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На основу члана 31.став (1) тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске  (" Службени 

гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14,103/15 и 15/16), члана 39. и 111. став (4) Закона о локалној 

самоуправи ( "Службени гласник Републике Српске", број 97/16 и 36/19 ) члана 35. Статута општине Билећа ( 

"Службени гласник општине Билећа", број 6/17), Скупштина општине Билећа на својој 16. Редовној сједници, 

одржаној дана 29.05.2020.године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању Нацрта буџета општине Билећа за 2020. годину и упућивање истог у јавну расправу 

 

I 

Прихвата се Нацрт бучета ппщтине Билећа за 2020. гпдину у изнпсу пд  10.327.150 КМ. 

II 

Јавна расправа ће се спрпвести у перипду пд  29.05.2020. дп 12.06.2020.гпдине                                            

III 

Нашелник ппщтине Билећа прганизпваће Јавну расправу п Нацрту бучета ппщтине Билећа. 

IV 

Приједлпге, примједбе, мищљеое и сугестије на утврђени нацрт бучета ппщтине Билећа, дпстављају се у 

писанпј фпрми Нашелнику ппщтине Билећа путем Одјељеоа за финансије ппщтине Билећа. 

V 

Заврщна Јавна расправа п Нацрту бучета пдржаће се дана 12.06.2020.гпдине у Скупщтинскпј сали са ппшеткпм 

у  10h.  

VI 

Нашелник ппщтине Билећа припремит ће и благпвременп дпставити Скупщтини ппщтине Билећа приједлпг 

бучета ппщтине Билећа за 2020.гпдину, впдећи рашуна п приједлпзима,мищљеоима и сугестијама изнесеним 

на јавнпј расправи, а у пквиру мпгућих распплпживих прихпда. 

VII 

Овај Закљушак ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а биће пбјављен у "Службенпм гласнику ппщтине Билећа". 

 

 

Број: 11.01/013-33/20                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 29.05.2020.год.                                                                                                        Срђан Роган, с.р. 

_____________________________________________________________________________ 
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4 

На основу члана 35. став (1) Закона о буџетском систему  Републике Српске („ Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 121/12,52/14,103/15 и 15/16), члана 30. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 35. Статута Општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа“, број 6/17), Скупштина општине Билећа, на својој 16.   Редовној сједници, одржаној дана,   29.05.2020. 

године,  д о н и ј е л а    ј е 

ОДЛУКУ 
о усвајању нацрта Буџета општине Билећа за 2020.годину 

 
 

I 
 
Овом Одлуком усваја се нацрт  Буџета општине Билећа за 2020. годину у износу од  10.327.150 КМ. 
 

II 
 
Средства из претходног члана чине: 

- Изворни приходи……………………………………………………………………………....7.319.150 КМ 
- Грантови,трансфери,примици за нефинансијску имовину, 

примици од финансијске имовине и остали 
примици................……………..................................……………………………............…3.008.000 КМ 

 
III 
 

Средства Буџета из члана I ове Одлуке распоређује се: 

- Расходи за лична примања и коришћења роба и услуга………………..................… 6.011.126 КМ 
- Расходи финансирања, субвенције и грантови.......................................................... 1.175.300 КМ 
- Дознаке на име социјалне заштите из буџета................................................................982.300 КМ 
- Издаци по основу капиталних улагања........................................................................1.017.224 КМ 
- Издаци за дате зајмове, отплату главнице и осталих дугова........................................897.500 КМ 
- Буџетска резерва.................................................................................................................35.000КМ 
- Остали издаци и расходи по судским рјешењима..........................................................208.700 КМ 

 
IV 

 
Приходи по изворима и врстама и распоред прихода утврђује се у Билансу Буџета општине Билећа за 
2020.годину. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
Број: 11.01/013-38/20                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 29.05.2020.год.                                                                                                        Срђан Роган, с.р. 

_____________________________________________________________________________ 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНА 
 
1 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 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 Немањи Ивковићу студенту 

Машинског факултета у Источном Сарајеву, 

исплата новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 

/петстотина и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за текуће помоћи 

студентима-стипендије и уплат ће се на жиро рачун 

Немање Ивковића, број: 5520031765100574   код 

„Addico bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-20/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
2 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.j 97/16 и 36/19), члана 3. и 

члана 7. став (3) Уредбе о условима и начину 

плаћања готовим новцем („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 86/12 и 10/14) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о висини благајничког максимума 

 

 

I 

Овом Одлуком се одређује висина и одржавање 

благајничког максимума за плаћање готовим 

новцем у конвертибилним маркама путем благајне 

Општинске управе Билећа. 

II 

        Благајнички максимум, односно висина готовог 

новца која се може дневно задржавати у главној 

благајни Општинске управе Билећа износи до 600 

КМ (шестстотина конвертибилних марака). 

Готовинска плаћања се могу вршити само на 

основу одговарајућих књиговодствених исправа, за 

намјене из члана 3. Уредбе о условима и начину 

плаћања готовим новцем. 

III 

У благајнички максимум, сходно Уредби, не 

улази готов новац подигнут са рачуна за намјене из 

тачке II ове Одлуке ако је новац исплаћен истог или 

наредног дана од дана његовог подизања. 

IV 

За провођење ове Одлуке задужује се 

службеник који обавља послове благајника. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-76/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
3 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва  

        

I 

       Одобрава се ОШ „ Петар II Петровић Његош“ 

из Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 

1000,00 КМ /једнахиљада и 00/100 конвертибилних 
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марака/  додатних средстава због уласка ученика у 

финале „Међународног квиз такмичење Немањићи“ 

које се одржава у Београду од 22-

25.01.2020.године. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за једнократне новчане 

помоћи, a уплат ће се на жиро-рачун Синдиката 

О.Ш. „Петар II Петровић Његош“, број : 562-008-

8023839715 код „ НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-16-01/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
4 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),члана 38.став 

(3) и (5) Закона о Буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.121/12,52/14,103/15 и 15/16) 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 привременом финансирању за период 01.04. 

30.06.2020.године  
           

I 

       Овом одлуком утврђује се обим прихода и 

расхода Буџета општине за привремено 

финансирање функција општине Билећа у периоду 

од 01.04.2020. до 31.03.2020.године. 

II 

У циљу финансирања потребе из тачке I ове 

Одлуке, одобравају се средства у износу од 

2.635.525,00 КМ. 

III 

Средства за привремено финансирање утврђују се 

у висини укупних буџетских прихода остварених у 

истом периоду претходне фискалне године. 

IV 

       Структура и врста расхода у периоду 

привременог финансирања пропорционално 

одговарају структури и врсти остварених расхода у 

истом периоду претходне године. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-91 /20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
5 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ) и члана 66. 

став (1) тачка 12) Статута општине Билећа 

(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
I 

           Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈУ Културно спортски центар 

Билећа,број:284/19 од 13.11.2019 године.  

II 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа. 

