
 
 

 
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 

 

 
Понедељак, 01. Април 2019.године 

 

БИЛЕЋА 
 

Година LIX                        Број 2 

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

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНА 
 
 
1

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се, Куљић Лазару из Билеће, исплата 

новчаних средстава у износу од 200,00 КМ (двијестотине 

и 00/100 конвертибилних марака ) као помоћ услед тешке 

материјалне ситуације. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на текући 

рачун Куљић Лазара, број рачуна: 5620088025638483, 

код „НЛБ“ банке а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-109/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 05.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

 
 

2 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва      

I 

       Одобрава се СЗТР, „Мax-el“ из Билеће, исплата 

новчаних средстава у износу од 1120,00 КМ 

/једнахиљадастотинудвадесет и 00/100 конвертибилних 

марака/  у сврху варења и пуњења топлотне пумпе која 

се користи за гријање зграде Општинске управе Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за текуће 

одржавање уређаја за гријање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-141/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 06.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се, „Херц Градња“ д.о.о. Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 9.013,31 КМ 

/деветхиљадатринаест и 31/100 конвертибилних марака/ 

по рачунима бр. 872/18 и 917/18, у сврху набавке 

тампона и каменог агрегата за насипање локалних 

макадамских путева на подручју општине Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за текуће 

одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-139/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 07.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

4 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава сe Удружењу за европско право - Центар 

за право ЕУ, исплата новчаних средстава у износу од 

400,00 € у сврху одласка два службеника из општинске 

управе Билећа на семинар „XX зимска школа европског 

права“ који, се одржава на Златибору од 17.20.02.2019. 

године. 

II 

         Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за стручно 

усавршавање и уплатиће се на девизни рачун Удружења, 

број: 0070800041668 IBAN РС 35205007080004166854 

код „Комерцијалне банке“. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-144/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 07.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

5 
 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16), 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 Ђурица 

Миљану и Данијели у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ), захтјев бр:11.02/012-128/19 од 05.02.2019. године, 

на име  рођења трећег дјетета, Ђурица Софије рођене 

31.01.2019. 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 уплатиће се на жиро рачун  Ђурица 

Миљана, број рачуна: 5621008007421061, код „НЛБ 

банке“ а.д.  Бања Лука, ЈМБГ:0302976130010. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-128/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 07.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

сарадњи између Фондације Мозаик и општине Билећа 

бр.11.02/012-154/19 од 07.02.2019. године, Начелник 

општине Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о именовању 

 
I 

        Именује се Наташа Митрић, Самостални стручни 

сарадник за привреду, статистику и туризам, за 

представника Општинске управе Билећа у сарадњи са 

Фондацијом Мозаик и развоју програма Омладинска 

банка Билећа. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-145/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 07.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа, д о н о с и 

УПУТСТВО 
 О НАЧИНУ ОБРАЧУНА ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БИЛЕЋА 

    
I 

       За обрачун просјечне плате службеника и 

намјештеника у Општинској управи Билећа користе се 

следећи параметри: плате прије опорезивања, минули 

рад и број запослених. 

      У плате прије опорезивања улазе плате службеника и 

намјештеника који имају Рјешења о пријему у радни 

однос на неодређено и одређено вријеме, као и Уговори 

о обављању приправничког рада. 

II 

     За обрачун просјечне плате функционера у 

Општинској управи Билећа користе се исти параметри 

као из тачке I овог Упутства. 

 

III 

Ова Упутство ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-211/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 07.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 
 
8 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се „Матпринт“ с.п. Требиње исплата 

новчаних средстава у износу од 2.994,03 КМ 

/двијехиљадедеветстотинадеведесетчетири и 03/100 

конвертибилних марака/ за набавку рекламног 

материјала (календари, упаљачи, оловке, роковници) за 

потребе Општинске управе Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за услуге 

рекламе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-170/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 12.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 

Уљаревић Ђорђу и Тањи у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-156/19 од  

11.02.2019. 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 уплатиће се на  текући рачун 

Комар Тање, број: 5620088141227272 код „НЛБ банке“ 

а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 0806995139973. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-156/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 14.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

    
I 

       Одобрава се, “Алексић комерц“ д.о.о.  Билећа 

исплата новчаних средстава у износу од 787,41 КМ 

/седамстотинаосамдсетседам и 41/100 конвертибилних 

марака/ у сврху организовања конзумације јела и пића за 

играче куглашког клуба „ Херцеговац“ Билећа. 

 

 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

репрезентације. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-171/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 14.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 Самарџић 

Данилу и Маји у износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) 

захтјев бр:11.02/012-194/19 од 20.02.2019. године, на име  

рођења трећег дјетета Самарџић Вука рођеног 

13.02.2019. 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 уплатиће се на жиро рачун  Самарџић 

Данила, број рачуна: 11630669 код „ Hypo Alpe Adria 

Bank“ а.д.  Бања Лука , ЈМБГ: 1102979151005. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-194/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 21.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 
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 На основу члана 44. а у вези са чланом 22. став 

(б)  тачка 6) Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама   („Службени Гласник Републике Српске" 

број 121/12) 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  штаба за ванредне ситуације 

 
I 

У  Штаб за ванредне ситуације општине Билећа именују 

се: 

1.  МИЉАН АЛЕКСИЋ - Командант   Штаба, 

2. МИЛОРАД РАДОВИЋ - Замјеник команданта, 

3. РАДОМИРКА  МАЛЕШЕВИЋ - Начелник   Штаба, 

4. ЗОРАН ХРЊЕЗ - Члан Штаба за  узбуњивање и 

склањање,                                                                             

5. БРАНКА РАДМИЛОВИЋ - Члан Штаба за евакуацију и 

збрињавање  угрожених и настрадалих, 

6. УБАВКА ИВКОВИЋ  -  Члан  Штаба за  спашавање из 

рушевина,                                                                       

7. СЛАВКО БОЉАНОВИЋ - Члан Штаба за прву 

медицинску помоћ, 

8. РАДОМИР РАДМИЛОВИЋ - Члан штаба за заштиту од 

пожара, 

9. РАДЕНКО ПОПАРА - Члан штаба за заштиту oд 

сњежних падавина и снијега, 

10. МИЛАН ВУЧИНИЋ  - Члан штаба за асанацију 

терена, 

11. БОЖО МИЛОШЕВИЋ - Члан штаба за  заштиту 

животиња и намирница  животињског поријекла, 

12. ДРАГО ШАРЕНАЦ  - Члан штаба за РХБ заштиту, 

13. ДРАЖЕН  БАБИЋ  - Члан  Штаба за  финансије, 

14  МИЛОРАД  ВОЈНОВИЋ - Члан Штаба за заштиту 

животне околине, 

15.МИЛАН СВОРЦАН - Члан штаба за заштиту од 

неексплодираних убојних средстава и мина, 

16. ДРАГОЉУБ НОВАКОВИЋ - Члан Штаба за  

замрачивање, 

17. ВЕРИЦА ГРЕДА - Члан Штаба за заштиту биља и 

биљних производа, 

18. МАРКО ТРКЉА - Члан Штаба за заштиту и 

спасавање од поплава, 

19.МИРЈАНА МИЛИЋЕВИЋ - Члан штаба за 

информисање и односе са јавношћу, 

20. ЗДРАВКО ИВКОВИЋ  - Члан штаба за противпожарну 

заштиту,              

21. СНЕЖАНА   КАПОР- Члан штаба за спашавање и 

пружање помоћи   угроженом становништву. 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеном Гласнику  општине Билећа“. 

III 

Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи 

Рјешење број:11.02-012-1327/17 од 07.12.2017.године. 

Број: 11.02/012-210/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 25.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16), 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 Кашиковић 

Синиши и Сањи у износу од 500,00 КМ (петстотина КМ), 

захтјев бр:11.02/012- 202/19 од 22.02.2019. године, на 

име  рођења трећег дјетета Кашиковић Симеона рођеног 

17.02.2019. 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 уплатиће се на жиро рачун  Сање 

Тодоровић, број рачуна: 5557000015168237 код  „Нове 

банке“ а.д.  Бања Лука, ЈМБГ:1305992178409.      
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-202/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 25.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се, „Матпринт“ с.п. Требиње, исплата 

новчаних средстава у износу од 702,00 КМ 

/седамстотинадвије и 00/100 конвертибилних марака/ за 

набавку рекламног материјала (календари, упаљачи, 

оловке, роковници) за потребе Општинске управе 

Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за услуге 

рекламе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-302/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 26.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

15 
 На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

        
I 

       Одобрава се, СТР „Вујаш“ Билећа, исплата новчаних 

средстава, у износу од 44,10 КМ  за набавку материјала у 

сврху измјештања дијела канализације у насељу 

Златиште, на локацији предвиђеној за изградњу 

стамбене зграде за избјегла и расељена лица у оквиру 

Пројекта за регионално стамбено збрињавање. 

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: 11.02/012-303/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 26.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

16 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                       
I 

       Одобрава се предузећу „Југопревоз“ а.д. Билећа 

исплата новчаних средстава  у  износу од 1.400,00 КМ 

/једнахиљадачетиристотине конвертибилних марака/ у 

сврху превоза КУД „Зора Херцеговине“ у Кулу- Каракај. 

