу, док се рјешење о додјели 
стамбене јединица на кориштење  доставља  
лицима са коначне ранг листе. 
(6)Учесник конкурса има право да у року од 15 дана 
од дана пријема обавјештења и рјешења о додјели 
стамбене јединице на кориштење изјави жалбу 
Секретаријату ако сматра да су се у конкурсној 
процедури десиле такве неправилности које би 
могле утицати на објективност његовог исхода. 
(7)На основу коначног рјешења о додјели стамбене 
јединице начелник, као закуподавац ће са 
корисником као закупцем закључити уговор о 
заккупу којим се дефинишу права и обавезе по 
основу кориштења стамбене јединице у складу са 
прописима којим се уређује социјално становање и 
облигациони односи. 
(8)Уговор о закупу се закључује на период од 12 
мјесеци уз могућност продужења уколико постоје 
услови за даље стамбено збрињавање у складу са 
овим правилником. 
 

Члан 14. 
 
(1)Изузетно, лица која су остала без стамбене 
јединице усљед више силе и лицима  која, због 
лијечења малољетног дјетета којем је неопходна 
здравствена њега, а имају потребу боравити у 
другој јединици локалне самоуправе дуже од десет 
дана начелник општине те јединице локалне 
самоуправе може додијелити стамбену јединицу, 
на привремено кориштење, без јавног конкурса, док 
трају разлози за њено кориштење. 
(2)Комисија из члана 11. став 8. овог правилника 
утврђује оправданост разлога за додјелу стамбених 
јединица на кориштење лицима из става 1. овог 
члана, без спровођења јавног конкурса. 
(3)На рјешење из става 1. овог члана може се 
изјавити жалба Републичком секретаријату за 
расељена лица и миграције у у року од 15 дана од 
дана пријема рјешења. 
 

Члан 15. 
 
(1)Рјешење Секретаријата донесено по жалби из 
члана 13. став 6. и члана 14. став 3. коначно је и 
против њега се може покренути управни спор. 
(2)На основу коначног рјешења закључује се уговор 
и закупу стамбене јединице социјалног становања 
на кориштење, којег потписује као закуподавац 
начелник, односно лице које он овласти. 
(3)Уколико лице које је добило стамбену јединицу 
социјалног становања на кориштење по основу 
коначног рјешења не закључи уговор о закупу без 
оправданог разлога у року предвиђеном у коначном 
рјешењу, стамбена јединица ће се понудити 
следећем лицу на листи реда првенства и 
предложити доношење акта о стављању ван снаге 

раније донијетог акта, као и доношење новог акта о 
непрофитном закупу стамбене јединице социјалног 
становања на кориштење. 
 

Члан 16. 
 
Општина, као закуподавац, ће у току коришћења 
додијељене стамбене јединице, најмање једном 
годишње, вршити контролу броја чланова 
домаћинства и вршити ревизију остваривања права 
за даље коришћење, у складу са овим 
правилником. 
 

Члан 17. 
 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ,, Службеном гласнику општине 
Билећа. 
 
Број: 11.02/012-1580/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

95 
 На основу члана 19. став (2) Закона о 
социјалном становању Републике Српске (,, 
Службени гласник Републике Српске,, број 54/19), 
члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 
и 36/19), члана 87.Статута Општине Билећа 
(„Службени гласник Општине Билећа“ бр.6/17), уз 
претходну сагласност Републичког секретаријата 
за расељена лица и миграције број:  26.05/1-07-
1023/19, начелник Општине  Билећа,  д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о начину управљања и одржавања стамбених 

јединица социјалног становања 
 

Члан 1. 
 
(1)Овим правилником се прописује начин 
управљања и одржавања стамбених јединица 
социјалног становања, начин обезбјеђивања 
сигурног и неометаног коришћења стамбених 
јединица, чување употребне и тржишне 
вриједности стамбене јединице, старање о 
инвестиционом и текућем одржавању, вођење 
евиденције стамбених јединица и уговора о закупу, 
предузимање и других мјера с циљем домаћинског 
управљања стамбеним јединицама социјалног 
становања које су у власништву  општине Билећа. 
(2)Управљање и одржавање фондом стамбених 
јединица социјалног становања је од општег 
интереса за општину Билећа. 
(3)Приликом коришћења стамбене јединице и 
закљученог уговора о закупу, прикупља се 
закупнина на посебном рачуну општине Билећа, 
која се користи у сврху одрживог управљања и 
одржавања стамбених јединица, а ова средства ће 
се распоређивати по потреби у складу са Акционим 
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планом који  општина Билећа доноси једном 
годишње. 

Члан 2. 
 
(1)Све послове у вези управљања и одржавања 
стамбеним фондом социјалног становања у име 
општине  врши начелник, путем надлежних 
општинских  служби у складу са прописима које 
прописује Закон о одржавању зграда и другим 
важећим прописима У Републици Срспкој. 
(2)Управљање подразумијева активности 
усмјерене на осигурање безбиједног и неометаног 
кориштења стамбених јединица и очување њихове 
употребне и тржишне вриједности, а што обухвата 
бригу о текућем и инвенстиционом одржавању, 
администрацију и заститу стамбених јединица од 
незаконитог и недозвољеног кориштења, те 
предузимање других мјера у циљу домаћинског 
управљања фондом стамбених јединица 
социјалног становања 
 

Члан 3. 
 
(1)Управљање објектима социјалног становања 
подразумијева координацију и усмјеравање 
појединачних и свеукупних дјеловања ради 
њиховог складног функционисања и оптималног 
остваривања утврђених задатака у циљу 
ефикасног кориштења и одржавања стамбеног 
објекта и задржавања његове вриједности, а 
представља низ континуираних административних, 
финансијских и техничких активности, као што су: 
 
1)одржавање зграде као цјелине и заједничких 
дијелова зграде,  
2)одлучивање о осигурању и кориштењу 
финансијских средстава,  
3)осигурање кориштења зграде и 
4)друга питања од значаја за управљање зградом, 
као што су: 
5)повјеравање/преузимање послова управљања 
зградом, 
6)израда записника о преузимању зграде на 
управљање,  
7)закључивање уговора закупу, 
8)субвенционисање становања, 
9)отварање рачуна за предвидиве трошкове 
управљања и одржавања, на који се уплаћује 
закупнина, 
10)праћење прихода и расхода, 
11)електронско вођење свих релевантних података 
(софтwаре), 
12)евидентирање зграда, стамбених јединица и 
корисника стамбених јединица, 
13)евидентирање свих интервенција на објекту, 
14)формирање комисије за утврђивање 
грађевинског стања објекта, 
15)израда и реализација годишњег програма 
управљања, одржавања и побољшања зграде, као 
и предвидивих трошкова и финансијског 
оптерећења, 

16)израда годишњег (кварталног) извјештаја о 
управљању и одржавању зграде, 
17)доношење одлуке о кућном реду, 
18)израда информација које се односе на 
планиране активности, 
19)израда цјеновника радова-услуга, калкулација и 
прикупљање понуда, 
20)уговарање извођења радова и надзор, 
21)поступање по налогу надлежних инспекцијских 
органа, 
22)надзор, 
23) мониторинг. 
 