Број: 11.02/012-91/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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6 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,  број:97/16 
и 36/19) и члана 66. став (1) тачка 12) Статута општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“,број:6/17), те Захтјева Одсјека за ЦЗ и ЗОП, број: 11.05/8-81.1-02/20 од 21.01.2020.године у предмету 
давања сагласности на цијене доставе воде становништву са цистернама , Начелник општине Билећа донио 
је: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на цијене доставе воде становништву са цистернама 

 
I 

 
Даје се сагласност   на формиране цијене доставе воде становништву са цистернама према сљедећој табели: 
 

ВОЗИЛО Пплаз на ппдрушје 

Опщтине Билећа 

Цијена за 1 км  Пплаз на ппдрушје 

ЦГ 

Цијена за 1 км  

Мерцедес    4М3 10,00 КМ 1,00 КМ 15,00 КМ 1,00 КМ 

Там 110       5М3 10,00 КМ 2,00 КМ 20,00 КМ 2,00 КМ 

Фап 16/20    8М3 20,00 КМ 3,00 КМ 30,00 КМ 3,00 КМ 

Ренп            12М3 30,00 КМ 3,00 КМ 40,00 КМ 3,00 КМ 

 
Накнада за залијевања пољопривредних култура,грађевинских радова и сапирање улица је 10,00 КМ по једној 
тури воде. 
 

II 
 

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

 
Број: 11.02/012-20/20                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.01.2020.год.                                                                                                     Миљан Алексић, с.р. 

_____________________________________________________________________________ 
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7 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се,Начелнику општине Миљану 

Алексићу , исплата новчаних средстава из благајне 

у сврху додјеле награда најбољим спортистима 

општине Билећа у 2019.години и то: 

1. Марко Тркља - 500,00 КМ-прво мјесто, 
2. Лука Радмиловић -  300,00 КМ-друго мјесто и 
3. Јована Биберџић - 200,00 КМ-треће мјесто. 

 
II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за изузетне спортске резултате. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-111/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
8 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у 

износу од 613,29 KM  у сврху набавке  поклона за 

госте манифестације „Дани билећких производа и 

стваралаштва“. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за репрезнтацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-112/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
9 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у 

износу од 410,81 KM по фактурама број:3042/19 и 

3043/19  у сврху набавке јела за раднике на 

изградњи водовода у селу Влахиња. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за репрезнтацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-113/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва   

  
I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у 

износу од 1.090,44 KM  у сврху набавке  пића за 

пaрастос у Равногорском парку. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за репрезнтацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-114/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
11 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

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 210,59 KM  за набавку пића у сврху 

одласка на славу општине Алексинац. 

 

 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019. годину, из 

средстава предвиђених за репрезнтацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-115/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
12 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва   

   

I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у 

износу од 66,83 KM  за набавку пића у сврху 

oрганизације чишћења и уређења града од стране 

невладиних организација. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за репрезнтацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-116/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

    

I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у 

износу од 339,91 KM  у сврху набавке хране, за 

учеснике рукометног турнира. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за репрезнтацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-117/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
14 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у 

износу од 132,63 KM  у сврху набавке хране и пића 

за одлазак на славу „Завичајног клуба Билећана“ у 

Београд. 

 

 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за репрезнтацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-118/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
15 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у 

износу од 351,75 KM  у сврху набавке хране и пића 

за промоцију књиге у Дому културе. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за репрезнтацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-119/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Самарџић Дејану и Николини у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-97/20 од  

29.01.2020. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун Дејана Самарџића, број: 45437132000 код 

„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 

2604994153951. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-79/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 03.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
17 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 рођење трећег дјетета 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Вујовић 

Драгану и Милици у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев бр:11.02/012-166/20 од 

05.02.2020. године, на име  рођења трећег дјетета 

Вујовић Владимира рођеног, 31.01.2020. године у 

Требињу, у складу са Одлуком Скупштине општине 

Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 

4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Вујовић Милице,број рачуна: 

5620088146010730 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука.    

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“ 

Број: 11.02/012-166/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 10.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
18 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка 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 

Даковић Милу и Љиљани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-167/20 од  

05.02.2020. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 
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II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун:Мила Даковића,број:5620088147114396 код 

„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-167/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 10.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
19 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласаник 

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

Статута општине Билећа („Службени гласник 

општине Билећа“, број 6/17)  Начелник општине 

Билећа   д о н о с и ; 

О Д Л У К У 
о утврђивању критеријума за расподјелу 

средстава  из гранта за пчеларе 
 

Члан 1. 

(предмет) 

Овом Одлуком се утврђују критеријуми,поступак и 

начин додјеле средстава  пчеларима са подручја 

општине Билећа у циљу унапређења руралног 

развоја  општине. 

Члан 2. 

(средства) 

Средства за 65 потенцијалних корисника (колико 

пројекат омогућава) ће бити обезбијеђена из  

 сљедећи х извора: 

а) „ИФСД“програма намијењена руралном развоју 

општина  ---------------------------------------------------- 40℅ 

 б)Буџет општине Билећа  ---------------------------- 30℅ 

ц)сопствено учешће корисника-----------------------30℅ 

  Пакет  у вриједности од 1.800,00КМ,за који 

аплицира сваки корисник појединачно садржи пет 

кошница са припадајућом опремом и одговарајућим 

бројем ројева (пет) 

Члан 3. 

(право кориштења средстава) 

Право на додјелу средстава могу остварити 

нерегистрована,некомерцијална домаћинства ,као 

и почетници у пчеларству који до сада нису 

користили  подстицаје за пчеларство  од јавног 

сектора (буџет Републике Српске и буџет општине 

Билећа), под условом  да  њихови приходи по 

члану домаћинства не прелазе  500,00КМ, у складу 

са циљевима пројекта. 

Члан 4. 

(поступак и начин додјеле и рангирање кандидата) 

Захтјеве  који задовоље услове из предходних 

чланова, Комисија, коју ће именовати Начелник 

општине Билећа ће  рангирати, на начин , да ће 

највише бодова  остварити  кандидати са најнижим 

примањима по члану домаћинства.Ако два или 

више кандидата имају исте услове предност ће 

добити незапослени кандидати ,а после њих 

кандидати са више чланова домаћинства. Уколико 

број захтјева који задовољавају услове Одлуке 

буде мањи од 65, остатак средстава ће се 

додијелити и апликантима који премашују приход 

по члану домаћинства 500,00КМ, а задовоље друге 

услове Одлуке. 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће 

објављена у Службеном гласнику општине Билећа. 

Број: 11.02/012-219/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
20 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 
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I 

       Одобрава се  „Липник“ д.о.о. из Гацка, исплата 

новчаних средстава у износу од 842,40 КМ  у сврху 

рада машине на пробијању пута у селу Мируше. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за текуће одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-237/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
21 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) 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 „Geotechnics cop“ д.о.о. 

Бања Лука, исплата новчаних средстава  у износу 

од 877,50 KM  у сврху ископа бушотина за 

водоснабдјевање села Баљци. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за инвестиције. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-238/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

22 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

        
I 

       Одобрава се,штампарији „Print shop“ из 

Требиња, исплата новчаних средстава  у износу од 

386,10 KM  у сврху набавке  застава за потребе 

Општинске управе Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале расходе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-240/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
23 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва   

I 

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

исплата новчаних средстава  у  износу од 181,47 

КМ  у сврху набавке материјала за адаптацију 

спомен обиљежја,споменика Секуловића у селу 

Подосоје и споменика у Равногорском парку. 
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II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средства предвиђених за текуће одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-241/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
24 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) 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 359,73 КМ 

/тристотинепедесетдевет и 73/100 конвертибилних 

марака/, у сврху набавке тампона  за насипање 

локалног макадамског пута у селу Баљци. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за текуће одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-243/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се Синиши Телебаку студенту 

Филозофског факултета у Источном Сарајеву, 

исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ 

/тристотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за текуће помоћи студентима-

стипендије и уплат ће се на жиро рачун Синише 

Телебака, број:45468643000   код „UniCredit bank“ 

а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-190/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
26 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 рођење четвртог дјетета 
 
I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Вујовић 

Марку и Зорици у износу од 700,00 КМ 
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(седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 188/20 од 

11.02.2020. године, на име  рођења четвртог 

дјетета Алексе Вујовића рођеног 06.02.2020. 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 уплати ће се на жиро 

рачун  Зорице Вујовић, број рачуна: 

5621008013372981 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука .      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-188/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
27 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се предузећу „Југопревоз“ а.д. 