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: 11.02/012-304/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 26.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

___________________________________ 
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17 
 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 четвртог дјетета 

 
I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Батинић Марку 

и Ради у износу од 700,00 КМ (седамстотина КМ) захтјев 

бр:11.02/012- 212/19 од 25.02.2019. године, на име  

рођења четвртог дјетета, Батинић Итане, рођене 

15.02.2019. 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 уплатиће се на жиро рачун  Раде 

Батинић, број рачуна: 5620088026811019 код „НЛБ 

банке“ а.д.  Бања Лука, ЈМБГ:1311981156020.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-212/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 27.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

18 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се предузећу „Алексић Комерц“ д.о.о. из 

Билеће, исплата новчаних средстава  у износу од 

1.370,07 KM  у сврху организовања свечаног ручка, 

поводом завршетка пројекта изградње соларних панел 

плоча на Дому здравља „Свети Лука“ 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: 11.02/012-305/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 27.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

____________________________________ 
 

19 

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                         
I 

       Одобрава се Салону за посебне прилике „Дијамант“  

из Билеће, исплата новчаних средстава  у износу од 

4.334,00 KM  у сврху организовања свечане вечере 

поводом Ћоровићевих сусрете писаца „Српска проза 

данас“. 

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: 11.02/012-306/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 27.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 
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20 
 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се предузећу „Алексић Комерц“ д.о.о. из 

Билеће, исплата новчаних средстава  у износу од 995,67 

KM  у сврху набавке јела и пића за свечано отварање 

водовода у селу Влахиња. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

репрезентацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-307/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 27.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

__________________________________ 

21 
 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 5. став (5) и (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 представника општине Билећа у 

Скупштину друштва капитала ЈП „Комус“ А.Д. Билећа 

 
I 

     Новка Цуца, се именује  за представника општине 

Билећа у Скупштину друштва капитала ЈП „Комус“ А.Д. 

Билећа. 

II 

     Именована је дужна да заступа интересе општине 

Билећа у Скупштини друштва капитала ЈП „Комус“ 

А.Д.Билећа.                          

 

III 

      Ово Рјешење се сматра пуномоћјем за заступање 

општине Билећа на скупштинама акционара. 

Доношењем овог Рјешења ставља се ван снаге Рјешење 

број:11.02/012-329/18 од 09.03.2018. године. 

IV 

     Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-350/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 04.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

22 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

сарадњи између Фондације „Мозаик“ и општине Билећа 

бр.11.02/012-145/19 од 07.02.2019.године, Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се Фондацији „Мозаик“, исплата новчаних 

средстава у износу од 6.000,00 КМ /шестхиљада и 00/100 

конвертибилних марака/  у сврху финансирања пројеката 

неформалних група младих у 2019. години. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за буџетску 

резерву и уплатиће се на жиро рачун Фондације Мозаик, 

број: 1610000036320303 код „Raiffeisen bank“.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-145-01/19    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 05.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 
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23 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 Тркља 

Раду и Татјани у износу од 500,00 КМ (петстотина КМ), 

захтјев број: 11.02/012-359/19 од  06.03.2019. 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 уплатиће се на  текући рачун 

Татјане Црногорац, број:18572214 код „ Аддико банк“ а.д. 

Бања Лука, ЈМБГ: 2807998158980. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-362/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 07.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

24 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се, ЈП „Водовод“ А.Д. Билећа исплата 

новчаних средстава у износу од 2.000,00 КМ 

/двијехиљаде и 00/100 конвертибилних марака/  у сврху 

реконструкције дијела водоводне мреже у Косовској 

улици. 

 
 

 
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: 11.02/012-344/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 08.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

25 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се, „Херц Градња“ д.о.о. Билећа исплата 

новчаних средстава у износу од 1.566,63 КМ 

/хиљадупетстотинашесдесетшест и 63/100 

конвертибилних марака/  у сврху чишћења снијега на 

подручју општине Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за текуће 

одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-374/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 11.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

 
 
 
 
 
 



10                                    

                                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 2                                 01.04.2019 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

26 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 Куљић 

Миленку и Јелени у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ), захтјев број: 11.02/012-371/19 од  11.03.2019. 

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 уплатиће се на  текући рачун: 

Куљић Миленка, број: 5620088151621210 код „НЛБ 

Развојне банке“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 0305982153978. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-371/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 12.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

27 
На основу члана 93. став  (5) и члана 94. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број  97/16), Начелник  општине Билећа,             

д о н о с и 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И 
ОСПОСОБЉАВАЊА 

СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БИЛЕЋА ЗА 
2019.  ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

У циљу побољшања ефикасности и квалитета 

рада службеника у општинској управи  Билећа, доноси  

се План стручног усавршавања и оспособљавања 

службеника општинске управе    Билећа  за 2019. годину.  

 

Побољшање ефикасности и квалитета рада 

општинских службеника подразумијева унапређење 

комуникацијских способности (побољшање говора, 

изглед, јавни и медијски наступ, убједљивост, искреност, 

разумијевање, комуницирање и аргументација). 

Члан 2. 

 Стручно оспособљавање и усавршавање, 

посредством обука, семинара, курсева и других видова 

едукација је право и дужност службеника да стиче знања 

и вјештине за извршавање послова радног мјеста у 

складу са потребама послодавца. 

Члан 3. 

На основу годишњег Плана обуке које доноси 

Министарство за запослене у градским, односно 

општинским управама, Начелник општине Билећа 

доноси следећи План  обуке за 2019. годину: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Редни 

број 
Теме Групе Извршиоци Рок 

Потребна 

средства 

1.  

Безбједност 

дигиталних 

података у ЈЛС 

Сви општински 

службеници 

Надлежно 

Министарство 

Током 

2019.године 
Не 

2.  

Обука из области 

управног поступка 

Сви општински 

службеници и 

приправници 

Надлежно 

Министарство 

Током 

2019.године 
Да 

3.  

Обука из области 

јавних набавки 

Запослени 

службеник 
        

Током 

2019.године 
Не 

4.  

Едукација 

запослених у ЈЛС у 

оквиру реализације 

УН-ове седмице 

безбједности 

саобраћаја 

Запослени 

службеник 

Надлежно 

министарство 

Током 

2019.године 
Не 

5.  

Обука из области 

финансија 

Службеници 

Одјељења за 

финансије 

Савез 

рачуновођа и 

ревизора РС 

Током 2019. 

године 
Да 

6.  

Примјена прописа 

из области борачко-

инвлидске заштите 

и заштите цивилних 

жртава рата 

Службеници на 

пословима борачко 

– инвалидске 

заштите 

Надлежно 

Министарство 

Током 2019. 

године 
Не 

7.  

Обука на тему 

„Процедура и начин 

аплицирања за 

беспопвратна 

средства“ 

Запослени 

службеник 

Надлежно 

Министарство 

Током 2019. 

године 
Не 

8.  

Обука из области 

инспекцијских 

послова 

Сви инспектори Инспекторат РС 
Током 

2019.године 
Да 

9.  

Припрема пројеката 

безбједности 

саобраћаја који се 

финансирау из 

фонда 02 од идеје 

до реализације 

Запослени 

службеник 

Надлежно 

Министарство 

Током 2019. 

године 
Не 

10.  

Спровођење 

стратегије за борбу 

против корупције у 

Републици Српској 

Запослени 

службеник 

Надлежно 

Министарство 

Током 2019. 

године 
Не 
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11.  

Социјално 

становање у 

Републици Српској 

Запослени  

службеник 

Надлежно 

Министарство 

Током 2019. 

године 
Не 

12.  

Примјена прописа 

из области 

угоститељства 

Службеници 

Одјељења за 

привреду,друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 

послове 

Надлежно 

Министарство 

Током 2019. 

године 
Не 

13.  

Културно наслеђе 

(археологија )и 

његова заштита 

Запослени 

службеници 

Надлежно 

Министарство 

Током 2019. 

године 
Не 

14.  

Канцеларијско 

пословање 

Запослени 

службеници  

Надлежно 

Министарство 

Током 2019. 

године 
Да 

 

        Члан 4. 

Службеник за управљање људским 

ресурсима дужан је да припреми појединачне 

обуке, врши анализу сваке обуке и сачињава 

сумарни извјештај о провођењу Плана обуке и 

стручног усавршавања и оспособљавања 

службеника у општинској управи Билећа. 

Члан 5. 

Средства за стручно оспособљавање и 

усавршавање службеника биће обезбјеђена у 

буџету општине Билећа. 

Члан 6. 

Овај План стручног усавршавања и 

оспособљавања службеника у општинској управи 

Билећа за 2019. годину ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-384/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 13.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

 

 

 

 

28 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 именовању 

 
I 

        Именује се Милојка Митрушић, професор педагогије 

као представник Општинске управе Билећа у 

мултисекторски тим ОШ „Петар II Петровић Његош“. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-408/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 18.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 
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29 
 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 Фимић Бранку 

и Ирена-Исидори у износу од 500,00 КМ (петстотина КМ), 

захтјев бр:11.02/012-403/19 од 18.03.2019. године, на име  

рођења трећег дјетета, Фимић Вукана, рођеног 

09.03.2019. 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 уплатиће се на жиро рачун  Фимић 

Ирена - Исидоре, број рачуна: 5620088137595204, код 

„НЛБ банке“ а.д.  Бања Лука, ЈМБГ:0412984158943.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-403/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 20.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

30 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87.  Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се Капор Лазару из Билеће, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.000,00 КМ 

/једнахиљада  конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи због претрпљене штете настале 

нападом вукова на краву на катуну Зеленгора. 