(2)Одржавања стамбене зграде социјалног 
становања је спрјечавање и отклањање кварова и 
спречавање штете која може настати на 
заједничким дијеловима зграде и припадајућим 
стамбеним јединицама. 
 

Члан 4. 
 
(1)Одржавање објеката социјалног становања 
подразумијева одржавање станова у објектима и 
одржавање заједничких дијелова и уређаја 
објеката. 
 
(2)Послови одржавања објеката социјалног 
становања, у зависности од њихове природе, 
обима и динамике извођења, су: 
 
1)редовно/текуће одржавање које подразумијева 
извођење радова ради спречавања оштећења која 
настају употребом зграде или ради отклањања тих 
оштећења, редовно техничко одржавање, као што 
су редован преглед разних инсталација и уређаја, 
те хигијенско и одржавање зеленила, ради 
задовољавајућег нивоа употребљивости зграде, 
2)инвестиционо одржавање / велике поправке које 
подразумијева велике поправке или преправке и 
замјена уређаја, инсталација и дијелова зграде (као 
што су кров, фасада,столарија), како би се објекти 
у корисном периоду трајања могли нормално 
користити за становање, стим да се обим радова, 
рокови извођења, те финансијска средства, 
планирају кроз посебан програм инвестиционог 
одржавања, 
3)хитне поправке што подразумијева радове на 
спрјечавању и отклањању узрока непосредне 
опасности по живот и здравље људи у објекту, или 
поред њега у домету опасности, као и непосредне 
опасности за оштећење имовине, који се изводе 
без одлагања - радови хитне интервенције, 
4)нужне поправке што подразумијева радове на 
отклањању оштећења на објекту која представљају 
опасности за живот и здравље људи - радови 
нужне поправке, 
5)поправке послије природне непогоде у циљу 
санације посљедица природне непогоде  или више 
силе на заједничким дијеловима зграде и 
становима, у складу са планом санације природне 
непогоде које израђује надлежни орган власти. 
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Члан 5. 
 
(1)Корисник стамбене јединице/стана социјалног 
становања је обавезан одржавати  стан и 
извршавати одређене послове ради очувања 
затечених вриједности стана, односно зграде као 
цјелине, као и бринути се и одржавати у исправном 
стању стан који користи, на начин да другим 
станарима не узрокује штету.  
 
(2)Корисник стана је дужан организовати и сносити 
трошкове текућег одржавања стана и то: 
 
1)редовне прегледе и сервисирање инсталација 
водовода и канализације од прикључка на 
заједничку водоводну и канализациону вертикалу 
зграде до прикључка на санитарни уређај у стану 
(сифон,судопере, умиваоник и сл.), 
2)одчепљење и чишћење канализационе мреже 
која припада само стану и одношење изливних 
остатака, 
3)поправке или замјену дијелова електричних 
инсталација у стану (прекидача, сијалица и др.), 
4)дезинсекцију и дезинфекцију стана, 
5)кречење просторија у стану, 
6)поправку или замјену окова, брава, катанаца и 
других уређаја за затварање просторија у стану, 
7)чишћење снијега и леда са прозора, балкона, 
лођа и тераса свог стана, 
8)одржавање хигијене у стану, 
9)друге радове којима се осигурава текуће 
одржавање стана на задовољавајућем нивоу 
       употребљивости.  
 
(3)Извођење радова текућег одржавања стана 
финансира корисник стана уз обавезу 
прилагођавања правилима кућног реда и 
поступања с пажњом доброг домаћина. 
 

Члан 6. 
 
(1)Општина је дужна да из посебног фонда 
формираног из средстава закупнине врши и 
финансира инвестиционо одржавање стамбених 
јединица и то уградњу, поправку или замјену: 
 
1)гријања у стамбеним јединицама, 
2)телефонских и електроинсталација, 
3)водоводних и канализационих инсталација, 
4)друге радове којима се обезбјеђује 
функционалност и употребљивост стамбених 
јединица, ако је иста угрожена. 
(2)Изузетно, у случајевима када се уградња врши 
на изричит захтјев и потребу корисника стана, 
уколико је власник стана сагласан са истим, радове 
из овог може предузети и финансирати корисник 
стана уз писмену сагласност власника. 
 
(3)Корисник стана није овлаштен вршити у стану 
било какве преправке и реконструкције без 
писмене сагласности власника. 

 
Члан 7. 

 
(1) У заједничке дијелове зграде спадају:  
 
1)носива конструкција зграде (темељи, носиви 
зидови, стубови, међуспратна конструкција, кровни 
покривач /коси и равни/),  
2)кровови (изолације, цријеп, салонит и слично), 
3)проходне и непроходне заједничке терасе,  
4)подрумски простор без станарске оставе,  
5)поткровље-таван,  
6)заједничко спремиште,  
7)просторија  за састанке, вешерај, котловнице које 
нису у власништву јавних предузећа и сл., 
8)фасаде зграде, улазна врата и прозори 
заједничких простора, 
9)кровна и остала лимарија (сливне вертикале, 
олуци, опшави и друго),  
10) димњаци, вентилациони канали, хидранти, 
протупожарни апарати, цријева са млазницама и 
слично, к) заједничка стубишта, ограде, пожарни 
прилази и слично,  
11)дизала за пријевоз путника и терета (лифтови) 
са свим инсталацијама које осигуравају нормално и 
сигурно кориштење истих,  
12)електричне инсталације од главних осигурача 
до помоћне разводне плоче,  
13)водоводне вертикалне и хоризонталне 
инсталације од првог вентила у стану и другим 
посебним дијеловима зграде до главног водомјера 
(искључујући водомјер),  
14)санитарни уређаји, инсталације водовода и 
канализације у заједничким просторијама,  
15)вертикалне канализационе инсталације од 
укључења водовода из стана и других посебних 
дијелова зграде до сабирних шахтова,  
16)електричне инсталације стубишне расвјете 
(аутомати, сијалична мјеста и арматуре, разводна 
плоча, бројила и уклопни сат),  
17)заједнички дијелови инсталација централног 
гријања до закључно са вентилом на гријном 
тијелу, као и гријна тијела у заједничким 
просторима,  
18)телефонске инсталације до развода за стан, 
инсталације електричних брава, интерфона, 
позивних тастатура, звона, инсталације громобрана 
и слично,  
19)инсталације кабловских и антенских система, од 
разводника на улазу у зграду, на крову или у 
приземљу, до разводника инсталација на улазу у 
стан и друге посебне дијелове зграде, 
20) уређаји за снабдјевање водом (хидрофори и 
хидрофлекси),  
21)просторије и инсталације за одлагање отпада, 
22) заједничка септичка јама и 
23)други дијелови и уређаји који служе заједничкој 
сврси. 
 
(2) Корисници станова социјалног становања имају 
право да неометано користе заједничке дијелове 
зграде без повређивања права осталих корисника. 
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(3) Одржавање заједничких дијелова стамбених 
јединица из члана 1. став 1. овог правилника врши 
се у складу са одговарајућим прописима којим се 
прописује одржавање зграда у Републици Српској. 
 