Билећа исплата новчаних средстава  у  износу од 

1.870,00 КМ  у сврху превоза КУД „Владимир 

Гаћиновић“  на релацији Билећа-Сечањ-Билећа.  

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средства предвиђених за услуге превоза. 

 

 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-253/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
28 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) 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 Спортском клубу за спорт и 

рекреацију инвалидних лица „Херцеговац“ Билећа , 

исплата новчаних средстава у износу од 1.000,00 

КМ /једнахиљада конвертибилних марака/ у сврху 

покрића дијела трошкова за рад клуба. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа,из средстава гранта 

предвиђеног за Спортски клуб за спорт и 

рекреацију инвалидних лица „Херцеговац“ 

Билећа,а уплатиће се на жиро рачун Удружења 

слијепи и слабовидних лица Источне 

Херцеговине,број:5620088139739292 код „НЛБ 

банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-250/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се предузећу „Југопревоз“ а.д. 

Билећа исплата новчаних средстава  у  износу од 

1.870,00 КМ  у сврху превоза КУД „Влатко Вуковић“  

на релацији Билећа-Сечањ-Билећа.  

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средства предвиђених за услуге превоза. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-304/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 

30 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

         

I 

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

новчаних средстава у износу од 950,00 КМ  у сврху 

варења и пуњења топлотне пумпе у згради 

Општинске управе 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: 11.02/012-255/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
31 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

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

новчаних средстава у износу од 20,00 КМ  у сврху 

набавке дијела за текуће одржавање клима уређаја 

у згради Општинске управе Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за текуће одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-254/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
32 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 
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I 

       Одобрава се, Српско-православном манастиру 

Добрићеву , исплата новчаних средстава у износу 

од 2.000,00 КМ /двијехиљаде  конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за уређење 

дворишта око манастира Добрићево. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи,а уплатиће се на 

жиро рачун Српско-православног манастира 

Добрићево, број:5550090046245588 код  “Нове 

банке“ а.д.Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-168/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
33 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се Пеку Дунђеру из Билеће, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.500,00 КМ 

/једнахиљадепетстотина  конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за адаптацију стамбене 

јединице кориштене као алтернативни смјештај за 

избјегла и расељена лица. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину , из 

средстава предвиђених за једнократне новчане 

помоћи. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1512/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
34 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се „Агенцији пословна књига“ из 

Брода, исплата новчаних средстава у износу од 

1.994,00 КМ 

/једнахиљададеветстотиначетрдесетчетири и 

00/100 конвертибилних марака/ у сврху набавке 

рекламног материјала за потребе Општинске 

управе Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за расходе за рекламе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-278/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
35 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка 2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
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(„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 Вукоје 

Саши и Дајани у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ) захтјев бр:11.02/012-226/20 од 17.02.2020. 

године, на име  рођења близанаца Вукојe Луке и 

Василија рођених 12.02.2020. године у Фочи , у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Саше Вукоја, број рачуна: 

5710800102610024 код „ Комерцијалне банке“ а.д.  

Бања Лука.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-226/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
36 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

 

I 

        Именује се Радомир Радмиловић-Старјешина 

територијалне ватрогасне јединице Билећа, за 

координатора у сарадњи са UNDP ( Развојни 

програм уједињених народа) у сврху реализације 

пројекта „Управљање ризицима од пожара у Босни 

и Херцеговини“. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-246/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
37 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) 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  „Еuropian capital advisors 

management“ д.о.о.Београд, исплата новчаних 

средстава у складу са чланом 5. Уговора 

број.11.02/012-1359/19 од 30.10.2019.године, у 

сврху реализације програма „Ритам Европе“ 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за субвенције нефинансијским 

субјектима у осталим областима. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-265/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
38 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 
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I 

       Одобрава се Анђели Уљаревић студенту 

Медицинског факултета у Фочи, исплата новчаних 

средстава у износу од 400,00 КМ /четиристотине и 

00/100 конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи за наставак школовања и 

одласка у Пољску на размјену студената. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за текуће помоћи студентима-

стипендије и уплатиће се на жиро рачун Анђеле 

Уљаревић, број:18394529   код „Addiko bank“ а.д. 

Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-245/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
39 

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. 

       У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе 

Билећа („Службени Гласник Оштине Билећа“,број: 

5/18, 2/19, 3/19  1/20), у члану 14.  став (4) Одсјека 

за цивилну заштиту и заштиту од пожара мијења 

се реферат: „ 4.10. Помоћни радник“  и гласи : 

    „4.10. Помоћни радник –возач“ 

а) Опис послова: 
 

 Припрема апарате за гашење почетног 
пожара за сервисирање, 

 По потреби попуњава смјену у погледу 
дежурстава и обезбјеђења објекта, 

 По потреби управља возилима категорије 
за коју има возачку дозволу, 

 Одржава уредност гаражног,радиончког 
простора и паркинга, 

 Врши прање и подмазивање ватрогасних 
возила, 

 Помаже при отклањању кварова на 
возилима и оправци справа и ватрогасне 
опреме, 

 Обавља и друге послове по налогу 
старјешине јединице, 

 За свој рад одговоран је старјешини 
јединице.  

 
б) Услови за обављање послова: 
 
1.Потребно стручно знање 
 

 КВ 

 положен возачки испит Ц категорије 

 6 мјесеци радног искуства у траженом 
степену образовања, 

 
в) Категорија радног мјеста - намјештеник 
г) Број извршилаца:  1 (један). 
 

Члан 2. 

    Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном Гласнику 

Општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-287/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
40 

На основу члана 82. став (3)  Закона о 

локалној самоуправи („Службени Гласник 

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

Статута Општине Билећа ( „Службени Гласник 

Општине Билећа“,број 6/17) и члана 1. Колективног 

уговора за запослене у Општинској управи  Билећа 

(„Службени Гласник Општине Билећа“,број:2/18), 

Начелник Општине Билећа доноси: 



58 

                       ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 2                                           05.06.2020 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

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. 

 (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, 2/19 и 3/19),у Одјељењу за 

општу управу мијења се  радно мјесто „4.10 

Помоћни радник“ ,а умјесто њега треба да стоји: 

 1) „4.10 Помоћни радник-возач,КВ-

намјештеник,број извршилаца 1,са 

коефицијентом 5,00 “. 

Члан 2. 

     Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном Гаснику Општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-287/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
41 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  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 

Грубачић Владимиру и Тамари у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-282/20 

од  21.02.2020. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун:Владимира 

Грубачића,број:5620088158080634 код „НЛБ банке“ 

а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-282/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
42 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Радмиловић Голубу и Милици у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-284/20 

од  21.02.2020. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун Голуба Радмиловића, број: 16268623 код 

„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-284/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 



59 
05.06.2020                                           ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"                              Број 2 
______________________________________________________________________________________________                                        

 

 
 

43 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка 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 Делић 

Николи и Мирјани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-297/20 од 

25.02.2020. године, на име  рођења трећег дјетета 

Делић Уроша рођеног 17.02.2020. 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  Николе Делића,број рачуна: 

1613000005026983 код „ Raiffeisen bank“ . 

III 

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

 
Број: 11.02/012-297/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
44 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) 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,ЗЗТР. „Дорја“ из Билеће, исплата 

новчаних средстава  у износу од 250,00 KM  у сврху 

набавке вијенаца за полагање на спомен обиљежја 

погинулуих бораца Војске Републике  Српске 

приликом обиљежавања Дана Републике Српске.  

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за остале непоменуте расходе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-326/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 02.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
45 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се, ЗЗТР. „Дорја“ из Билеће, исплата 

новчаних средстава по рачунима бр. 1/20 и 2/20 у 

укупном  износу од 152,00 KM  у сврху набавке  

цвијећа за прославу крсне славе Општине Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за остале непоменуте расходе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-328/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 02.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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46 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се СТР. „Вујаш“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 317,40 КМ  за 

набавку материјала у сврху одржавања зграде 

Општинске управе 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: 11.02/012-327/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 02.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
47 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Радан Саши и Бојани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-331/20 од  

02.03.2020. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун Саше Радана, број: 5559000009333490 код 

„Нова банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-331/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
48 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Сворцан Милану и Јањи у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-387/20 од  

05.03.2020. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун Милана Сворцана, број: 11885567 код 

„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-387/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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49 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 /11), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Куљић 

Бориславу и Вери у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-469/20 од 

09.03.2020. године, на име  рођења Куљић 

Николије рођене 04.03.2020. године у Невесињу , у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Борислава Куљића, број рачуна: 

45473279000 код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања Лука.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-469/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 10.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
50 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 66. 

став (1) тачка 12) Статута општине Билећа 

(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 

 

I 

           Даје се сагласност на Правилник о 

измјенама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста број:01-014.01.-1/20 

од 19.02.2020.године, и на Правилник о измјенама 

и допунама Правиника о платама,накнадама и 

другим примањима и осталим правима из радног 

односа запослених у  Јавној установи „Центар за 

социјални рад Билећа“,број:01-014.1-2/20 од 

19.02.2020. године.  

II 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа. 

 
Број: 11.02/012-259/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
51 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

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

 
I 

        Именује се  Локални кризни центар поводом 

Kорона вируса (COVID-19) у саставу: 

1. Михајло Вујовић, 
2. Томислав Радмиловић, 
3. Срђан Кундачина, 
4. Славојка Инић, 
5. Драгана Тешановић, 
6. Радомирка Малешевић, 
7. Радомир Радмиловић, 
8. Томислав Попадић, 
9. Марко Бабић. 

II 

Задатак Локалног кризног центра је праћење 

новонастале ситуације на подручју општине 

Билећа поводом Корона вируса (COVID-19). 
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III 

Oво Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и  биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-497/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 

52 
На основу члана 22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама ( “Службени 

гласник Републике Српске“,бр. 121/12 и 

46/17),члана 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болести ( „ Службени гласник Републике 

Српске“,број  90/17), члана 82. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа,број 6/17),а на приједлог Локалног кризног 

центра,начелник општине доноси 

НАРЕДБУ 

Поводом епидемиолошке ситуације са „COVID-19“-

„Корона“ вирусом, а у циљу провођења мјера за 

спријечавање и сузбијавање заразних болести, те 

заштите и спасавања становништва, начелник 

општине Билећа доноси следећа ограничења и 

забране: 

1. Наређују се појачане мјере дезинфекције, 

чишћења и провјетравања у свим јавним 

објектима. 

2. Обавезује се Територијална ватрогасна 

јединица Билећа да једном у 24 сата 

изврши сапирање главне улице и јавних 

површина. 

3. Забрањује се на период од 7 дана у 

потпуности рад на подручју општине 

Билећа у следећим објектима: 

1) Све врсте угоститељских објеката, 

2) Објекти за приређивање игара на 

срећу(кладионице) и забавни салони, 

3) Фитнес клубови, теретане и свадбени 

салони, 

4) Спортски објекти који организују 

спортске активности. 

4. Ограничава се радно вријеме објеката за 

продају прехрамбене и остале мјешовите 

робе, те занатских објеката до 20 часова. 

Ова одредба односи се и на продају 

прехрамбених производа на бензинским 

пумпама. 

5. Забрањује се рад дијела градске капеле 

који служи за послуживање приликом 

обављања сахрана и саучешћа. 

6. Надзор над спровођењем ове наредбе 

вршиће надлежни инспекцијски органи. 

7. Ова наредба ступа на снагу 

16.03.2020.године у 12 часова, а биће 

објављена у “Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-498/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
53 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Велибору и Сањи у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-521/20 од 

20.03.2020. године, на име  рођења Куљић 

Василија рођеног 17.03.2020. године у Фочи , у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Велибора Куљића, број рачуна: 

45313368000 код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања Лука.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 
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Број: 11.02/012-521/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
54 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

            

I 

       Одобрава се СТР. „Вујаш“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 130,10 КМ  у сврху 

набавке  материјала за санацију објекта на Бијелој 

Рудини предвиђеног за карантин. 

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: 11.02/012-573/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
55 

На основу члана 22. и члана 45. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ( 

“Службени гласник Републике Српске“,бр. 121/12 и 

46/17),члана 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болести ( „ Службени гласник Републике 

Српске“,број  90/17), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 29. Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа,број 6/17), Штаб за ванредне ситуације 

општине Билећа, доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у општини Билећа 
 

1. У циљу превенције ширења вируса корона 

SARS-Co V-2 и COVID-19 болести на 

територији општине Билећа и заштите и 

спасавања становништва до 13. априла 

2020.године забрањује/у се: 

 

1) Сва јавна окупљања, 

2) Рад свим угоститељским објектима за 

исхрану и пиће, 

3) Рад трговинама, изузев субјеката из 

тачке 2.и 3. овог закључка, 

4) Рад фитнес центрима(фитнес, боди-

билдинг клубовима и сличним 

облицима организовања), 

5) Рад дјечијим играоницама, 

6) Рад приватним стоматолошким 

амбулантама, 

7) Рад приређивача игара на срећу, 

8) Рад спортских организација и школа 

спорта, те тренинга и организовања 

такмичења за спортисте свих категорија 

и  

9) Обављање услужних и занатских 

дјелатности чије обављање захтјева 

непосредан контакт са 

корисницима(фризерски и други 

третмани за уљепшавање и дјелатности 

за његу и одржавање тијела). 

 

2. До 13.04.2020.године ограничава се рад од 

07:00-18:00 часова: 

 

1) Трговинама на велико, 

2) Трговинама прехране/робе широке 

потрошње, 

3) Трговинама сточне хране, 

4) Субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача(искључиво у 

погледу продаје ових производа), 

5) Субјектима који врше доставу хране ако 

су регистровани за обављање те 

дјелатности, 

6) Јавним кухињама је дозвољен рад 

преко шалтера без послуживања у 

објектима, 
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7) Апотекама и пољопривредним 

апотекама и 

8) Бензинским пумпама и плинским 

пумпним станицама за дио пумпе и 

станице у којем је смјештен продајни 

објекат, а без временског ограничења 

рада када је у питању продаја горива, 

других нафтних деривата и плина. 