 

 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из субвенција за пољопривреду. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-966/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 21.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 
       Одобрава се Вучковић Весни исплата новчаних 

средстава у износу од 350,00 КМ /тристотинепедесет и 

00/100 конвертибилних марака/ у сврху финансијске 

помоћи за полагање стручног испита за самосталан 

васпитно-образовни рад. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

једнократне новчане помоћи и уплатиће се на жиро 

рачун Вучковић Васиљке, број: 5514111125004466 код 

„Нове Бањалучке банке “. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-391/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 21.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 
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32 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 Вуковић-

Зубац Вањи и Јелени у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ), захтјев број: 11.02/012-404/19 од  18.03.2019. 

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 уплатиће се на  текући рачун 

Табаковић Јелене, број: 5620088144194017, код „НЛБ 

банке“ а.д. Бања Лука,  ЈМБГ: 0307990158957. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-404/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

33 
  На основу члана 48. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 22. Уредбе о категоријама, 

звањима и условима за обављање послова службеника у 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 10/17), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“, 

број 6/17) и члана 16. Одлуке о оснивању општинске 

управе Билећа („Службени гласник општине Билећа“, 

број 7/17), Начелник општине Билећа доноси: 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 
општинске управе Билећа 

 
Члан 1. 

 

(1)  У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста општинске управе Билећа 

(„Службени гласник општине Билећа“,број 5/18), у 

члану 14. тачка 2) Одсјека за управно-правне 

послове мијења  се реферат „2.3. Самостални 

стручни сарадник за послове евиденције о 

лицима која су регулисала војну обавезу“, 

умјесто њега треба да стоји: 

 

1) „2.3. Стручни сарадник за послове 

евиденције о лицима која су регулисала 

војну обавезу“ 

 

а) Опис послова 

 

- Води све врсте евиденција: евиденцију 

досадашњих војних обвезника општине који 

су регулисали војну обавезу служењем 

војног рока или су војну обавезу регулисали 

на други начин у складу са Законом, 

евиденцију обвезника радне обавезе, 

евиденцију припадника Цивилне заштите, 

евиденцију припадника  Службе ОиО, 

евиденцију о лицима која су уписана у војну 

евиденцију Одсјека МО до 31.12.2005. 

године, а нису регрутовани по укидању војне 

обавезе, 

- Води и ажурира податке у матичним 

књигама, у матичним и јединичним 

картонима војника, подофицира и регрута и 

у персоналним картонима резервних 

официра, 

- Врши уношење података и измјена у 

евиденционим подацима у програму 

обавезне електронске обраде података, 

- Устројава и ажурира податке у свим врстама 

евиденција по систему матичне и 

персоналне картотеке према садржају 

евиденција који је прописан на обрасцима 

новог упутства о садржају и начину вођења 

евиденција, 

- Врши слагање картона у матичну и 

персоналну картотеку према годинама 

рођења лица и по азбучном реду презимена 

и имена лица која су регулисала војну 

обавезу - за годишта која су обухваћена 

садржајем евиденција, почевши од 1941. 

године и касније, 

- Израђује помоћне спискове припадника 

бивших РЈ ВРС, Р.О. и Ц.З., 

- Врши електронску заштиту података у 

информационом систему, 

- Врши све послове у вези са захтјевима 

странака, а који се односе на издавање 

увјерења и других исправа према подацима 

из званичних евиденција устројених у 

досадашњем Одсјеку МО, и то: издаје 

увјерење о служењу војног рока или 

регулисању војне обавезе на други начин, 

издаје увјерење о дужини учешћа у рату у 

оружаним снагама бивше СФРЈ, односно 
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ОС РС, ради утврђивања својства бораца и 

одређивања категорије, 

- Припрема увјерења о ангажовању и 

времену проведеном на радној обавези у 

предузећу, другој организацији и државном 

органу уз провођење првостепеног управног 

поступка за доказивање учешћа лица на 

П.О. сходно одредбама Закона о општем 

управном поступку РС, 

- Припрема увјерења о ангажовању и 

времену проведеном у Цивилној заштити и 

служби осматрања и обавјештавања, 

- Припрема увјерења о  регулисању војне 

обавезе, односно учешћа у оружаним 

снагама за лица којима амбасаде и 

дипломатско-конзуларна представништва 

других држава траже податке ради 

одобрења боравка у тим земљама, 

- Припрема увјерења о служењу војног рока и 

регулисању војне обавезе за лица која имају 

двојно држављанство, 

- Припрема увјерења о учешћу у рату у 

оружаним снагама и припадности РЈ ВРС и 

МУП-а РС на захтјев надлежних 

правосудних органа у сврху вођења судског 

поступка и утврђивања доказа о учешћу 

појединаца у извршењу евентуалних других 

злочина, 

- Припрема увјерења о регулисању војне 

обавезе за лица која су на раду у 

иностранству стекла услове за остваривање 

права на старосну пензију, 

- Припрема и друга увјерења сагласно 

чињеницама и подацима из званичних 

евиденција органа, 

- Обавља и друге послове по налогу Шефа 

Одсјека и Начелника Одјељења.  

      б) Услови за обављање послова 

      1. Потребно стручно знање 

 - ССС – природног, друштвеног или техничког 

смјера у четворогодишњем трајању, 

 - 1 година раног искуства у траженом степену 

образовања, 

 - Положен стручни испит за рад у општинској 

управи, 

 -  Познавање рада на рачунару. 

  2. Сложеност послова 

 -  рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних задатака у којима се примјењују 

једноставно и прецизно утврђене методе рада и 

поступци, 

      3. Самосталност у раду 

 - самосталност у раду ограничена је надзором и 

помоћи непосредног руковања у рјешавању стручних 

питања, 

      4. Одговорност 

 - одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника и 

      5. Пословна комуникација 

 - Контакти унутар унутрашње организационе 

јединице у којој је систематизовано радно мјесто, 

    в) Категорија радног мјеста- седма категорија 

    г) Службено звање: Стручни сарадник за послове 

евиденције о лицима која су регулисала војну 

обавезу- другог звања 

   д) Број извршилаца : 1 (један). 

     (2) У члану 14. тачка 4) Одсјека за цивилну заштиту и 

заштиту од пожара брише се реферат „4.3. Виши 

стручни сарадник за цивилну заштиту“, умјесто њега 

треба да стоји: 

1) „4.3. Самостални стручни сарадник за 

провођење мјера заштите и спасавања“  

а) Oпис послова 

- Прати ситуацију на терену са локалним 

повјереницима и припрема податке и информације 

за израду анализа и извјештаја, 

- Врши процјену стања на терену и предлаже мјере 

заштите и спасавања, 

- Учествује у координацији провођења мјера цивилне 

заштите на терену, 

- Учествује у реализацији обуке грађана на 

обављању личне и узајамне заштите, 

- Води евиденцију припадника цивилне заштите и 

учествује у њиховом распоређивању у јединице 

цивилне заштите и за повјеренике цивилне заштите, 

- Води евиденцију материјалних средстава грађана, 

привредних друштава, организација и служби који се 

могу ставити у функцију цивилне заштите, 

- Учествује у набавци средстава и опреме цивилне 

заштите за потребе јединица и грађана и стара се о 

њиховој исправности  ускладиштењу и чувању, 
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- Даје стручна упуства грађанима, привредним 

друштвима и другим правним лицима по питањима 

мјера заштите и спасавања, 

- Води прописане евиденције и врши друге послове 

који се односе на мјере заштите и спасавања у 

складу са Законом, другим прописима и општим 

актима, 

- Обавља и друге послове по налогу Шефа одсјека и 

Начелника одјељења. 

б)  Услови за обављање послова: 

1. Потребно стручно знање 

- ВСС друштвеног, природног или техничког смјера 

или први циклус студија са најмање 240 ECTS 

бодова, 

- 1 година радног искуства у траженом степену 

образовања, 

- Положен стручни испит за рад у општинској управи, 

- Познавање рада на рачунару. 

2. сложеност послова 

- прецизно одређени сложени послови у којима се 

примјењују утврђене методе рада,поступци или 

стручне технике, 

3. самосталност у раду 

- самосталност у раду ограничена повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања, 

4. одговорност 

- одговорност за правилну примјену метода рада, 

поступака или стручних техника и 

5. пословна комуникација 

- контакти унутар и изван органа у којима је потребно 

да се дјелотворно преносе информације које служе 

остваривању циљева рада. 

в) Категорија радног мјеста-пета категорија 

г) Службено звање: Самостални стручни 

сарадника за провођење мјера и спасавања-

трећег звања 

д) Број извршилаца 1 (један). 

(3)    У истом члану додаје се реферат: 

 

 

1) „4.15. Ватрогасац-вођа смјене“ 

а) Опис послова 

- Руководи смјеном у дежурству у свим акцијама 

гашења пожара, 

- Пружа помоћ у спашавању људи и материјалних 

добара, 

- Брине о стручном усавршавању радника у смјени, 

- Води дневник рада и све потребне евиденције у 

току дежурства, 

- Подноси старјешини ТВЈ извјештај и скицу гашења 

пожара по окончању акције, 

- Брине о спремности радника у његовој смјени, 

- Контролише исправност ватрогасних возила и 

других средстава за гашење пожара у смјени, 

- Брине о чишћењу, прању, подмазивању и 

самостално отклања мање кварове и недостатке, 

-  Путем теоретске и практичне наставе непосредно 

усавршава своје знање, као и знање запослених у 

смјени, 

- Одговара за рад и дисциплину у његовој смјени, 

- Дежура у служби и врши физичко обезбјеђење 

објеката и опреме, 

- Сарађује са органима безбједности за вријеме 

гашења пожара, спашавања људи и материјалних 

добара, 

- Обавља и друге послове старјешине ватрогасне 

јединице. 