Члан 8. 
 
(1)Под редовним одржавањем заједничких 
дијелова и уређаја зграде према закону сматра се:  
 
1)редовно одржавање чистоће заједничких 
просторија,  
2)редовно плаћање утрошка електричне енергије у 
заједничким дијеловима и уређајима зграде,  
3)кречење и бојење зидова, стропова, вањске и 
унутрашње столарије и остали молерско - 
фарбарски радови,  
4)бојење браварије, радијатора, других гријних 
тијела и других одговарајућих елемената,  
5)замјена кровова,  
6)керамичарски и други радови на завршним 
облогама подова и зидова,  
7)замјена подних облога и премазивање подова,  
8)поправак фасаде, 
9)замјена и поправак столарије, укључујући и 
елементе заштите од вањских утицаја (капци, 
жалузине и слично), 
10)поправак покрова и равног крова, дјелимична и 
потпуна санација, 
11)одржавање расвјете и других електричних 
уређаја, (замјена сијалица, прекидача, утичница, 
звона, свјетиљки, интерфона и слично), као и 
одржавање вањске расвјете која припада згради,  
12)замјена и поправак брава и других елемената,  
13)одржавање насада, стаза, опреме и других 
елемената на земљишту који припадају згради 
(ограде, справе за игру дјеце, оквири за чишћење 
тепиха, клупе и слично),  
14)редовни сервиси лифта,  
15)редовни сервиси противпожарне инсталације и 
противпожарних апарата,  
16)редовни сервиси агрегата за расвјету, 
хидрофорских постројења и препумпних станица за 
отпадну воду и пумпних станица за воду, 
17)редовни сервиси на антенским уређајима, 
уређајима за пријем телевизијског програма, 
укључујући и уређаје за кабловску и сателитску ТВ, 
18)редовни сервиси на инсталацијама водовода, 
канализације и електроинсталација и машинских 
инсталација,  
19)редовни сервиси осталих апарата и уређаја у 
згради према упутству произвођача,  
20)одржавање и чишћење димњака и 
вентилационих канала, 
21)дезинсекција, дезинфекција и дератизација 
заједничких просторија зграде и посебних дијелова 
и уређаја зграде када се обавља у цијелој згради у 
циљу трајног отклањања штеточина и гамади,  
22)чишћење одводних решетака, одвода и олука, 
23)чишћење  септичких јама. 
 

(2)Власник објекта намијењеног за социјално 
становање  је дужан да из посебног фонда 
формираног из средстава закупнине у складу са 
чланом 1. став 3. овог правилника врши и 
финансира одржавање заједничких дијелова 
зграде.  
 
(3)Корисник који у стану, дијелу стана или на 
другим дијеловима зграде или уређајима, 
инсталацијама и опреми, намјерно или непажњом, 
проузрокује штету, или их проузрокују чланови 
његовог породичног домаћинства, или лица која су 
у стану и згради уз његов пристанак, обавезан је 
организовати и сносити трошкове оправки. 
 
(4)Уколико корисник стана не организује поправку и 
не плати припадајуће трошкове, власник зграде ће 
уз помоћ управника процијенити трошкове те 
поправити насталу штету, а трошкови поправке ће 
се од корисника стана наплатити кроз закупнину 
било у виду повећања сљедеће закупнине за пуни 
износ поправке било на начин да ће се трошкови 
подијелити на више мјесечних рата а све у складу 
са договором са корисником стана. 
 

Члан 9. 
 
             Инвестиционо одржавање подразумијева 
веће поправке или замјену заједничких 
дијелова/уређаја зграде који су од утицаја за 
кориштење станова и заједничких дијелова зграде, 
а финансирање инвестиционих захвата врши се из 
дијела прикупљене закупнине за кориштење стана. 
1)Инвестиционо одржавање заједничких дијелова 
обухвата велике поправке: 
 
1.кровне конструкције и других конструктивних 
елемената зграде, 
2.кровног покривача и других елемената крова 
(димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, 
кровни свјетларници, лимене опшивке и увале, 
сливници, одводи и други елементи крова, 
заједничке лође и терасе и други дијелови крова), 
3.лифта са припадајућим дијеловима (кућица, 
лифтовско окно са инсталацијама и уређајима), као 
и испитивање исправности са издавањем 
употребне дозволе у складу са важећим прописима 
о лифтовима, 
4.олука, олучних цијеви и других елемената за 
одвод воде са крова и заштиту зграде од продора 
воде, 
5.хоризонталне и вертикалне хидроизолације, 
6.водоводне и канализационе мреже од прикључка 
на градску водоводну и канализациону мрежу, 
септичка или другог изливног мјеста до прикључка 
на санитарни уређај (сифон судопере, умиваоника 
и сличних елемената) у згради, 
7.вентилационих цијеви канализационе мреже и 
њихових глава на крову зграде, 
8.електроинсталације зграде до струјомјерног 
ормара, 
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9.инсталација централног гријања, грејних тијела у 
згради, дијелова топлотних постројења и уређаја 
зграде са пуњењем, пражњењем и озрачивањем 
топловодне мреже, као и поправка или замјена 
инсталације за гас, 
10.пумпног постројења за избацивање воде 
(отпадне, подземне и кишне) са припадајућим 
дијеловима (просторија са инсталацијама и 
уређајима), 
11.хидрофорског или другог пумпног постројења за 
снабдијевање зграде водом или за смањење 
притиска воде, са припадајућим дијеловима и 
инсталацијама, 
12.дотрајалих металних, стаклених и других ограда 
на крову, степеништу, терасама, лођама и другим 
заједничким дијеловима зграде, 
13.канала за смеће у згради, 
14.дотрајалих подова, плафона и зидова у 
заједничким дијеловима зграде, 
15.дрвених и металних дијелова на прозорима и 
вратима заједничких просторија зграде, 
16.оштећених и дотрајалих фасада, фасадних 
облога и елемената фасаде и других спољних 
дијелова зграде са приоритетом заштите фасаде 
од продора воде и влаге, 
17.инсталација и уређаја за узбуњивање у згради, 
18.громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ 
инсталација, антенских уређаја и њихових дијелова 
у згради, 
19.хидраната, хидрантских цријева и других 
хидрантских дијелова у згради, 
20.инсталација и уређаја за централно загријавање 
воде за заједничке просторије које припадају 
згради, 
21.противпожарног степеништа зграде и 
инсталација и уређаја за заштиту од пожара, 
22.казана на чврсто гориво у заједничким 
дијеловима зграде, 
23.санитарних уређаја у заједничким дијеловима 
зграде и 
24.уређаја за нужно освјетљење и уређаја за 
резервну електроенергију (агрегата). 
 

Члан 10. 
 