 

3. До 13.04.2020.године ограничава се рад од 

07:00-15:00 часова: 

 

1) Трговинама бијелом техником, водо-

материјалом и санитаријама, 

грађевинским материјалом, ауто-

дијеловима, дијеловима за 

пољопривредне машине, електро-

материјалом, керамике и боје и лакова, 

2) Тржницама на мало(пијаце). 

 

4. Угоститељи који послују у угоститељском 

објекту за смјештај могу без временских 

ограничења пружати услуге смјештаја, а 

услуге исхране и пића могу пружати само 

гостима којима пружају услуге смјештаја. 

 

5. Сви субјекти из тачке 2., 3. и 4. овог 

закључка дужни су организовати рад уз 

обавезно предузимање мјера прописаних у 

Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спријечавање појаве 

и ширења COVID-19 болести на радном 

мјесту. 

 

 

6. Републички органи управе и остали 

субјекти који врше јавна овлаштења дужни 

су организовати свој рад како слиједи: 

 

1) У свим организационим јединицама 

републичких органа управе и осталих 

субјеката који врше јавна овлаштења 

организовати рад са минималним 

бројем потребних извршилаца на лицу 

мјеста, а остала лица упутити на рад од 

куће. 

2) На улазу у све службене просторије 

органа из ове тачке које пружају услуге 

грађанима ограничити број особа које 

истовремено могу да уђу и бораве у 

просторијама органа, онемогућити 

задржавање у просторијама органа и 

прављења дужих редова у затвореном 

простору. 

3) Одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторима од најмање 1 

метар, уз предузимање мјера 

дезинфекције и појачане хигијене. 

 

7. Надзор над спровођењем овог закључка 

спроводи инспекција и комунална полиција. 

 

8. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у “Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број:11.05/8-81-20/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 31.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
56 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 /11), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Вујовић 

Горану и Станки у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ) захтјев бр:11.02/012-552/20 од 26.03.2020. 

године, на име  рођења трећег дјетета Вујовић Мие 

рођеног 08.03.2020. године у Фочи, у складу са 

Одлуком Скупштине општине Билећа („Службени 

гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Вујовић Станке,број рачуна: 

5620088149749983 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука.     

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 
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Број: 11.02/012-552/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 02.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
57 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама ( “Службени 

гласник Републике Српске“,бр. 121/12 и 

46/17),члана 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болести ( „ Службени гласник Републике 

Српске“,број  90/17), члана 82. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа,број 6/17), Начелник општине доноси 

НАРЕДБУ 

       У циљу формирања карантина у општини 

Билећа, у складу са Закључком Републичког Штаба 

за ванредне ситуације, броj:09-08/20 од 

26.03.2020.године, Начелник општине Билећа 

доноси наредбу којом се: 

1. Налаже се директору ЈУ ОШ „Свети Сава“ 

Билећа, да стави у функцију гријање и 

изврши санацију крова у фискултурној сали 

основне школе  до 06.04.2020.године до 

10:00 часова. 

  

2. Општинска управа Билећа ће сносити 

финансијске трошкове поправке и 

прилагођавање фискултурне сале 

потребама за карантин. 

 

3. За реализацију ове Наредбе задужује се 

директор ЈУ ОШ „Свети Сава“ Билећа. 

 

4. Ова Наредба ступа на снагу даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-595/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 03.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
58 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

I 

       У циљу формирања карантина у општини 

Билећа, у складу са Закључком Штаба за ванредне 

ситуације општине Билећа, број :11.05/8-81-23/20 

од 02.04.2020.године,Начелник општине Билећа 

доноси одлуку да се ЈП.„Водовод“ а.д. Билећа 

исели из просторија ЈУ Дом културе „Јевто 

Дедијер“ најкасније до 06.04.2020.године до 10:00 

часова. 

II 

      Општинска управа Билећа привремено,а 

најдуже 30 дана уступа  ЈП „Водовод“а.д. Билећа, 

канцеларије у Универзалној спортској дворани 

„Тијана Бошковић“,до стварања услова за трајно 

пресељавање у властите просторије у улици Свети 

Василије Острошки. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“.  

Број: 11.02/012-601/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 03.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
59 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се СТР. „Вујаш“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 542,00 КМ  за 

набавку материјала у сврху успостављања 

карантина у ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале некласификоване расходе. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-611/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 07.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
60 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва  

                             
I 

       Одобрава се СТР. „Липа“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 780,00 КМ  за 

набавку постељине и јастука у сврху 

успостављања карантина у ЈУ Дом културе „Јевто 

Дедијер“,ради спречавања ширења заразне 

болести COVID 19. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале некласификоване расходе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-609/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 07.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
61 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) 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 639,00 КМ  за 

набавку материјала у сврху успостављања 

карантина у ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале некласификоване расходе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-610/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 07.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
62 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама  ( “Службени 

гласник Републике Српске“,бр. 121/12 и 

46/17),члана 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болести ( „ Службени гласник Републике 

Српске“,број  90/17), члана 82. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа,број 6/17), Начелник општине доноси 

НАРЕДБУ 

5. Наређује се свим Јавним установама чији је 

оснивач Општинска управа Билећа да 

стави на располагање сво људство Штабу 

за ванредне ситуације општине Билећа у 

циљу спровођења превентивних мјера у 

борби против COVID 19. 

 

6. Ова Наредба ступа на снагу даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-619/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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63 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о именовању 

 
I 

        Именује се Вера Алексић за  Шефа објекта 

карантина у ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-618/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
64 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва  

            

I 

       Одобрава се СТР. „Липа“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 390,00 КМ  за 

набавку постељине и јастука у сврху 

успостављања карантина у Ј.У. “Дом културе“ 

Билећа,ради спречавања ширења заразне болести 

COVID 19. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале некласификоване расходе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-628/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 10.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се „Л-Б РАДАН“ с.т.р. Билећа, 

исплата новчаних средстава у износу од 407,00 КМ  

за набавку материјала потребног за молерске 

радове за потребе карантина у ЈУ Дом културе 

„Јевто Дедијер“, успостављеног поводом 

новонастале ситуације са вирусом Корона. 

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: 11.02/012-638/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
66 

На основу члана 22. и члана 45. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ( 

“Службени гласник Републике Српске“,бр. 121/12 и 

46/17),члана 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болести ( „ Службени гласник Републике 

Српске“,број  90/17), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 29. Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа,број 6/17), Штаб за ванредне ситуације 

општине Билећа, доноси: 
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ЗАКЉУЧАК 
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у општини Билећа 
 

1. У циљу спречавања  ширења болести 

изазване новим  вирусом корона (COVID-

19)  обавезују се  правна 

лица,предузетници и физичка лица на 

територији општине Билећа која у 

директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

a) Услуге пружају заштићени маском и 

рукавицама, 

б) Обавезно проводе мјере дезинфекције, 

в) Обезбједе маску и рукавице грађанима 

који користе њихове услуге а немају их. 

 

2. Обавезују се грађани Билеће да се на 

отвореном простору придржавају заштитне 

мјере социјалног  растојања од 2 метра, уз  

обавезу кориштења заштитне маске и 

рукавица. 

 

За реализацију мјера из тачке 1. и 2. овог 

Закључка задужује се  надлежна инспекција 

и комунална полиција. 