б) Услови за обављање послова 

1. Потребно стручно знање 

- ССС техничког смјера или најмање КВ радник 

одговарајуће техничке струке ( ватрогасне, 

грађевинске, металске, браварске, хемијске, 

електричарске и друге струке), 

- 2 године радног искуства у струци, 

- положен стручни испит за руководиоца акције 

гашења пожара, 

- да није старији од 25 година (односи се само на 

лица која  се први пут примају на мјесто ватрогасац-

вођа смјене) и 

- да је здравствено  и психо-физички способан за 

вршење послова гашења пожара и спашавања људи 

и имовине. 
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в) Категорија радног мјеста- намјештеник 

г) Број извршилаца 4 (четири) 

      2) У реферату „Ватрогасац-возач“ 

      а) У категорији број извршилица: умјесто 12 

(дванаест), треба да стоји „број извршилаца 9 (девет)“. 

     3)  У реферату „Ватрогасац“ 

     а) У категорији број извршилица: умјесто 11 

(једанаест), треба да стоји „број извршилаца 10 

(десет)“. 

Члан 2. 

(1)   У члану 15. тачка 2) Одсјека за привреду у реферату  

- Самостални стручни сарадник за послове 

пољопривреде, водопривреде и риболова  у:  Условима 

за обављање послова, 1. Потребном стручном знању, 

умјесто: „ ВСС-Пољопривредни факултет или први 

циклус студија са 240 ECTS бодова“ треба да стоји: 

„ВСС-Пољопривредни или ветеринарски факултет 

или први циклус студија са 240 ECTS бодова“. 

(2) У члану 15. тачка 3) Одсјека за инспекције послове 

и послове комуналне полиције брише се реферат 

„3.3. Инспекција за храну и здравствена 

инспекција“, умјесто њега додаје се: 

 

1) „3.3. Инспекција за храну“ 

а) Опис послова 

Врши инспексцијски надзор у погледу придржавања 

прописа који се односе на квалитет и здравствену 

исправност хране, при чему врши: 

- Узимање узорака за лабораторијску анализу, 

- Контрола хигијенско-санитарних услова објеката, 

просторија, уређаја и опреме за производњу и 

промет хране, 

- Контрола услова складиштења хране, 

- Контрола квалитета и здравствене исправности 

сировина и готових производа, 

- Преглед евиденција о извршеним лабораторијским 

испитивањима хране, 

- Врши надзор над запосленим лицима у погледу 

обављања санитарних прегледа, 

- Врши додатну контролу над запосленим лицима у 

погледу обављања санитарних прегледа, 

- Врши додатну едукацију о хигијени хране, ношења 

радне одјеће и обуће и хигијенском манипулацијом 

са храном, 

- На захтјев МУП-а обавља прегледе објеката у 

којима се врши припрема и послуживање хране 

приликом посјете високих личности и делегација из 

других земаља, 

- Обавља ванредне прегледе хране на основу 

обавјештења достављених путем РАСФФ-а и 

глобалне мреже ИНФОСАН, 

- Врши контролу система за јавно снабдијевање 

становништва водом за пиће и погона за производњу 

флашираних вода, 

- Даје коментаре за достављене нацрте прописа из 

области хране, 

- Обавјештава надлежне органе о сметњама у раду 

инспекције и покреће иницијативу за измјену и 

допуну прописа, 

- Сарађује са овлаштеним испитним лабораторијама 

и другим органима надлежним за питање хране,  

- Подноси извјештаје и информације о свом раду, 

- Обавља и друге послове који се односе на 

дјелокруг рада инспекције, 

- Обавља и друге послове по налогу Начелника 

Одјељења, Шефа Одсјека. 

б) Услови за обављање послова: 

1. Потребно стручно знање 

- ВСС - дипломирани хемичар, дипломирани 

инжењер прехрамбеног инжењерства, дипломирани 

инжењер прехрамбене технологије, дипломирани 

инжењер за контролу квалитета и безбједност 

намирница, доктор медицине, дипломирани 

санитарни инжењер, дипломирани инжењер 

пољопривреде, дипломирани инжењер 

пољопривреде за прехрамбену технологију, 

дипломирани инжењер пољопривреде за прераду и 

контролу пољопривредних производа, магистар 

ветерине,  дипломирани инжењер пољопривреде за 

анималну производњу, дипломирани инжењер 

биоинжињеринга, дипломирани инжењер биљне 

биотехнологије, дипломирани инжењер анималне 

биотехнологије, дипломирани нутрициониста или 

први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, 

- Најмање 3 (три) године радног искуства у траженом 

степену образовања, 

- Положен стручни испит за рад у општинској управи, 
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- Познавање рада на рачунару. 

2. Сложеност послова 

- Прецизно одређени сложени послови у којима се 

примјењује утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

3. Самосталност у раду 

- Самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних послова, 

4. Одговорност 

- Одговорност за правилну примјену метода рада, 

поступака или стручних техника, 

5. Пословна комуникација 

- Контакти унутар и изван органа у којима је 

потребно да се дјелотворно пренесу информације 

које служе остваривању циљева рада. 

в) Категорија радног мјеста- четврта категорија, 

г) Службено звање: Инспекција за храну 

д) Број извршилаца: 1 ( један). 

2) „3.3.1.  Здравствена инспекција“ 

а) Опис послова: 

- Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања 

прописа који се односе на: 

- Здравствену заштиту људи у здравственим 

установама и другим облицима обављања 

здравствене дјелатности (здравствено-туристички 

центри, бањско климатска љечилишта, лабораторије 

итд.), 

- Производњу и промет лијекова, хербалних 

производа, хомеопатских производа и медицинских 

производа и медицинских средстава, 

- Заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 

(радијациона сигурност), 

- Спречавање и сузбијање заразних болести 

(противепидемијска заштита), 

- Производњу и промет отрова, 

- Превоз опасних материја, 

- Производњу и промет предмета опште употребе, 

- Воду за санитарно-рекреативне потребе и 

љековите воде, 

- Санитарно-техничке и хигијенске услове објеката 

под здравствено-санитарним надзором и њихове 

непосредне околине, 

- Диспозицију отпадних материја из насеља и 

објеката под здравствено-санитарним надзором које 

имају штетан утицај на здравље становништва, 

- Друге области које су посебним прописима 

стављене под здравствени надзор, 

- Контролише лица која могу угрозити здравље 

других људи, а кој подлијежу обавези санитарног 

прегледа, 

- Води управни поступак, сачињава записнике, 

доноси рјешења и друге акте из своје надлежности, 

- Ради извјештаје, информације и оперативне 

планове рада, 

- Обавља и друге послове по налогу Начелника 

Одјељења и Шефа Одсјека. 

б) Услови за обављање послова: 

1. Потребно стручно знање 

- ВСС - дипломирани хемичар, дипломирани 

инжењер прехрамбеног инжењерства, дипломирани 

инжењер прехрамбене технологије, дипломирани 

инжењер за контролу квалитета и безбједност 

намирница, доктор медицине, дипломирани 

санитарни инжењер, дипломирани инжењер 

пољопривреде, дипломирани инжењер 

пољопривреде за прехрамбену технологију, 

дипломирани инжењер пољопривреде за прераду и 

контролу пољопривредних производа, магистар 

ветерине,  дипломирани инжењер пољопривреде за 

анималну производњу, дипломирани инжењер 

биоинжињеринга, дипломирани инжењер биљне 

биотехнологије, дипломирани инжењер анималне 

биотехнологије, дипломирани нутрициониста или 

први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, 

- Најмање 3 (три) године радног искуства у траженом 

степену образовања, 

- Положен стручни испит за рад у општинској управи, 

- Познавање рада на рачунару. 

2. Сложеност послова 

- Прецизно одређени сложени послови у којима се 

примјењује утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 
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3. Самосталност у раду 

- Самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних послова, 

4. Одговорност 

- Одговорност за правилну примјену метода рада, 

поступака или стручних техника, 

5. Пословна комуникација 

- Контакти унутар и изван органа у којима је 

потребно да се дјелотворно пренесу информације 

које служе остваривању циљева рада. 

в) Категорија радног мјеста- четврта категорија, 

г) Службено звање: Здравствена инспекција 

д) Број извршилаца: 1 ( један) 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-458/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

34 
 На основу члана 82. став (3)  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број 

97/16), члана 87. Статута општине Билећа („Службени 

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

Колективног уговора за запослене у Општинској управи  

Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 2/18), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама и допунама Правилника о платама, 

другим примањима и осталим правима из радног 
односа запослених у јединици локалне самоуправе 

општине Билећа 

 
Члан 1. 

     У члану 5. Правилника о платама, другим примањима 

и осталим правима из радног односа запослених у  

јединици локалне самоуправе општине Билећа, 

(„Службени гласник општине Билећа“, број 5/18), у 

Одјељењу за општу управу додају се следећа радна 

мјеста са коефицијентима, и то: 

 1)  Умјесто „2.3. Самостални стручни сарадник за 

послове евиденције о лицима која су регулисала војну 

обавезу, ВСС, број извршилаца 1, са коефицијентом 9,2“, 

треба да стоји: „Стручни сарадник за послове 

евиденције о лицима која су регулисала војну 

обавезу, ССС, број извршилаца 1, са коефицијентом 

5,9“. 