(1)Хитним поправцима сматра се предузимање 
радова у стану и заједничким дијеловима и 
уређајима зграде, нарочито у случају:  
 
1)кварова на систему централног гријања,  
2)пукнућа, оштећења и зачепљења водоводне и 
канализационе инсталације, ради спречавања 
даљњих штетних посљедица,  
3)кварова на електричној инсталацији,  
4)знатнијих оштећења димњака, димоводних и 
вентилационих канала,  
5)продирања оборинских вода у зграде, санирања 
посљедица истог продора, те знатнијег оштећења 
крова,  
6)нарушене статичке стабилности зграде или 
појединих дијелова зграде,  
7)кварова на лифту,  

8)отпадања дијелова фасаде,  
9)санирања посљедица пожара, 
10)санирања  посљедица елементарне непогоде. 
 
(2)Поправке посљедица елементарне непогоде 
обављају  се у циљу санације посљедица природне 
непогоде на заједничким дијеловима зграде и 
становима, а усклађује се са планом санације 
посљедица природне непогоде који израђује 
надлежни орган власти.     
 
(3)Корисник стана је овлаштен и дужан, без 
одгађања, пријавити штету за коју је сазнао да је 
настала на заједничким дијеловима зграде, и штету 
у стамбеним јединицама, ако од њих пријети 
опасност осталим дијеловима зграде, као и да без 
одлагања, омогућити извођење ових радова у 
дијелу који се односи на његов стамбени простор 
или кад се ти радови морају извести из тог 
простора. 

Члан 11. 
 

    Нужним поправцима сматра се предузимање 
радова нарочито ради:  
1)санације кровне конструкције, носивих зидова, 
стубова, међуспратних конструкција, темеља,  
2)санације димњака, димоводних и вентилационих 
канала,  
3)санације равних и косих кровова,  
4)замјене инсталација на заједничким дијеловима и 
уређајима зграде (водоводне,  канализационе, 
електричне, машинске, централног гријања и сл.),  
5)поправка фасаде зграде,  
6)изолације зидова, подова и темеља зграде,  
7)сви други радови који су неопходни да се стан, 
односно зграда сачува од већег оштећења или да 
се заштити живот и имовина грађана.  
 

Члан 12. 
 

Општина као власник, одржавање зграде 
намијењене за социјално становање може 
организовати на сљедеће начине: 
1)закључивањем периодичног оквирног споразума 
са физичким или правним лицем за набавку радова 
на одржавању зграде намијењене за социјално 
становање у складу са прописима који су прописни 
Законом о јавним набавкама у Републици Српској; 
2)повјеравањем одржавања професионалном 
стамбеном управнику, организацији која је 
регистрована за ову врсту дјелатности и која ове 
послове врши примјеном односних закона, а 
повјеравање послова одржавања се регулише 
уговором. 
3)контролисано управљања на начин да се 
ангажује повјереника за зграду, кућепазитеља, 
домара или кућног мајстора, стим да повјереник 
може бити корисник стана у објекту социјално-
непрофитног становања, односно члан породичног 
домаћинства корисника и друго лице уз 
одговарајуће препоруке.  
4)У случајевима из тачке 3), власник објекта, 
преузима послове планирања, финансирања и 
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извјештавања, док повјереник за зграду 
превентивно обавља послове на одржавању зграде 
и спрјечава настанак већих оштећења, те прикупља 
и пружа корисне информације, одржава редовну 
комуникацију са власником објекта и сл. а односи 
међусобни су регулисани уговором.  
 

Члан 13. 
 

          Приједлог годишњег плана управљања и 
одржавања зграде урадит ће правно лице уколико 
му је власник зграде повјерио објекат на 
управљање и одржавање путем уговора, те исти 
доставити власнику- Општини који даје своје 
сугестије прије коначне потврде његовог садржаја 
или уколико власник објекта самостално организује 
управљање и одржавање.  
 

Члан 14. 
 

         Надлежна служба Општине ће водити 
евиденцију о приходима, расходима и утрошку 
средстава на име одржавања стамбених јединица, 
заједничких дијелова и уређаја зграде, те о 
испуњавању обавеза утврђених овим правилником 
и уговором о закупу. 
 

Члан 15. 
 

      Општина ће путем надлежних служби, у складу 
са важећим законима и прописима вршити надзор 
над повјереним управљањем и одржавањем 
стамбених јединица и заједничких дијелова 
стамбених јединица из члана 1. став 1. овог 
правилника. 
 

Члан 16. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ,,Службеном гласнику општине 
Билећа“ 

 
Број: 11.02/012-1581/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.12.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОХЕЗИЈУ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БИЛЕЋА 

 
УВОД 
 
На основу иницијативе Мисије ОЕБС-а у БиХ, 
Општина Билећа је средином 2018. године 
прихватила приједлог, а крајем године израдила и 
усвојила први Акциони план за кохезију заједнице 
Билећа за 2019. годину, у циљу јачања 
разумијевања, толеранције и повезаности унутар 
заједнице, али и у циљу сузбијања свих појава које 
могу довести до нетолерантног и дискриминишућег 
понашања према било ком члану, или групи у 
заједници, што може довести до инцидената или 
кривичних дјела. Овај Акциони план представља 
опредјељење Општине Билећа да континуирано 
гради стабилну, просперитетну, и толерантну 
средину, у сарадњи са свим њеним становницима. 
Дјела почињена из предрасуда у себи носе 
потенцијал да угрозе и утичу на смањене 
безбједности, па чак и да доведу до могућих већих 
инцидената, с обзиром на то да могу ескалирати. 
Начелник општине Билећа је оформио нову радну 
групу, чији је задатак био да ревидира постојећи и 
изради нови, трогодишњи Акциони план за кохезију 
заједнице Билећа, за период 2020-2022.године. 
Активности које су предложене овим Акционим 
планом представљају мјере које је потребно 
предузимати, како би се превентивно дјеловало на 
спречавању потенцијалних инцидената 
мотивисаних предрасудама, али и мјере које ће 
допринијети и промоцији толеранције у Билећи. 
Упознавање шире заједнице са сврхом и садржајем 
овог Акционог плана, као и његово спровођење, од 
велике су важности, не само за остваривање 
зацртаних циљева, него и за генерално боље 
разумијевање ове тематике и њеног значаја. 
Одржавање стабилне безбједносне ситуације, те 
стварање амбијента у којем ће се сигурним и 
прихваћеним осјећати сви становници и гости 
Билеће је задатак, али и обавеза свих оних које 
желе видјети Билећу као добру и толерантну 
средину. 
 