 

3. Забрањује се свим грађанима Билеће 

окупљање у групама већим од 3 особе на 

јавном мјесту. 

Непоштовање мјера забране из ове тачке 

санкционоше се у складу са Законом о 

јавном реду и миру. 

За реализацију мјера из ове тачке задужена 

је Полицијска станица Билећа. 

 

4. Све претходно донесене мјере које су се 

примјењивале до 13.04.2020. године, 

продужују се до даљњег у складу са 

измјенама и допунама које Републички 

штаб за ванредне ситуације донесе. 

 

5. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења , a  биће објављен у “Службеном 

гласнику oпштине Билећа“. 

 
Број:11.05/8-81-38/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 

67 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

    

I 

       Одобрава се „Л-Б РАДАН“ с.т.р. Билећа, 

исплата новчаних средстава у износу од 1.059,40 

КМ  за набавку водоинсталација за потребе 

карантина у ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“, 

успостављеног поводом новонастале ситуације са 

вирусом Корона. 

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: 11.02/012-637/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
68 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се, д.о.о. “Санитарац“ Власеница, 

исплата новчаних средстава у износу од 1.158,30 

КМ  за извршену дезинфекцију свих простора и 

површина које се финансирају из буџета општине 

Билећа поводом новонастале ситуације са вирусом 

Корона. 
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II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за дезинфекцију и дератизацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-647/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва   

 

I 

       Одобрава се СТР. „Вујаш“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 236,80 КМ  за 

набавку комбинезона и рукавица, у сврху 

спровођења превентивних мјера против болести 

изазване COVID-19 вирусом 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале непоменуте расходе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-654/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 

70 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) 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 „Tropic“ Билећа, исплата новчаних 

средстава из благајне, у износу од 63,75 КМ за 

набавку амбалаже за паковање поклон пакета за 

социјално угрожене породице. 

 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале некласификоване расоде са рачуна за 

посебне намјене општине Билећа. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-660/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
71 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се СТР. „Липа“ Билећа, исплата 

новчаних средстава из благајне, по рачуну 

бр.68944 у износу од 40,00 КМ за набавку 

дезинфекционих средстава за чишћење  карантина 

у Ј.У. Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа. 
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II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за расходе за хемијски материјал за одржавање 

чистоће. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-659/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
72 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се  „Липник“ д.о.о. из Гацка, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.404,00 КМ  у 

сврху рада машине на чишћењу градске депоније 

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,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-670/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

73 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

38.став 3 и 5 Закона о Буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.121/12,52/14,103/15 и 15/16) 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 привременом финансирању за период 01.04.-

30.06.2020.године 
            

I 

       Овом одлуком утврђује се обим прихода и 

расхода Буџета општине за привремено 

финансирање функција општине Билећа у периоду 

од 01.04.2020. до 30.06.2020.године. 

II 

         Средства за привремено финансирање 

утврђују се у висини укупних буџетских прихода 

остварених у истом периоду претходне фискалне 

године,односно у износу од 2.635.525,00 КМ. 

III 

          Структура и врста расхода у периоду 

привременог финансирања пропорционално 

одговарају структури и врсти остварених расхода у 

истом периоду претходне године. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-671/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
74 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва  

    

I 

       Одобрава се  “Голф ауди“ С.П. Требиње, 

исплата новчаних средстава  у  износу од 678,00 

КМ  у сврху набавке моторне леђне прскалице за 

потребе Општинске управе Билећа,ради 

дезинфекције јавних површина због корона вируса. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средства предвиђених 

за расходе за помагала за одржавање чистоће. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-561/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
75 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се СТР. „Вујаш“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 353,30 КМ  за 

набавку материјала у сврху адаптације 

фискултурне сале у ЈУ ОШ „Свети Сава“ Билећа , 

за потребе формирања карантина за сузбијање 

вируса COVID 19. 

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: 11.02/012-690/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
76 

На основу члана 22. и члана 45. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ( 

“Службени гласник Републике Српске“,бр. 121/12 и 

46/17), члана 43. Закона о заштити становништва 

од заразних болести ( „ Службени гласник 

Републике Српске“, број  90/17), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 29. 

Статута општине Билећа („Службени гласник 

општине Билећа,број 6/17) и Закључка Републичког 

штаба за ванредне ситуације број: 26-1/20, Штаб за 

ванредне ситуације општине Билећа, доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у општини Билећа 

 

1. У циљу превенције ширења вируса Корона 

(SARS-CoV-2 i COVID-19) болести на 

територији општине Билећа и заштите и 

спасавања становништва налаже се 

провођење следећих мјера: 

1) Забрањује/у се до 11.05.2020.године: 

-сва јавна окупљања 

- рад угоститељским објектима за 

исхрану и пиће изузев објеката из тачке 

2. подтачка 2. алинеје 7. и 8. овог 

Закључка 

- рад фитнес центрима 

- рад дјечијим играоницама 

- рад приватним стоматолошким 

амбулантама 

- рад приређивача игара на срећу, осим 

приређивача интернет игара и 

лутријских игара на срећу, осим 

класичне томболе 

- рад спортских организација и школа 

спорта, те тренинга и организовања 
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такмичења за спортисте свих категорија 

и  

- обављање услужних и занатских 

дјелатности чије обављање захтјева 

непосредан контакт са 

корисницима(фризерски и други 

третмани за уљепшавање и дјелатности 

за његу и одржавање тијела). 

 

2. Ограничава се рад: 

1) Од 07:00-15:00 часова у периоду од 

28.04.-30.04.2020.године: 

- Тржница на мало, пијаце и сточне 

пијаце 

2) Од 07:00-19:00 часова у периоду од 

28.04.-11.05.2020.године: 

- Трговинама на велико 

- Трговинама прехране/ робе широке 

потрошње 

- Субјектима који обављају 

дјелатност производње хљеба, 

пецива, свјеже тјестенине и 

колача(искључиво у погледу 

продаје њихових производа) 

- Трговинама информатичком и 

телекомуникационом опремом 

- Трговинама бијелом техником, водо 

материјалом и санитаријама, 

грађевинским материјалом, ауто 

дијеловима, дијеловима за 

пољопривредне машине, електро 

материјале, намјештајем, 

керамиком и бојама и лаковима, 

- Трговинама сточне хране 

- Угоститељским објектима који могу 

вршити доставу хране и пића и 

шалтерску продају хране и пића, 

без могућности услуживања и 

конзумирања унутар и испред 

угоститељског објекта 

- Субјектима који врше доставу хране 

за обављање те дјелатности, 

- Јавним кухињама путем шалтерске 

продаје, без послуживања у 

објектима 

- Апотекама и пољопривредним 

апотекама 

- Бензинским пумпама и плинским 

пумпним станицама за дио пумпе и 

станице у коме је смјештен продајни 

објекат без временског 

ограничавања рада када је у питању 

продаја горива, других нафтних 

деривата и плина. 

3) Од 07:00-15:00 часова у периоду од 

01.05-11.05.2020.године тржница на 

мало ( пијаца) 

4) Од 06:00-13:00 часова у периоду од 

01.05.-11.05.2020.године сточним 

пијацама 

5) Остале трговине на мало 

непрехрамбеном робом које послују као 

засебни продајни објекти, а које нису 

обухваћене тачком 2. подтачком 2. овог 

Закључка неће радити до 

01.05.2020.године од када им се 

одобрава ограничено радно вријеме до 

11.05.2020.године од 07:00-19:00 

часова. 