2) Умјесто 4.3. Виши стручни сарадник за цивилну 

заштиту,ВШС,број извршилаца 1, са коефицијентом 7,8 

треба да стоји: „4.3.Самостални стручни сарадник за 

провођење мјера заштите и спасавања, ВСС,број 

извршилаца 1, са коефицијентом 8,8“. 

3) 4.15 Варогасац-вођа смјене, ССС, број извршилаца 

4, са коефицијентом 5,0. 

Члан 2. 

      У  Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и 

инспекцијске послове додају се следећа радна мјеста са 

коефицијентима, умјесто 3.3. Инспекције за храну и 

здравствене инспекције, ВСС, број извршилаца 1, са 

коефицијентом 10,40 треба да стоји: 

1) „ 3.3.Инспекција за храну ВСС,број извршилаца 

1,са коефицијентом 10,40“ и 

2) „3.3.1.Здравствена инспекција, ВСС, број 

извршилаца 1, са коефицијентом 10,40“. 

Члан 3. 

     У члану 5. Правилника о платама,другим примањима 

и осталим правима из радног односа запослених у  

јединици локалне самоуправе општине Билећа 

(„Службени гласник општине Билећа“,број:5/18) , умјесто  

„Менаџер општине, број извршилаца 1, са 

коефицијентом 11,00, ВСС 240 ECTS бодова“, треба да 

стоји: „Менаџер општине, број извршилаца 1, са 

коефицијентом 15,00, ВСС 240 ECTS бодова“. 

Члан 4. 

     Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-437/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 25.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 
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35 
  На основу члана 22. став (б)  тачка 7) Закона  о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(,,Службени Гласник Рапублике Српске"  број 121/12) и 
члана 87. Статута Општине Билећа („Службани Гласник 
Општине Билећа", број 06/17) Начелник Општине 
Билећа,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Командира јединица цивилне заштите 

образованих у општини Билећа  
 

Члан 1. 

За Командира Јединице цивилне заштите за 

асанацију терена, именује се   

Делић / Ђока/  Владимир.  

Члан 2. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у  „Службеном  Гласнику Општине 

Билећа“ 

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да 

важи Рјешење број; 11.02/012-480/14 од 

23.04.2014 године.  

Број: 11.02/012-449/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 27.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

36 
 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 Бајчетић 

Милораду и Слађани у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ), захтјев бр:11.02/012-439/19 од 26.03.2019. године, 

на име  рођења трећег дјетета, Бајчетић Вука, рођеног 

21.03.2019. 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  

Бајчетић Слађане, број рачуна: 45415536001 код „Уни 

кредит банке“ а.д.  Бања Лука ,ЈМБГ:2712987156004.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-439/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 28.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

37 
 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), 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 

Мату и Мари у износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) 

захтјев бр:11.02/012-452/19 од 29.03.2019. године, на име  

рођења трећег дјетета, Јокановић Јанка, рођеног 

23.03.2019. 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 уплатиће се на жиро рачун Јокановић 

Мата, број рачуна: 1533773157 код „Хипо алпе-адриа 

банке“ а.д.  Бања Лука ,ЈМБГ:2310984153984.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-452/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 01.04.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 
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38 
       На основу члана 17. став (1), члана 18. став (1) 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за извођење радова на 

„Изградња водоводног система Баљци, општина 

Билећа“. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

670.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење поступка 

јавне набавке обезбиједит ће Влада Републике Србије у 

износу од 300.000,00 ЕВРА (586.749,00 КМ) и Влада 

Републике Српске - Министарство финансија у износу од 

200.000,00 КМ. 

IV 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-1111/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 17.12.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
       На основу члана 17. став (1), члана 18. став (1) 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа  д  о  н  о  с  и 

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

набавке број: 11.02/012-1111/18 од 17.12.2018.године 

 
I 

У тачки I умјесто „Изградња водоводног система Баљци, 

општина Билећа“ треба да стоји „Изградња система за 

водоснабдијевање насеља Баљци“. 

У тачки  II умјесто 670.000,00 КМ треба да стоји 

680.000,00 КМ. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-309/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 27.02.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

40 
          На основу члана 17. став (1), члана 18. став (1) 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за уградњу столарије у 

просторијама Ватрогасног дома. 

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 заштиту од пожара. 
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IV 

Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Број: 11.02/012-410/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 18.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

41 
             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“, број: 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

       Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 

извођење радова на изради АВ зида у Косовској улици, 

дужине 16 метара. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке износи:  

2.000,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

инвестиције.          

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

  

Број: 11.02/012-411/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 18.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

 
 
 

42 
 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“, број 

97/16) и члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

Билећа,  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

        Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

извођење обавезне дератизације на подручју општине 

Билећа у 2019. 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 расходе 

за дератизацију.          

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-422/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 21.03.2019.год.        Миљан Алексић,с.р. 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
1 

Буџет општине Билећа за 2019.годину - општи дио 
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Буџет за 2019. годину - економска и организациона класификација 
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Број: 11.01/013-39/19                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
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 На основу члана 37. став (2) Закона о буџетском 

систему  Републике Српске („ Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 121/12,52/14,103/15 и 15/16) 

члана 39. Закона о локалној самоуправи    ("Службени 

гласник Републике Српске", број 97/16) , и члана 35. 

Статута општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа“, број 6/17), Скупштина општине Билећа, на 

својој 14.   Редовној сједници одржаној дана,  28.03.2019. 

године.  д о н и ј е л а    ј е 

О Д Л У К У 
о усвајању Буџета општине Билећа за 2019.годину 

 
                    I 

 
Овом Одлуком усваја се Буџет општине Билећа за 2019. 
годину у износу од  10.542.100 КМ 
 

II 
 
Средства из претходног члана чине: 

- Изворни приходи………....................7.078.600 КМ 
- Грантови,трансфери,примици за нефинансијску 

имовину,примици од финансијске имовине и 
остали примици..................…………3.463.500 КМ 

- Кредитно задужење................................................ 
 

III 
 

Средства Буџета из члана I ове Одлуке распоређује се: 
 

- Расходи за лична примања и коришћења роба и 
услуга…………….....................…… 5.926.599 КМ 

- Расходи финансирања, субвенције и 
грантови.......................................... 1.319.000 КМ 

- Дознаке на име социјалне заштите из 
буџета.................................................891.000 КМ 

- Издаци по основу капиталних 
улагања...........................................1.111.503 КМ 

- Издаци за дате зајмове, отплату главнице и 
осталих дугова...................................879.998 КМ 

- Буџетска резерва........................ ........49.000 КМ 
- Остали издаци и расходи по судским 

рјешењима.........................................  17.000 КМ 
- Издаци за неизмирене обавезе из претходног 

периода..............................................337.000 КМ 
 

IV 
 

Приходи по изворима и врстама и распоред прихода 
утврђује се у Билансу Буџета општине Билећа за 
2019.годину. 

V 
 

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

Број: 11.01/013-41/19              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 28.03.2019. год.            Срђан Роган, с.р.     

_______________________________ 
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 На основу члана 39. Закона о буџетском систему 

Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 121/12,52/14,103/15 и 15/16 ), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16) и   члана 35.  Статута 

општине Билећа ("Службени гласник општине Билећа", 

број 6/17), а на приједлог Начелника општине Билећа, 

Скупштина општине Билећа на својој 14. Редовној 

сједници одржаној дана 28.03.2019. године, донијела је 

О Д Л У К У 
о извршењу Буџета Општине Билећа за 2019. годину 

Опште одредбе 

 
I 

Овом Одлуком прописује се начин извршења Буџета 

општине Билећа за 2019. годину (у даљем тексту: 

буџета). 

Ова Одлука ће се спроводити у складу са Законом о 

буџетском систему Републике Српске и осталим 

Законима којима се регулише ова област, а односи се на 

кориснике Буџета и примаоце грантова из Буџета. 

II 

Средства Буџета распоређују се на текуће расходе 

8.136.599,00  КМ, капиталне расходе 1.111.503,00 КМ, 

позајмљивање и отплату дугова 879.998,00 КМ, остале 

расходе 17.000,00 КМ и буџетску резерву 49.000,00 КМ, и 

издаци по основу неизмирених обавеза из претходног 

периода 337.000,00 КМ, а што укупно износи 

10.542.100,00 КМ. 

Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са 

укупним буџетским средствима. 

III 

Приходи буџета утврђени су чланом 8, 8а и 9. Закона о 

буџетском систему Републике Српске. Буџетски 

корисници могу користити властите приходе у складу са 

Законом. 

IV 

Буџетски издаци су: 

 текући трошкови и дознаке нижим 
организационим јединицама, 

 капитални трошкови, 

 позајмљивања и отплате дугова и 

 средства за посебне намјене. 
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V 

Одјељење за финансије управља и контролише прилив и 

одлив новчаних средстава према усвојеном буџету. 

Коришћење средстава за капитална улагања и средства 

за текуће помоћи (грантови) вршиће се по добијању 

сагласности Начелника општине на план утрошка тих 

средстава. 

VI 

Корисници буџетских средстава дужни су да средстава 

утврђена у Буџету користе руководећи се начелима 

рационалности и штедње. 

VII 

Буџетски корисници дужни су да се приликом трошења 

буџетских средстава, придржавају Закона о буџетском 

систему Републике Српске, што значи да смију стварати 

обавезе и користити средства само за намјене 

планиране Буџетом и до износа који је планиран. 