1. О БИЛЕЋИ 
 

Општина Билећа се налази на југоистоку Босне и 
Херцеговине и Републике Српске, на истоку 
области Источне Херцеговине, коју је Јован Цвијић 
називао Рудинама, односно Билећким рудинама. 
Налази се у крашком предјелу нижих надморских 
висина од 400-600 метара надморске висине. На 
њеној територији налазе се и четири крашка поља 
– Билећко, Планско, Фатничко и Дабарско, али и 
планинска област. Просјечна надморска висина 
самог града је 476 метара, док је осталог дијела 
општине око 700 метара. Површина општине 
Билећа износи 633 квадратна километра. Општина 
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Билећа се на истоку граничи са општином Никшић 
(у Црној Гори), на сјеверу са Гацком и Невесињем, 
на западу са Берковићима, на југозападу са 
Љубињем и на југу са Требињем.  
Најстарији документ у којем се спомиње Билећа 
као „Bilechia“ који је до сада пронађен, датира из 
1286. године, гдје се њен назив доводи у везу са 
Бељом и Бељићима, наводећи да је велики жупан 
Павле Бељић умро 968. године. Под 
аустроугарском владавином, у Билећи се отвара 
прва школа 1880. године, и у том периоду је 
изграђен стари град у данашњем центру Билеће. 
Главни природни ресурси данашње Билеће су 
клима, вода, сунчева енергија, вјетар, камен и 
пољопривредно земљиште. Значајан хидро-
енергетски ресурс је Билећко језеро, највећа 
вјештачка акумулација у Европи. 
Простор општине Билећа се налази под утицајем 
средњоевропске континенталне климе са сјевера и 
медитеранске климе са југа. Испреплетеност ових 
климатских утицаја, као и разноврсност рељефа, 
дају овом подручју обиљежја умјерено-
медитеранске климе, са краћим зимама и топлим 
љетом. Према резултатима Пописа становништва, 
домаћинстава и станова у РС из 2013. године, које 
је објавио Завод за статистику,у Билећи живи  
10607 становника, са просјечном густином 
насељености од 16,77 становника на 1 km2.  
Безбједносна ситуација у Билећи је добра, но тај 
ниво је потребно стално одржавати у складу са 
новим околностима и трендовима, узимајући у 
обзир и шири контекст - положај Билеће, ситуацију 
у окружењу, али и у оквиру потребе за сталним 
његовањем добрих међуљудских односа унутар 
саме заједнице. Да би се то постигло, потребно је 
континуирано радити на стварању и његовању 
повјерења, те се заједнички супротстављати свим 
негативним појавама које на било који начин могу 
угрозити достигнути ниво толеранције, не само 
између оних који живе у Билећи, него и према 
онима који овом граду долазе у посјету. 
 

2. О ИНИЦИЈАТИВИ 
 

Опредјељење Билеће да приступи ревидирању 
постојећег и доношењу новог Акционог плана за 
кохезију заједнице је проистекло из препознавања 
ове проблематике, као и учешћа Билеће у 
иницијативи „Превенција и борба против 
инцидената мотивисаних предрасудама“, коју 
Мисија ОЕБС-а у БиХ спроводи у 31 општини и 
граду у цијелој БиХ. Израдом и усвајањем Акционог 
плана за кохезију заједнице, Билећа потврђује 
своју посвећеност јачању вриједности које 
промовишу толеранцију кроз пружање подршке 
како постојећим, тако и новим и иновативним 
програмима и идејама, који ће дјеловати 
превентивно у циљу спречавања појаве 
инцидената мотивисаних предрасудама, али исто 
тако успоставити и механизме реакције којима ће 
се послати јасна порука неприхватања свих облика 
и манифестација дискриминације којима се могу 

нарушити принципи толеранције, узајамног 
повјерења и поштовања свих који живе на простору 
Билеће.  
Циљ ове иницијативе је да унаприједи: 
- Превенцију појаве било каквих инцидената 
мотивисаних предрасудама и мржњом, 
подржавајући улогу цивилног друштва у том 
процесу; 
- Одговоре јавних званичника и локалних 
власти у случају да до таквих појава дође; 
- Промовисање локалне заједнице као 
толерантне и отворене средине. 
У току имплементације ове иницијативе је, од 
стране учесника и Мисије ОЕБС-а, дефинисан 
један број препорука за различите кључне актере у 
овом процесу и то: 
- Потребно је пружити активну подршку раду 
удружења грађана на превенцији и побољшању 
одговора на евентуалне инциденте почињене из 
предрасуда и мржње; 
- Потребно је интензивирати јавну и 
одговарајућу осуду инцидената мотивисаних 
предрасудама и мржњом, уколико до њих дође, као 
и правовремену и адекватну реакцију органа 
власти. 
 

3. АКТИВНОСТИ У ЗАЈЕДНИЦИ КОЈЕ СУ 
ПРЕТХОДИЛЕ ИЗРАДИ ОВОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

Као први корак у овој иницијативи, почетком 2016. 
године, је формирана коалиција за борбу против 
предрасуда и мржње - „Стоп предрасудама," а чији 
је мото „Предност људскости у свакој 
различитости.“ Ради се о неформалној групи 
грађана, која је обухватала  представнике 
различитих удружења грађана, представнике 
Полицијске станице Билећа, Општине итд. Улога 
коалиције је, са једне стране,подизање свијести 
међу широм популацијом о томе шта су 
стереотипи, предрасуде и до каквих посљедица 
могу довести, осуда инцидената мотивисаних 
предрасудама, уколико до њих дође, али и 
организовање јавних активности које за циљ имају 
промовисање толеранције у Билећи.   
Иако посљедњих година у Билећи нису 
забиљежени инциденти мотивисани предрасудама, 
потреба да се настави радити на промоцији 
толеранције у заједници, те укључености свих 
њених чланова, остаје важан задатак. Најприје се 
то односи на рад са младима, на подизању 
свијести о овој тематици и њеној важности.  
Поред досадашњег ангажмана разних актера у 
заједници на овим питањима, али и због реалне 
потребе да се обједини и повећа укупна друштвена 
одговорност свих субјеката према овим важним, 
али истовремено и потенцијално осјетљивим 
питањима, потребно је оваквим Акционим планом 
за кохезију заједнице додатно допринијети 
превенцији свих појава које имају потенцијал да 
наруше толеранцију и сигурност, те тако 
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унаприједити опште стање безбједности на 
подручју Билеће. 
 