3. У периоду из тачке 2. овог Закључка 

угоститељи који послују у угоститељском 

објекту за смјештај могу без временског 

ограничења пружати услуге смјештаја, а 

услуге исхране и пића могу пружати само 

гостима којима пружају услуге смјештаја. 

4. Сви субјекти из тачке 2. овог Закључка 

дужни су организовати рад уз обавезно 

предузимање мјера прописаних у Упутству 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења COVID-19 болести на радном 

мјесту. 

5. Републички органи управе и остали 

субјекти који врше јавна овлаштења дужни 

су организовати свој рад како слиједи: 

 

4) У свим организационим јединицама 

републичких органа управе и осталих 

субјеката који врше јавна овлаштења 

организовати рад са минималним 

бројем потребних извршилаца на лицу 

мјеста, а остала лица упутити на рад од 

куће. 

5) На улазу у све службене просторије 

органа из ове тачке које пружају услуге 

грађанима ограничити број особа које 

истовремено могу да уђу и бораве у 

просторијама органа, онемогућити 

задржавање у просторијама органа и 

прављења дужих редова у затвореном 

простору. 

6) Одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторима од најмање 2 

метра, уз предузимање мјера 

дезинфекције и појачане хигијене. 
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6. Надзор над спровођењем овог закључка 

спроводи инспекција и комунална полиција. 

7. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, a биће објављен у “Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број:11.05/8-81-50/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
77 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 

/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Гавриловић Милораду и Маји у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-691/20 од 

29.04.2020. године, на име  рођења Гавриловић   

Луке рођеног 23.04.2020. 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  Милорада Гавриловића, број рачуна: 

18310848 код „ Addiko Bank“ а.д.  Бања Лука.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-691/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 

78 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ , број 4 

/11),Начелник општине Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Митрушић Милану и Милици у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-707/20 од  

07.05.2020. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“, број: 4/11 ) 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Милана Митрушића, број: 1532799071 код „ 

Hypo Alpe Adria Bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-707/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 07.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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79 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о именовању 

 

I 

        Именује се Никола Леро, Виши стручни 

сарадник за привреду и приватно предузетништво, 

за контакт особу испред Oпштинске управе Билећа 

за сарадњу са Фондацијом „Мозаик“. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-681/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 07.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
На основу члана 240. став (3) Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16 и 66/18), и члана 
36. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Служнени 
гласник Републике Српске“, број 20/17 и 85/18), Синдикална организацијa “Органа управе” Билећа и начелник 
Општинске управе Билећа, закључили су:  
 

ИЗМЈЕНЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БИЛЕЋА 

Члан 1. 

У члану 5. Колективног уговора за запослене у општинској управи Билећа,број :11.02/012-349/18 од 

12.03.2018.године,мијења се став (5) гдје умјесто: „Цијена рада је основ за обрачун плате,а утврђују је 

учесници Колективног уговора,а иста се утврђује у износу од 100,00 КМ“, треба да стоји: „Цијена рада је 

основ за обрачун плате,а утврђују је учесници Колективног уговора,а иста се утврђује у износу од 

110,00 КМ“. 

 

Члан 2. 

Овај Колективни уговор ступа на снагу 01.04.2020.године, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
    Миљан Алексић с.р                                                                                          Милорад Војновић с.р 

 

Број: 11.02/012-718/20                                                                                  Број: 15/20       
Билећа, 08.05.2020.год.                                                                               Билећа, 08.05.2020.год.        
 

______________________________________________________________________________ 
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81 
На основу члана 22. и члана 45. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ( 

“Службени гласник Републике Српске“,бр. 121/12 и 

46/17),члана 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болести ( „ Службени гласник Републике 

Српске“,број  90/17), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 29. Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа,број 6/17) и Закључка Републичког штаба 

за ванредне ситуације број: 32-1/20, Штаб за 

ванредне ситуације општине Билећа, доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у општини Билећа 

 

8. У циљу превенције ширења вируса Корона 

(SARS-CoV-2 i COVID-19) болести на 

територији општине Билећа и заштите и 

спасавања становништва: 

2) Забрањује/у се до 25.05.2020.године: 

- сва јавна окупљања, 

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста. 

2) Забрањује/у се до 18.05.2020. године: 

      - рад дјечијим играоницама и 

     - активности спортских организација и 

спортиста које обухватају тренажни процес. 

9. Ограничава се рад до 25.05.2020. године: 

6) У временском периоду који не 

нарушава трајање полицијског часа: 

- трговинама на велико, 

- трговинама на мало прехрамбеном 

и непрехрамбеном робом, 

- субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача, 

- угоститељским објектима за 

исхрану и пиће, 

- субјектима који врше доставу хране 

ако су регистровани за обављање 

те дјелатности, 

- јавним кухињама путем шалтерског 

услуживања без могућности 

услуживања у објектима, 

- фитнес центрима (фитнес, боди 

билдинг и сличним облицима 

организовања), 

- приватним стоматолошким 

амбулантама, 

- субјектима услужних и занатских 

дјелатности чије обављање захтјева 

непосредан контакт са 

корисницима( фризерски и други 

третмани за уљепшавање и 

дјелатности за његу и одржавање 

тијела), 

- пољопривредним апотекама, 

- бензинским пумпама и плинским 

пумпним станицама за дио пумпе и 

станице у коме је смјештен продајни 

објекат без временског 

ограничавања рада када је у питању 

продаја горива, других нафтних 

деривата и плина и 

- приређивачима игара на срећу. 

 

7) Од 07:00-15:00 часова: 

- тржницама на мало (пијаце). 

8) Од 06:00-13:00 часова: 

-  сточним пијацама. 

10. Од 18.05.- 25.05.2020. године ограничава се 

рад у временском периоду који не 

нарушава трајање полицијског часа: 

     - рад дјечијим играоницама и 

     - активности спортских организација и 

спортиста које обухватају тренажни процес. 

11. У периоду из тачке 2. овог Закључка 

угоститељи који послују у угоститељском 

објекту за смјештај могу без временског 

ограничења пружати услуге смјештаја, као и 

услуге исхране и пића гостима и трећим 

лицима са временским ограничењем из 

тачке 2. подтачка 1. овог Закључка. 

12. Сви субјекти из тачке 2. и 3. овог Закључка 

дужни су организовати рад уз обавезно 

предузимање мјера прописаних у Упутству 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења COVID-19 болести на радном 

мјесту. 

13. Сви субјекти из тачке 2. и 3. Овог Закључка 

могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних простора у складу са Упутством 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења COVID-19 болести на радном 

мјесту. 
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14. Здравствене установе- апотеке су дужне да 

организују радно вријеме према условима 

утврђеним рјешењем о испуњености услова 

за обављање апотекарске дјелатности 

Министарства здравља и социјалне 

заштите Републике Српске, на начин да се 

не ремети забрана кретања која је на снази. 

15. Републички органи управе и органи 

јединица локалне самоуправе и остали 

субјекти који врше јавна овлаштења дужни 

су организовати свој рад како слиједи: 

 

7) На улазу у све службене просторије 

органа из ове тачке које пружају 

услуге грађанима ограничити број 

особа које истовремено могу да уђу и 

бораве у просторијама органа, 

онемогућити задржавање у 

просторијама органа и прављења 

дужих редова у затвореном простору. 