VIII 

Наредбодавац на средствима Буџета је Начелник 

Општине и он располаже средствима до висине и за 

намјене одређене Буџетом. 

Стварање уговорених обавеза од стране Наредбодавца 

на средствима Буџета захтијева претходну провјеру да 

ли су средства планирана у Буџету. 

За намјенску употрбу средстава одговорни су корисници 

буџетских средстава (Начелници одјељења, руководиоци 

Јавних установа, и корисници грантова). 

IX 

Корисници буџетских средстава су дужни да поднесу 

Одјељењу за финансије своје кварталне финансијеске 

планове за извршење буџета петнаест дана  прије 

почетка сваког квартала. 

Одјељење за финансије даје сагласност буџетским 

корисницима на поднесене кварталне финансијске 

планове за извршење буџета, а у складу са 

процијењеним остварењем буџетских средстава за исти 

период. 

X 

Прерасподјела средстава, у оквиру буџетског корисника, 

између текућих и капиталних расхода као и у оквиру 

текућих и капиталних расхода, врши се на основу 

Закључка Начелника Општине. 

Изузетак од претходног става је да се не може вршити: 

 прерасподјела средстава са материјалних 
трошкова на лична примања и 

 прерасподјела средстава са пројеката за које је 
обезбјеђено суфинансирање. 

XI 

Начелник општине може средства распоређена Буџетом 

прераспоређивати између Одјељења Општинске управе, 

уколико се не може извршити прерасподјела средстава 

према члану 10. став (1) 

XII 

Одјељење за финансије врши пренос средстава за 

измирење обавеза из члана 4. на основу вјеродостојних 

исправа. 

Исправама из претходног става сматрају се: 

 обрачунске листе плата и накнада, 

 уговори и предрачуни, 

 рачуни за набавку средстава, материјала, роба 
и услуга, 

 одлука и рјешење надлежних органа и 

 осталих финансијских исправа. 
 

XIII 

Корисници текућих помоћи (грантова) дужни су буџетска 

средства користити у складу са Планом и програмом на 

који су добили сагласност Начелника општине, а о 

утрошеним средствима уредно извјештавати Одјељење 

за финансије и Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности или Одјељење које прати рад корисника 

гранта. Коначан извјештај о коришћеним средствима 

гранта дужни су поднијети најкасније десет дана по 

истеку фискалне године. 

XIV 

Средства грантова са позиције гдје није одређен 

корисник, распоређиват ће се  Рјешењем или Уговором 

са Начелником општине на основу приједлога комисија 

за расподјелу средстава гранта. 

Комисије су дужне да обезбиједе транспаретан приступ 

потенцијалним корисницима средстава путем јавног 

позива. 

XV 

Средства буџетске резерве могу се користити у складу 

са чланом 38. Закона о буџетском систему Републике 

Српске и то за: 

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

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

3. привремено извршавање обавеза буџета усљед 
смањеног обима буџетских средстава и 

4. изузетно за остале намјене у складу са Одлуком 
Начелника општине. 
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Корисник буџетске резерве дужан је поднијети Извјештај 

о утрошку примљених средстава. 

Средства буџетске резерве одобравају се на основу 

поднесених програма, односно пројеката. 

О кориштењу средстава буџетске резерве одлучује 

Начелник општине. 

II Посебне одредбе 

XVI 

Буџет ће се извршити по следећим приоритетима: 

1. обавезе по основу отплате кредита у износима 
који су доспјели за плаћање, 

2. порезе и доприносе на нето плате, 
3. средства за нето плате, 
4. средства за социјалну заштиту, 
5. средства за остала примања и порези и 

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

 
XVII 

Посебни приходи - накнаде по разним основама, 

наплаћеним по посебним Законима, усмјераће се и 

трошити у складу са одобреним буџетом. 

XVIII 

Буџетски корисници су дужни да се у поступку набавке 

роба, материјала и услуга придржавају одредаба Закона 

о јавним набавкама, као и процедура утврђених 

Правилником. 

XIX 

Начелник општине је дужан да предложи уравнотежење 

(ребаланс) буџета ако се у току буџетске године, приходи 

не буду остварили према предвиђеном буџету или се 

буду остварили у већем износу од планираног. 

XX 

Одредбе ове Одлуке ће имати приоритет у случају да 

буду супротне другим Одлукама у стварима које се тичу 

извршења буџета по свим ставкама. 

 

XXI 

Начелник општине подноси полугодишњи  извјештај о 

извршењу буџета Скупштине општине. 

 

 

III Прелазне и завршне одредбе 

XXII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена у "Службеном гласнику општине Билећа". 

Број: 11.01/013-42/19              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 28.03.2019. год.           Срђан Роган, с.р.     

_______________________________ 

5 
 На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 

6/17), члана 3. Закона о комуналној полицији („Службени 

гласник Републике Српске“, број 28/13) и члана 35. 

Статута општине Билећа ("Службени гласник општине 

Билећа, број 6/17), Скупштина Општине Билећа на својој 

14. Редовној  сједници одржаној дана 28.03.2019. године, 

донијела је  

О Д Л У К У 
о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног 

отпада 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови и начин 

обављања комуналне дјелатности прикупљања 

комуналног отпада из стамбених зграда, кућа, пословних 

и других објеката, осим индустријског отпада и опасних 

материјала, њихово одвожење, одлагање и депоновање 

на територији града Билеће и ванурбаним срединама у 

којима је организовано прикупљање комуналног отпада. 

Члан 2. 

Изрази употријебљени у овој Одлуци имају сљедеће 

значење: 

a) Комунални отпад је отпад из домаћинстава, као и 

други отпад који је због своје природе или састава 

сличан отпаду из домаћинстава; 

b) Кућни отпад је отпад који се дневно ствара у 

стамбеним и пословним просторијама, а посљедица 

је дневног живота или рада у тим просторијама, 

односно редовне употребе тих просторија као што су: 

отпаци који настају припремом и конзумацијом хране, 

прашина и отпад настао чишћењем стамбених и 

пословних просторија, пепео и отпаци од чишћења 

штедњака, пећи и димњака, разни отпаци који се 

скупљају у домаћинствима, радионицама, радним и 

сличним просторијама као што су: лименке, разбијено 

посуђе, разбијено стакло, комади текстила и папира, 

отпаци од обуће и дворишни отпад; 
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c) Крупни отпад је отпад који настаје у становима, 

заједничким просторијама индивидуалних стамбених 

зграда и пословним просторијама, а који се по својој 

величини, количини или постанку не сматра кућним 

отпадом, као што су: кућански апарати, санитарни 

уређаји, картонска амбалажа у већим количинама или 

већих димензија, грађевински материјал и шут мањих 

количина, подрумски, дворишни и тавански отпад у 

већим количинама. 

 

II  ДАВАЛАЦ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ПРИКУПЉАЊА И 

ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

Члан 3. 

1) Обављање комуналне дјелатности прикупљања и 

одвожења комуналног отпада, на територији града 

Билећа, повјерава се даваоцу комуналне услуге, 

привредном друштву или предузетнику Уговором 

након проведеног поступка јавне набавке у складу 

са Законом. 

2) Надзор над Уговором из става 1) ове Одлуке 

вршиће овлаштени службеник Одјељења за 

стамбено-комуналне послове. 

3) Давалац комуналне услуге мора бити правно или 

физичко лице (предузетник) регистровано за 

пружање ове комуналне услуге. 

4) Уколико Општина Билећа формира јавно предузеће 

као предузеће од јавног интереса за обављање 

комуналне дјелатности, истом се у складу са 

Законом о комуналним дјелатностима повјерава 

пружање ове комуналне услуге након истека рока 

трајања уговора са изабраним понуђачем који је као 

најповољнији изабран у поступку јавне набавке за 

пружање поменуте комуналне услуге. 

5)  

III  КОРИСНИК КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ПРИКУПЉАЊА И 
ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 
Члан 4. 

1) Корисници комуналних услуга у смислу ове 

Одлуке су сви власници, односно корисници 

стамбених и пословних простора, као и 

привремено заузетих јавних површина гдје је 

организовано прикупљање и одвожење 

комуналног отпада (у даљем тексту: корисник 

комуналне услуге). 

2) Пружање и давање комуналних услуга врши се на 

основу Уговора закљученог између даваоца 

комуналне услуге и корисника. 

3) Уговор са корисником се може закључити на 

начин што ће давалац комуналне услуге сачинити 

приједлог за закључење Уговора неодређеном 

броју лица у коме ће дефинисати битне ставке 

уговора што се има сматрати као понуда - општа 

понуда из члана 33, ЗОО. 

4) Власници приватних предузећа који имају 

привремену одјаву или радње у припреми, дужни 

су плаћати услугу одвоза, јер исти стварају и 

одлажу. 

5) У случају кад Уговор није потписан, понуда ће се 

такође сматрати као прихваћена уколико корисник 

користи комуналну услугу по основу понуде, што 

се има сматрати као прихватање понуде, што 

обавезује корисника на плаћање услуге по основу 

пружене услуге. 

6) У евиденцију даваоца комуналне услуге као 

корисник услуге одвоза комуналног отпада мора 

бити уписан власник стамбеног, односно 

пословног простора, а правно лице и предузетник 

који су корисници пословног простора, само ако је 

власник пословног простора обавезу плаћања 

пренио на њега. 

- Власници више стамбених јединица, ако их 

издају подстанарима, обавезни су плаћати 

услуге одвоза комуналног отпада за сваку 

стамбену јединицу која се користи, а не само 

за ону у којој живи и гдје су пријавили мјесто 

боравка. 