4. ТЕРМИНИ 
 
Инцидент мотивисан предрасудама и мржњом  је 
инцидент или дјело почињено из предрасуде које 
нема елемент кривичног дјела, зато што кривично 
дјело није доказано или зато што дјело није 
прописано кривичним законом одређене државе. 
Овакви  инциденти и кривична дјела су, дакле,  
мотивисана предрасудама (везаним за нпр. расну 
припадност, боју коже, вјероиспосвијест, 
национално или етничко поријекло, пол, старосну 
доб, инвалидитет, сексуални, родни или неки други 
идентитет), али инциденти почињени из 
предрасуда и мржње не морају имати елементе 
кривичног дјела - они често претходе, прате или 
пружају контекст за кривична дјела. С обзиром на 
то да инциденти мотивисани предрасудама могу 
бити претеча озбиљним кривичним дјелима, 
евидентирање инцидената може бити корисно за 
доказивање контекста узнемиравања, те може 
служити као доказ ескалације образаца насиља. 
Кривична дјела почињена из предрасуда и мржње 
су кривична дјела почињена са основним мотивом 
нетолеранције или предрасуде против одређене 
групе у друштву. Она имају за циљ не само 
индивидуу као жртву, него цијелу групу којој она 
или он припадају или представљају, те шаљу јаку 
поруку нетолеранције према тој групи, изјављујући 
да они нису добродошли у тој заједници.  
Кривична дјела и инциденти почињени из 
предрасуда имају снажнији утицај на жртве него 
„обична“, односно друга кривична дјела. Она шаљу 
негативну поруку цијелој групи, или заједници којој 
је жртва перцепирана да припада. Порука је да се 
тој заједници ускраћује право да буде дио друштва, 
па је због тога кључно да органи власти, у сарадњи 
са цивилним друштвом и свим другим субјектима 
који постоје у локалној заједници, усвоје 
свеобухватан приступ превенцији таквих појава, 
као и борби уколико до њих дође, што 
подразумијева изградњу и јачање међусобног 
разумијевања, толеранције и јединства кроз 
различите ванправне и вансудске мјере. Билећа је 
опредијељена да се бори против свих облика 
дискриминације, а овим документом додатно јача 
принципе на којима почива, понајприје дјелујући 
превентивно, те усвајањем овог Акционог плана 
шаље јасну поруку,и својим грађанима, као и онима 
који су у Билећи гости. 
Кохезија заједнице представља капацитет друштва 
да обезбиједи добробит за све своје чланове, 
управљајући разликама и подјелама, а 
избјегавајући маргинализацију било којег њеног 
члана или групе. Друштвена кохезија је суштински 
услов за демократску безбједност и одржив развој. 
Подијељена и неједнака друштва нису само 
неправедна, него не могу гарантовати дугорочну 
стабилност, допринијети сигурности и 

безбједности, нити слати слику о себи као о 
толерантним и отвореним срединама. 
 
5. РЈЕШЕЊЕ НАЧЕЛНИКА БИЛЕЋЕ О 
ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 
 
Начелник Општине Билећа је  у октобру 
2019.године донио рјешење о именовању радне 
групе за ревизију постојећег и израду новог, 
трогодишњег Акционог плана за кохезију заједнице 
(у прилогу), на бази препорука и досад 
спроведених иницијатива, које су за циљ имале 
подизање свијести о значају превенције 
инцидената почињених из предрасуда, те 
промоцији толеранције. Задатак ове радне групе је 
да на бази дискусија између чланова, различитих 
актера и чланова заједнице, направи приједлог 
новог Акционог плана за кохезију заједнице 
Билећа, за период 2020-2022.године.  
 
6. КЉУЧНИ АКТЕРИ 
А. Форум за безбједност општине Билећа 
 
Форум за безбједност заједнице основан је 
Меморандумом о разумијевању између Полицијске 
станице Билећа и Општинске управе, а у оквиру 
пројекта „Рад полиције у заједници и безбједност 
заједнице у општини Билећа.“ Форум, поред 
представника Полицијске станице Билећа и 
Општинске управе, чине и представници Центра за 
социјални рад, здравства, невладиних 
организација, инспекцијских служби, школа и 
средстава јавног информисања.  
Задатак Форума је подршка у реализацији пројекта 
„Рад полиције у заједници и безбједност 
заједнице.“ Форум разматра и друга питања која су 
везана за рад полиције у заједници и за 
безбједност заједнице, те о тим питањима доноси 
закључке и приједлоге које упућује надлежним 
органима на поступање.  
У досадашњем раду Форум је дјеловао на 
идентификацији и рјешавању различитих 
безбједносних проблема у заједници, као што су: 
малољетничка деликвенција, вршњачко насиље, 
насиље у породици, криминалитет, корупција, 
саобраћајна проблематика, наркоманија, 
алкохолизам, проблем паса луталица, безбједност 
учесника у саобраћају и сл. Поред организовања 
тематских скупова који су имали за циљ да се, кроз 
едукацију, уоче и сузбију појавни облици 
девијантног понашања, Форум је својим одлукама 
подизао безбједност на виши ниво приликом 
масовнијих догађаја и манифестација, те као такав 
остаје посредник између грађана, Општинске 
управе и Полицијске станице Билећа. 
 
Б. Коалиција „Стоп предрасудама Билећа“ 
 
Неформална група грађана, оформљена 2016. 
године, а која обухвата представнике различитих 
удружења грађана, Полицијске станице Билећа, 
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Општинске управе, Црвеног крста, средње школе и 
сл. Иако се њено чланство мијењало, њена 
примарна улога је са једне стране била подизање 
свијести међу популацијом, посебно младима, о 
том шта су предрасуде и до каквих посљедица могу 
довести,али и организовање јавних активности које 
су за циљ имале и имају промовисање Билеће као 
отворене и толерантне средине.  
Уз организовање бројних тематских радионица и 
округлих столова на тему стереотипа, предрасуда, 
те до каквих посљедица оне могу довести, 
коалиција је спровела и разне активности, гдје се 
борби против предрасуда и промоцији толеранције 
приступало на креативан начин. Неке од њих су 
организовање кошаркашког турнира „Куп 
толеранције“ (обиљежавање Међународног дана 
толеранције 2016), изложба фотографија 
„Херцеговке“ (2017), учествовање у изради кратког 
филма „Човјек који је пао у Херцеговину“ (2017), 
као и акција уклањања непримјерених знакова и 
графита (2018, 2019), те учешће на бројим 
регионалним радионицама организованим од 
стране ОЕБС-а. У 2019. ова коалиција је, уз 
подршку општине Билећа, организовала уређење 
излетишта “Коритник” у сарадњи са 
представницима коалиције за борбу против мржње 
из Чапљине. Чланови билећке коалиције су били и 
редовни учесници регионалних скупова о овој 
тематици (Витез, Мостар, Чапљина, Требиње, 
Хутово блато), гдје су имали прилику да размијене 
искуства и са представницима других коалиција из 
цијеле БиХ. 
 
В. Полицијска станица Билећа 
 
Припадници Полицијске станице у Билећи редовно 
остварују добру сарадњу и заједнички рад са 
институцијама и службама на нивоу локалне 
заједнице, као и са осталим институцијама у 
мултисекторском тиму субјеката заштите за 
спречавање разних облика инцидената и кривичних 
дјела. Припадници Полицијске станице Билећа 
одржавају редовне контакте са представницима 
мјесних заједница, вјерских институција, школама и 
грађанима. 
 
Г. Остали актери 
 
У општини Билећа постоји и дјелује више 
различитих институција, удружења грађана и 
других, које кроз свој рад могу дати значајан 
допринос унапређењу опште безбједносне 
ситуације,  подстицању разумијевања, изградњи 
толеранције и повјерења као предуслова развоја и 
стварања повољног животног амбијента за све 
грађане, без обзира на њихове биле какве 
различитости, перцепиране или стварне. Поред 
начелника Општине, Скупштине Општине,  
Општинске управе и других институција власти, 
значајну улогу имају и вјерске заједнице, школске 
установе, омладинске организације, удружења 
грађана, политичке партије, културне установе, 

спортски колективи, савјети мјесних заједница и 
медији. 
 