- Реновирање куће или стана посебно плаћати, 

јер се доста каменог отпада одлаже у том 

периоду. 

7) Особе из претходног става дужне су непосредно 

прије усељења у стамбени објекат, односно прије 

почетка обављања дјелатности, писмено 

обавијестити даваоца комуналне услуге ради 

увођења у евиденцију даваоца комуналне услуге, 

у року од 7 дана од првог дана кориштења објекта. 

8) Ако се промијени корисник услуге, корисник услуге 

дужан је у року од 7 дана од дана настале 

промјене о томе обавијестити даваоца комуналне 

услуге, уз прилагање исправе којом се доказује 

промјена. 

9) Ако се промјена не пријави, обавеза плаћања 

пада на терет лица на кога се услуга фактурисала, 

јер је његова обавеза да обавијести даваоца 

комуналне услуге о промјени у року наведеном у 

ставу 8. 

10) Пријава обавезе плаћања према пријављеној 

промјени наступиће првог дана у наредном 

мјесецу. 

11) Кад наступе околности из претходног става 

власник или корисник некретнине прилаже 

писмене доказе (уговор о купопродаји, закупу или 

друго), доказе које издају надлежни органи 

(потврду о пребивалишту или боравишту, извод из 

матичне књиге умрлих, извод из судског регистра 

или друго). 

12) Власници, односно корисници стамбених и 

пословних простора који у истим привремено 

бораве, односно привремено их користе, дужни су 

за тај период платити накнаду за кориштење 

комуналне услуге. 

a) Минимална накнада за привремено кориштење 

комуналне услуге једенака је накнади која се 

плаћа за један мјесец кориштења услуга. 



67 
01.04.2019                                   ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 2 
______________________________________________________________________________________________                                        

 

 
 

b) Уколико власници, односно корисници 

стамбених и пословних простора у истима 

привремено бораве, односно привремено их 

користе дуже од мјесец дана, дужни су то 

пријавити даваоцу комуналне услуге, како би 

се иста обрачунала за период привременог 

боравка, односно привременог кориштења 

стамбено-пословног простора. 

 
IV СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 5. 

1) Средства за обављање комуналне дјелатности 

прикупљања, одвожења и депоновања комуналног 

отпада, обезбјеђују се из цијене услуге сакупљања и 

одвоза комуналног отпада. 

2) Цијена услуга сакупљања и одвоза комуналног 

отпада утврђује се на основу елемената за 

образовање цијене комуналних услуга прописаних 

Законом о комуналним дјелатностима и условима на 

тржишту. 

3) Цијена комуналне услуге може се на приједлог 

даваоца комуналне услуге или начелника мијењати 

по истој процедури по којој се усваја „Цјеновник“ 

комуналних услуга. 

4) У случају промјене цијене комуналне услуге, 

Уговорни орган са даваоцем комуналне услуге склапа 

Анекс уговора, тако да цијена постаје саставни дио 

уговора. 

5) У случају промјене цијене комуналне услуге није 

потребно са корисницима склапати нови уговор, већ 

ће се нова цијена комуналне услуге примјењивати од 

сљедећег мјесеца, од дана када је склопљен Анекс 

уговора. 

 

Члан 6. 

1) Цијена услуге сакупљања и одвоза комуналног 

отпада формира се: 

a) За домаћинства: према јединици израђене 

корисне површине м
2
 некретнине; 

b) За правне субјекте: 

- Према јединици израђене корисне  површине м
2
 

некретнине; 

-    Паушално; 

- Према мјесту прикупљања и одвоза комуналног 

отпада (директно од корисника до депоније). 

2) Уколико се цијена услуге обрачунава према јединици 

израђене корисне површине м
2
 некретнине, површина 

некретнине се утврђује на основу доказа о власништву, 

локацијске, грађевинске или употребне дозволе 

купопродајног уговора, уговора о закупу, рјешења о  

висини комуналне накнаде, евиденције заједнице 

етажних власника или другог документа из којег је 

видљива површина некретнине или увидом и премјером 

на лицу мјеста од стране овлашћене комисије даваоца 

услуге. 

3) Цијена услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада 

исказана кроз параметре наведене у ставу 1) овог члана 

биће детаљније дефинисане „Цјеновником“ који ће 

давалац комуналне услуге доставити начелнику на 

усаглашавање, а он даље Скупштини општине Билећа 

на усвајање. 

Члан 7. 

1) Наплатна цијена комуналне услуге прикупљања и 

одвожења комуналног отпада може се вршити 

мјесечно или за дужи временски период у складу са 

Законом. 

 
V ОДЛАГАЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА 

 
Члан 8. 

 
1) Посуде за отпад су типизиране и прилагођене 

уређајима и технолошком процесу рада даваоца 

комуналних услуга. 

2) Посуде за отпад могу бити контејнери, лимене канте 

за отпад, пластичне канте за отпад и вреће. 

 

Члан 9. 

1) За новосаграђене зграде колективног становања, 

индивидуалног становања, као и пословне просторе 

посуде за отпад набавља инвеститор, а даље 

одржавање и замјена пада на терет даваоца 

комуналних услуга. 

 

Члан 10. 

1) Број посуда за отпад мора се одредити тако да 

омогућава прикупљање цјелокупног отпада који се 

ствара у времену од једног до другог одвоза отпада. 

2) Број посуда за одлагање отпада одређује се на 

темељу количине кућног отпада из појединих 

станова, с тим да најмање на два стана долази 

једна посуда за отпад односно на 10 станова 1 

контејнер 1,1 м
3
. 

 

Члан 11. 

1) Мјесто за смјештај посуда за одлагање отпада за 

новосаграђене зграде колективног становања, 

дужан је да одреди орган управе надлежан за 

просторно уређење приликом издавања одобрења 

за грађење. 

2) Ако мјесто за посуде за одлагање отпада није 

одређено на начин прописан претходним ставом, 

мјесто одређује комисија органа управе који је 

надлежан за комуналне послове. 
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Члан 12. 

1) Одржавање и замјену посуда за отпад у стамбеним 

зградама колективног становања, у индивидуалним 

стамбеним објектима и пословном простору обавља 

давалац комуналне услуге. 

 

Члан 13. 

1) Из стамбених и пословних објеката са територије 

града отпад се одвози најмање два пута седмично, 

у ванурбаним срединама једном седмично, а из 

центра града, одређеног просторним или 

урбанистичким планом, отпад се одвози 

свакодневно. 

2) Уговорни орган може издати налог и за ванредни 

одвоз комуналног отпада уколико се за то укаже 

потреба. 

3) Ималац отпада може по потреби ангажовати 

даваоца услуге за ванредни одвоз отпада. 

4) Накнада за ванредни одвоз из претходног става 

пада на терет имаоца отпада. 

 

VI  ОДЛАГАЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА У ВАНУРБАНИМ СРЕДИНАМА 

Члан 14. 

1) У ванурбаним срединама корисник одлаже 

комунални отпад у контејнере који су постављени 

на мјеста одређена од стране мјесне заједнице уз 

претходну сагласност даваоца комуналне услуге. 

2) У случају спора коначну локацију посуде за 

одлагање отпада и број посуда за отпад одређује 

орган управе надлежан за комуналне послове. 

3) Максимална удаљеност између корисника и мјеста 

наведеног у ставу (1) овог члана може бити 0.6 

километара. 

4) При одређивању мјеста мора се водити рачуна о 

сљедећем: плато на коме се поставља контејнер 

мора бити раван, не смије се реметити режим 

саобраћаја, мора се заштитити животна средина, 

посуде се не смију налазити на чвориштима 

подземних инсталација (вода, канализација, ПТТ, 

електроводови итд.). 

5) Набавку, одржавање и замјену посуда из става (1) 

овог члана врши давалац комуналне услуге. 

 
VII  КРУПНИ ОТПАД 

 
Члан 15. 

1) Крупни отпад давалац комуналне услуге одвози 

најмање два пута мјесечно, о чему се корисници 

услуга обавјештавају на подобан начин. 

2) Имаоци крупног отпада могу у току цијеле године да 

крупни отпад одвозе на депонију у властитој режији 

или да овај посао повјере даваоцу комуналне 

услуге уз накнаду за извршену услугу. 

VIII  СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА 

 
Члан 16. 

 Корисници комуналних услуга су дужни вршити 

селекцију комуналног отпада приликом сакупљања и 

одлагања отпада у посуде за отпад, ако имају посебне 

ознаке, а које поставља давалац комуналне услуге. 

Члан 17. 

1) Под селекцијом отпада подразумијева се 

сакупљање и одвајање отпада по врсти и одлагање 

у посебне посуде. 

2) Селекција отпада се врши као примарна и 

секундарна. 

3) Под примарном селекцијом отпада подразумијева 

се одвајање отпада непосредно на мјесту његовог 

настајања, односно сакупљања. 

4) Под секундарном селекцијом отпада подразумијева 

се одвајање отпада по врстама на депонијама. 

IX  ДИВЉА ОДЛАГАЛИШТА 

Члан 18. 

1) Дивља одлагалишта представљају отпадне 

материје одложене на јавној или другој површини, 

супротно закону, овој одлуци или другим 

прописима. 

2) Забрањено је стварање дивљих одлагалишта на 

цијелој територији града Билеће. 

3) Лице које депонује отпад на дивљем одлагалишту 

дужно је да, по рјешењу комуналне полиције, очисти 

дивље одлагалиште у цјелости. 

4) Уклањање отпада са дивљих одлагалишта, врши се 

на терет лица која су депоновала отпад, уколико су 

позната. 

5) Уколико се не може утврдити ко је извршио 

депоновање отпада, уклањање ће извршити 

давалац комуналне услуге по налогу Одјељења за 

стамбено-комуналне послове Општине Билећа. 

6) Након уклањања дивљег одлагалишта обавезно је 

на одговарајући начин обезбиједити предметну 

локацију од даљег неконтролисаног одлагања 

отпада. 

7) Начин на који ће се обезбиједити предметна 

локација одређује орган управе надлежан за 

комуналне послове. 

X  ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

Члан 19. 

1) Обављање комуналне дјелатности пријема и 

депоновања комуналног отпада, на територији 

града Билеће, повјерени су ЈП „КОМУС“ АД Билећа 

Уговором који је са истим потписан. 
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2) На депонији се могу одлагати све врсте отпада у 

складу са важећим прописима. 

Члан 20. 

 У циљу заштите и одржавања депоније комуналног 

отпада забрањен је: 

a) Улаз на депонију неовлашћеним лицима, 

b) Одлагање отпада изван депоније и ван радног 

времена, 

c) Вађење, раскопавање и одношење отпада са 

депоније. 

 

XI  ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

Члан 21. 

Давалац комуналне услуге је дужан: 

a) Да сакупља комунални отпад и одлаже на депонију, 

b) Да сакупљени отпад транспортује у затвореном 

возилу, контејнеру или на други начин како би се 

спријечило расипање или испадање отпада приликом 

транспорта, утовара или истовара, 

в) Да одвози и празни посуде за отпад у складу са 

чланом 13. ове Одлуке, 

г) Да уклања кабасти отпад, у складу са чланом 15. ове 

Одлуке, као и да по позиву корисника комуналних услуга 

сакупи од корисника отпад (свих врста које се могу 

депоновати) уз посебну надокнаду, 

д) Да по истресању отпада врати посуде за отпад на 

мјесто одакле их је преузео, 

ђ) Да при одвожењу отпада, не подиже прашину, не 

ствара буку, не оштећује посуде за отпад, просторије и 

површине на којима се оне налазе или кроз које се отпад 

износи, расуто смеће одмах покупити и уклонити, 

е) Да посуде за отпад на јавним површинама одржава у 

исправном стању, по потреби набавља нове, 

ж) Да једном садмично врши прање возила за одвоз 

отпада и да с времена на вријеме изврши његову 

дезинфекцију, 

з) Да кориснике комуналне услуге редовно, путем 

средстава јавног информисања или на други подобан 

начин, обавјештава о режиму пружања комуналних 

услуга, 

и) Придржава се утврђеног реда првенства у пружању 

комуналних услуга, у случају више силе. 

 

XII ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 
Члан 22. 

Корисник комуналних услуга је дужан: 

a) Да обезбиједи да простор на коме се налазе посуде 

за отпад, буде приступачан и омогућава одвожење 

отпада, 

b) Да комунални отпад одлаже искључиво у посебне 

типске посуде, које се постављају на одговарајућим 

мјестима у објекту или ван објекта, тако да могу бити 

доступне за одвожење, 

v) Да приликом одлагања отпада не оставља отворен 

поклопац на посуди за отпад, 

g) Да врши селекцију отпада на локацијама на којима су 

створени услови за селекцију отпада, 

ђ) Да посуде и кесе за одлагање и издвојених 

компоненти чува у оквиру свог дворишта, да посуде 

за отпад редовно празни и износи испред свог 

дворишта, 

ж) Да обезбиједи несметан приступ контејнерима, 

з) Да посуде за отпад одржава у уредном и чистом стању 

и исте дезинфикује најмање два пута годишње, 

и) Да пепео одлаже у посебне посуде или вреће. 

 

Члан 23. 

Забрањује се: 

a) Остављање посуда за отпад ван дворишта или ван 

мјеста одређеним за то, 

b) У посуде одлагати предмете и материје које могу 

експлодирати, запалити посуду или представити 

опасност за раднике који скупљају отпад, 

v) Бацање отпада мимо посуда за отпад,  

g) У посуде за комунални отпад одлагати текуће или 

полутекуће твари, лешине животиња, акумулаторе, 

отпад из клаоница, месница и рибарница, кабасти отпад, 

грађевински отпад и опасни отпад, 

д) Одлагање и изношење кућног отпада у непрописним 

посудама, картонским кутијама, папирним врећама и 

слично, 

ђ) Држање посуда за отпад у ходницима и другим 

заједничким просторијама, 

е) Бацање и остављање кућног отпада у посуде за 

улични отпад, 

ж) Уништавање, оштећивање и превртање посуде за 

отпад постављеним на јавним површинама, 

з) Избацивање и истовар отпада изван јавне депоније, 

и) Бацање горућих предмета у посуде за отпад, 

ј) Спаљивање и закопавање  комуналног отпада, 

к) Држање отворених сметљишта изузев главне 

депоније, 

л) Остављање амбалаже и других отпадака испред 

продавнице, на тротоарима и другим јавним 

површинама, 

љ) Бацање кућног, крупног и уличног отпада и 

индустријских отпадака по јавним површинама у корита 

водотока и канала, 

м) Пролијевање и испуштање прљаве воде на улице и 

јавне површине, 

н) Испуштање отпадних вода, депоновање и истовар 

штетних материја, отпада било које врсте по јавним, 

уређеним и неуређеним површинама и обалама 

водотока и канала,  

њ) Убацивати картонску амбалажу и друге кабасте 

предмете у канале за отпад у стамбеним објектима, 

о) У контејнере одлагати други отпад, осим отпада за 

које су намијењени, 



70                                    

                                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 2                                 01.04.2019 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

п) Свако пребирање и прекопавање по отпаду који је 

одложен у посуду за отпад. 

XIII НАДЗОР 

 
Члан 24. 

1) Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 

врши орган управе надлежан за комуналне послове, 

уколико поједини послови нису посебним прописом 

стављени у надлежност другог органа управе. 

2) Комунално-полицијски надзор над спровођењем ове 

Одлуке, врши комунална полиција, осим ако 

посебним законом или другим прописом није 

другачије одређено.    

XIV  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 5.000 КМ 

казниће се за прекршај правно лице: 

 а) Ако врши послове прикупљања и одвожења 

комуналног отпада на територији града Билећа које 

му нису повјерене на начин наведен у одредби 

члана 3. ове Одлуке, 

б) Ако примјењује цијену комуналне услуге на коју 

Скупштина општине Билећа није дала сагласност 

(члан 5. став (2) ове Одлуке), 

в) Ако не набави посуду за отпад (члан 8. став (2) 

ове Одлуке), 

г) Ако не набави одговарајући број посуда за отпад 

(члан 10. ове Одлуке), 

д) Ако не одреди мјесто сходно одредби (члана 11. 

ове Одлуке), 

ђ) Ако не одржава или замијени посуду за отпад 

(члан 12. ове Одлуке), 

е) Ако се отпад одвози супротно одредби (члана 13. 

ове Одлуке), 

ж) Ако одлаже комунални отпад ван контејнера 

(члан 14. став (1) ове Одлуке), 

з) Ако одреди локацију за контејнер супротно 

одредби (члан 14. став (3) ове Одлуке), 

и) Ако постави контејнер супротно одредби (члан 

14. став (4) ове Одлуке), 

ј) Ако не врши набавку, одржавање и замјену посуда 

(члан 14 .став (5) ове Одлуке), 

к) Ако поступа супротно одредби (члан 15. став (1) 

ове Одлуке), 

л) Ако не врши селекцију сходно одредби (члан 16. 

ове Одлуке), 

љ) Ако лице депонује отпад на дивље одлагалиште 

(члан 18. ове Одлуке), 

м) Ако не очисти дивље одлагалиште у цјелости, 

након истека рока наведеног у рјешењу (члана 18. 

став (3) ове Одлуке), 

н) Ако одлаже отпад супротно одредби (члана 18. 

ове Одлуке), 

њ) Ако учини радњу забрањену одредбом (члана 

20. ове Одлуке), 

о) Ако учини било коју радњу, супротно одредбама 

(члана 21. став (1) тачка а), б) и в) ове Одлуке), 

п) Ако учини било какву радњу супротно одредбама 

(члана 22. став (1) тачка а), б), в), г), ђ), ж), з), и ове 

Одлуке), 

р) Ако учини било коју радњу супротно одредбама 

(члана 23. став (1) тачка а), б), в), г), д), ђ), е), ж) ове 

Одлуке), 

с) Ако учини било коју радњу забрањену одредбама 

(члана 23. став (1) тачка а), б), в), г), д), ђ), е), ж), з), 

и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о), и п) ове Одлуке), 

2) За прекршај из става 1) овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 500 

до 900 КМ. 

3) За прекршај из става (1) овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном у износу од 600 КМ до 800 

КМ. 

 

XV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

  Корисници комуналних услуга који до дана 

ступања на снагу ове Одлуке нису у евиденцији даваоца 

комуналне услуге, дужни су о томе писмено обавијестити 

даваоца комуналне услуге најкасније у року од  30 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 27. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине Билећа“. 

Број: 11.01/013-43/19              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Билећа, 28.03.2019. год.           Срђан Роган, с.р.     

_______________________________ 
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