7. МЕХАНИЗМИ ЈАВНОГ ОДГОВОРА 
 
Полицијска станица Билећа прати све појаве које 
могу довести до инцидената и по потреби реагује, 
превентивно или репресивно.  
На основу информације о евентуалном инциденту, 
достављене од стране Полицијске станице Билећа, 
а у складу са његовом озбиљношћу и 
посљедицама, начелник Општине Билећа издаје 
јавно саопштење, осуду инцидента, која се преноси 
путем медија и објављује на званичној страници 
Општине Билећа. 
Скупштина Општине Билећа, на основу званичних 
информација достављених од надлежних 
институција, расправља о евентуалном инциденту, 
ако се исти деси, осуђује га и свој став саопштава 
јавности путем видео, аудио преноса сједнице, те 
путем јавних саопштења. 
Савјети мјесних заједница су важни јер дјелују 
превентивно, упозоравајући надлежне институције 
на поједине појаве које могу довести до 
безбједносне пријетње и инцидента, пријављују га 
и осуђују, уколико се деси на њиховој територији.  
Форум за безбједност и коалиција „Стоп 
предрасудама“ расправљају о почињеном 
инциденту на основу информација добијених од 
релевантних субјеката – чланица ових организација 
и донесене закључке и саопштења јавно 
представљају грађанима путем медија. 
Комунална полиција и инспекција прате евентуалну 
појаву графита увредљивог и непримјереног 
садржаја, издају налоге за њихово уклањање и 
прате реализацију ових активности. 
Грађани и институције прате и пријављују 
надлежним субјектима информације које упућују на 
инциденте засноване на предрасудама и мржњи. 
 
8. ПРИРОДА НАЈЧЕШЋИХ ИНЦИДЕНАТА ИЗ 
ПРЕДРАСУДА 
 
Да би се ова проблематика у потпуности разумјела, 
потребно се осврнути и на природу најчешћих 
инцидената који су се дешавали у ширем 
окружењу, као шту су: 
• оштећења вјерских објеката,  
• скрнављење надгробних обиљежја,  
• писање увредљивих графита, или оних који 
на било који начин подижу тензије у заједници,  
• пристрасно, провокативно и необјективно 
извјештавање медија о појединим догађајима, или 
инцидентима који доводе до подизања тензија,  
• говор мржње на интернету и друштвеним 
мрежама, 
• преношење политичких тензија са виших 
нивоа власти на локални ниво,  
• политичка нетрпељивост на локалном 
нивоу, која је често за резултат имала инцидентне 
ситуације,  
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• негативно ривалство између институција, 
удружења и школа,  
• поистовјећивање патриотизма са национал-
шовинизмом код младих,  
• анимозитет према повратницима, 
досељеничком становништву и сл. 
 
9. АКТУЕЛНА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ БИЛЕЋА 
 
Према извјештајима Полицијске станице, у Билећи 
оваквих инцидената годинама уназад није било, 
док је у пар наврата било примијетно спорадично 
писање увредљивих графита или симбола (на 
зидовима у граду, или по саобраћајним знаковима). 
Иако не толико изражен и иако није свакодневна 
појава, увредљив и негативан говор, као и говор 
мржње се, као проблем савременог друштва, у 
разним облицима повремено појављује на 
друштвеним мрежама, по правилу послије неких 
догађаја који су се догодили негдје друго, или 
обиљежавања одређених датума (ради се о 
коментарима корисника друштвених мрежа). 
Одскора је изражен проблем са илегалним 
мигрантима којих је у посљедње вријеме било 
доста на територији општине Билећа, посебно у 
руралним дијеловима, гдје је дошло до озбиљног 
нарушавања безбједности, због чега је потребно 
обратити пажњу на ову ситуацију. 
 
10. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЈАВНОГ 
МНИЈЕЊА 
 
Радна група за ревизију постојећег и израду новог 
Акционог плана за кохезију заједнице је током 
новембра 2019.године обавила испитивање јавног 
мнијења на тему предрасуда и инцидената 
мотивисаних предрасудама, у циљу добијања 
мишљења грађана о овој тематици, колико је 
познају, као и неким актуелним темама које се тичу 
тренутне безбједносне ситуације у Билећи. Анкета 
је била анонимна, а број испитаних је био 60.  
У даљем тексту су дати резултати – одговори на 
најважнија питања. 
49% испитаних сматра да предрасуде у Билећи 
нису толико присутне, док их 33% сматра да су 
присутне, али да нису толико дубоке. 5% испитаних 
сматра да их нема, док 2% сматра да су веома 
присутне. 2% испитаних није знало одговор на ово 
питање. 
47% испитаних сматра да су, тамо гдје их има, 
највеће предрасуде према вјероисповијести и 39% 
према етничкој припадности, 10% према полу, 2% 
према раси и 2% нешто друго. 
36% испитаних сматра да су предрасуде 
најизраженије код старије популације, 23% код 
незапослених, 17% код младих, 11% код свих 
становника, 6% код руралног становништва, док 6% 
није знало одговор. 
Одговарајући на питање шта највише утиче на 
постојање и интензитет таквих предрасуда, 
испитаници су оцијенили да су то – опште прилике 

(просјечна оцјена 3.6), медији (3.3), немање 
прилика за интензивнијим сусретима са ”другим” и 
”другачијим” (3.2), удаљеност од већих центара 
(3.0) итд. 
73% испитаних је изјавило да никада није 
присуствовало инциденту мотивисаном 
предрасудама, 19% је изјавило да је то био случај, 
док 8% није сигурно. 
69% испитаних сматра да се инциденти 
мотивисани предрасудама не догађају у Билећи, 
док их 31% сматра да се овакви инциденти 
догађају. 
Испитаници сматрају да би сви актери у заједници 
требало да боре против предрасуда које могу 
довести до инцидената и нарушавања 
безбједносне ситуације, а по њима су најважнији 
слиједећи актери: образовне институције (4.2), 
полиција и правосуђе (4.1), породица (3.5), медији 
(3.5), градске институције и установе (3.4), 
политички актери (3.3), вјерске вође (3.0), 
организације цивилног друштва (2.8). 
62% испитаних сматра да је важно да заједница 
преудзима конкретне мјере на превенцији и борби 
против инцидената мотивисаних предрасудама, 
27% сматра да је мање важно, јер у нашој средини 
нема таквих инцидената, док 11% сматра да није 
важно и да би приоритет требало да буде на 
другим стварима. 
53% испитаних сматра да нема довољно програма 
и иницијатива којима би се радило на смањењу 
предрасуда и мржње, док 11% сматра да има. 39% 
не зна одговор на ово питање. 
63% испитаних сматра да је потребно организовати 
едукативне скупове, или неке сличне активности у 
циљу борбе против предрасуда и промоције 
толеранције, док се 15% испитаних не слаже с тим. 
51% испитаних би учествовало у таквим 
активностима, 31% не зна, а 18% не би 
учествовало. 
36% испитаних би учествовало на тематским 
радионицама, округлим столовима и предавањима, 
док би 35% подржало промоцију толеранције кроз 
спорт и културу, 29% нешто друго. 
Што се тиче тренутне безбједносне ситуације у 
Билећи и проблема који су горући, а који генерално 
могу утицати на смањење безбједности, 
испитаници су навели: присуство великог броја 
илегалних миграната, незапосленост младих, 
економску ситуацију, непоштовање саобраћајних 
прописа, недостатак јавне расвјете, псе луталице, 
малољетничку деликвенцију, те неиформисаност и 
неупућеност. 
Испитаници су дали и осврт на то како би било 
потребно генерално унаприједити безбједносну 
ситуацију и рјешавати горуће безбједносне 
проблеме: активном сарадњом надлежних органа, 
програмима за запошљавање, предавањима о 
предрасудама, мржњи и толеранцији, 
социјализацији младих људи, радом на 
спречавању, превентиви, правовременом 
реаговању, сарадњи институција са грађанима, 
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повећањем полицијских контрола, равноправним 
провођењем закона и кажњавањем, едукацијом, те 
повећаном сарадњом са Државном граничном 
службом ради миграната. 
 
11. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА – НАДГЛЕДАЊЕ 
И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Радна група за израду Акционог плана за кохезију 
заједнице општине Билећа надгледа његову 
имплементацију и одржава састанке квартално, 
или по потреби, на којима анализира ток 
имплементације. Предсједавајући радне групе на 
крају сваке текуће године обухваћене планом 
процјењује ефекте имплементираних активности, 
израђује извјештај, којег подноси начелнику. 
 
12. ЗАКЉУЧАК 
 
Закључак је да су овакви инциденти који су се 
догађали и често догађају у неким другим 
срединама, у Билећи били ријетки, а посљедњих 
година их није ни било. Ипак, неопходно је 
обраћати пажњу и дјеловати превентивно према 
свим појавама које имају потенцијал да наруше 
безбједносну ситуацију у Билећи, како би се 
одржао постојећи ниво толеранције, али и додатно 
радило на њеном промовисању, те сузбијању свих 
појава које могу довести до инцидената и, 
генерално, угрожавању безбједности на територији 
општине Билећа. 
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Број: 11.02/012-56/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.01.2020.год.       Миљан Алексић, 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 члана 
87.Статута општине Билећа ( „Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),Начелник  општине 
Билећа, донocи 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  именовању  чланова  Радне групе за  

ревизију и имплементацију    Акционог плана за 
кохезију    заједнице за период 2020 – 2022 год 

 
I 

 
На  бази  сагледаних  препорука и до сада 
спроведених инцијатива у општини Билећа,које су 
имале за циљ подизање свијести о значају 
превенције инцидената почињених из 
предрасуда,те промоције општине као 
толерантне,отворене и повезане средине, именује 
се Радна група у саставу: 
                                                                                     II 
1.Слађана  Јањић  ,начелница  Одјељења  за    
Општу управу и координатор Радне групе 
2. Соња  Роган- шефица одсјека за управно-
правне послове и самостални стручни сарадник  
за израду рјешења из области радних 
односа,члан 
3.Срђан Роган- Предсједник Скупштине општине 
Билећа,члан 
4.Драгица Бајат- Секретар Скупштине општине 
Билећа,члан 
5.Марија Милићевић-Самостални стручни 
сарадник за послове  радних тијела Скупштине 
општине Билећа,члан 
6.Бојан Рачић- представник  Полицијске станице 
Билећа,члан 
7. Координатор коалиције за борбу против 
предрасуда и мржње „Стоп 
предрасудама“,Билећа 
8.Радислав Уљаревић- директор ЈУ  „Центар  за  
информисање“ Билећа,члан 
9.Александра  Џелетовић-спикер  ЈУ,,Центар за 
информисање'' Билећа,члан 
 

III 
 

Задатак Радне групе  је  да ревидира  постојећи 
Акциони план за кохезију заједнице и направи нови 
,трогодишњи  план ,који би се у највећој мјери 
ослањао на већ постојећи, са одређеним измјенама 
и унапређењима . 

IV 
 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
рјешење број:11.02/012-1353/18 од 
26.11.2018.године. 

 
 
 

V 
 

Ово рјешење ступа  на снагу даном доношења а 
биће објављено у ,,Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1393/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.10.2019.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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 На основу члана 65. став (3) Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 ), члана 

87. став (2) Статута Општине Билећа („Службени 

гласник општине Билећа“, број 6/17)и Одлуке  о 

утврђиваљу висине накнаде за заузимање јавних 

површина у општини Билећа („Службени гласник 

општине Билећа “, број 2/06)  Начелник општине 

Билећа доноси : 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању висине накнаде за заузимање 

јавних површина у Општини Билећа 
 

Члан 1. 

Овим закључком утврђује се висина накнаде за 

заузимање јавних површина привременим 

објектима од чврстог материјала, монтажно-

демонтажним објектима- киосцима и она износи: 

a) У  I стамбено пословној зони .......3,00KM/м2 

+ ПДВне може бити мања од 35,00 КМ 

b) У II стамбено пословној зони.......2,40 КМ/м2 

+ ПДВ 

c) не може бити мања од 25,00 КМ 

d) У III стамбено пословној зони.....1,80  КМ/м2 

+ ПДВ 

e) не може бити мања од 15,00 КМ.  

f) У Граничној зони ........................6,00  КМ/ м2 

+ ПДВ 

Члан 2. 

Висине накнаде утврђене чланом 1. Овог 

Закључка умањује се 30% корисницима 

пословних просторија из категорије погинулих 

бораца и РВИ од  I  до IV категорије 

инвалидности. 

Члан 3. 

Корисници јавних површина обавезни су  

утврђену накнаду плаћати мјесечно. Ако 

корисник јавне површине не плати утврђену 
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накнаду најкасније до десетог у мјесецу за 

претходни мјесец на утврђени износ ће се 

обрачунати законска затезна камата. 

Члан 4. 

Уплата накнаде вршиће се на жиро рачун број: 

5620080000113011 са врстом прихода 721223. 

Члан 5. 

За израду рјешења о накнади за заузимање јавне 

површине надлежно је Одјељење за просторно 

уређење , стамбено комуналне послове.  Рјешења 

се издају на период од једне године, с тим да се тај 

рок може продужити. 

Члан 6. 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у Службеном гласнику општине 

Билећа. 

Број: 11.02/012-103/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

ЗАКЉУЧАК 
о висини закупнине за пословни простор 

 
Члан 1. 

 
Овим закључком утврђује се висина закупнине 
(цијена 1м2 пословног простора ) и то : 
 

a) У I стамбено пословној зони 
............................................4,64 KM/м2 + ПДВ 

b) У II стамбено пословној 
зони................................... 3,50 КМ/ м2 + ПДВ 

c) У III стамбено пословној 
зони....................................2,00 КМ/ м2 + ПДВ 

d) не може бити мања од 30,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

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

 

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

 
Члан 4. 

 
Уплата накнаде вршиће се на жиро рачун број: 
5620080000002819. 
 

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

Члан 6. 
 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у Службеном гласнику општине 
Билећа. 
 
Број: 11.02/012-103/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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