8) Одржавати растојање између грађана 

у затвореним просторима од најмање 

2 метра, уз предузимање мјера 

дезинфекције и појачане хигијене. 

9) Омогућити рад шалтер сале и 

матичне службе у јединицама 

локалне самоуправе уз контролу 

броја корисника услуга шалтер сала и 

матичних служби зависно од 

простора, одржавање физичке 

дистанце од 2 метра и уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружа довољно 

заштите запосленом и кориснику. 

16. С обзиром на то да су колективне мјере 

ублажене апелује се на грађане Билеће да 

се строго придржавају прописаних 

индивидуалних мјера заштите и да се држе 

прописане социјалне дистанце у свакој 

међусобној комуникацији. 

17. Надзор над спровођењем овог Закључка 

спроводи инспекција и комунална полиција. 

18. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Билећа.“ 

 
Број:11.05/8-81-56/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа,11.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       На основу дописа Министарства управе и 

локалне самоуправе број:10.1-014-66/20 од 

21.04.2020.године и дозначених средстава од 

стране Владе РС,одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу од 6.000,00 КМ  комуналним 

полицајцима у Општинској управи Билећа који су 

били непрекидно радно ангажовани  у спречавању 

ширења заразне болести COVID 19,у периоду од 

15.марта до 15. априла 2020.године. 

1. Срђан Кундачина -1.000,00 КМ, 
2. Милорад Војновић – 1.000,00 КМ, 
3. Милан Радовановић – 1.000,00 КМ, 
4. Никола Медан- 1.000,00 КМ, 
5. Радован Носовић – 1.000,00 КМ и 
6. Љиљана Барзут – 1.000,00 КМ. 

 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за једнократне помоћи. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-676/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се, манастиру Добрићево исплата 

новчаних средстава у износу од  500 КМ  у сврху 

финансијске помоћи манастиру услед новонастале 

ситуације са вирусом Корона. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-727/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
84 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се „Tropic“ Билећа, исплата новчаних 

средстава  у износу од 2.193,38 КМ за набавку 

прехрамбених пакета за социјално угрожене 

породице са подручја општине Билећа,ради 

ублажавања економских последица узрокованих 

корона вирусом. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале некласификоване расоде, са рачуна за 

посебне намјене општине Билећа. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-741/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
85 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о ослобађања плаћања закупнине 

 

I 

         Горан Ђурица закупац пословног простора 

Општине Билећа по Уговору број: 11.06/374-02/20 

од 15.02.2020.године ослобађа се плаћања 

закупнине за мјесец април 2020.године ради 

ублажавања економских посљедица изазваних 

пандемијом COVID-19. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.06/374-02/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
86 

 На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о ослобађања плаћања закупнине 

 

I 
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Радосава Милићевић закупац пословног простора 

Општине Билећа по Уговору број: 11.06/374-01/20 

од 16.01.2020.године ослобађа се плаћања 

закупнине за мјесец април 2020.године ради 

ублажавања економских посљедица изазваних 

пандемијом  COVID-19. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.06/374-01/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
87  

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о ослобађања плаћања закупнине 
 

I 

Драгица Бајчетић закупац пословног простора 

Општине Билећа по Уговору број: 11.06/374-03/20 

ослобађа се плаћања закупнине за мјесец април 

2020.године ради ублажавања економских 

посљедица изазваних пандемијом  COVID-19. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.06/374-03/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 /11), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Копривица Александру и Радмили у износу од 

500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-

735/20 од  18.05.2020. године, ради  закључења 

брака, у складу са Одлуком Скупштине општине 

Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 

4/11 ). 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун Радмиле Комненић, број: 45413658000 код 

„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-735/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
89 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 /11), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Бјелетић Петру и Ани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-739/20 од  

19.05.2020. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун Петра Бјелетића, број: 45410092000 код 

„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-739/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
90 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се Гаврилу Попадићу студенту 

Факултета за спорт и физичко васпитање у Новом 

Саду, исплата новчаних средстава у износу од 

200,00 КМ /двијестотине и 00/100 конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за наставак 

школовања. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за текуће помоћи студентима-

стипендије и уплатиће се на жиро рачун Гаврила 

Попадића, број:18987511   код „Addiko bank“ а.д. 

Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-731/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
91 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

  Одобрава се Дејану Делићу студенту 

Пољопривредног факултета у Источном Сарајеву, 

исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ 

/двијестотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за текуће помоћи студентима-

стипендије и уплатиће се на жиро рачун Дејана 

Делића, број:5620088128778583   код „НЛБ банке“ 

а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-726/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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92 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се „Tropic“ Билећа, исплата новчаних 

средстава  у износу од 248,35 КМ за набавку 

прехрамбених пакета и средстава за одржавање 

хигијене за социјално угрожене породице са 

подручја општине Билећа,ради ублажавања 

економских последица узрокованих корона 

вирусом. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале некласификоване расоде, са рачуна за 

посебне намјене општине Билећа. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-756/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
93 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се „ZK Office“ д.о.о. Мостар, исплата 

новчаних средстава у износу од 924,30 КМ  у сврху 

набавке рачунарске опреме ( штампача ) за 

потребе Општинске управе Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за набавку рачунарске опреме. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-762/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
94 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се „Doper-tech“ Кисељак, исплата 

новчаних средстава у износу од 538,70 КМ  у сврху 

набавке рачунарске опреме за потребе Општинске 

управе Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за набавку рачунарске опреме 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-764/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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95 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се,штампарији „Print shop“ из 

Требиња, исплата новчаних средстава  у износу од 

58,50 KM  у сврху израде печата Штаба за 

ванредне ситуације  општине  Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за штампарске услуге. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-763/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
96 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 

/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Јокановић Владимиру и Драгани у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-755/20 од 

25.05.2020. године, на име  рођења Јокановић 

Косте рођеног 16.05.2020. 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  Владимира Јокановића, број рачуна: 

5521153506601173 код „ Hipo-Alpe-Adria- Bank“ а.д.  

Бања Лука.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-755/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
97 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 

/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Куљић Владимиру и Александри у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-768/20 

од  28.05.2020. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун:Александре Миловић,број:5620088122067638 

код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 
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Број: 11.02/012-768/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
98 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

 

I 

           Одобрава се, доц.др Бору Бовану из 

Требиња исплата новчаних средстава у износу од 

960,00 КМ , у сврху одржавања предавања на 

семинару из области практичне примјене Закона о 

општем управном поступку и Канцеларијског 

пословања, одржаном 22. и 25.05.2020.године у 

просторијама Општинске управе Билећа. 

II 

         Средства за ове намјене обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за стручно усавршавање запослених,а уплатиће се 

на жиро рачун Бора Бована број: 

5621008007273621 код „Нлб банке“. 

III 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“.        

 
Број: 11.02/012-776/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
99 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава по 

рачунима бр.1598/20,1599/20,1601/20,1602/20 и 

1605/20 у укупном износу од 1.614,57 KM  у сврху 

набавке поклон пакета за потребе Општинске 

управе Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа за 2019.годину, из 

средстава предвиђених за репрезнтацију. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-777/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
100 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 

/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Салатић Гојку и Данијели у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-772/20 од  

28.05.2020. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
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рачун:Гојка Салатића,број:5620088071804469 код 

„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-772/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
101 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 

/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Нешковић Мирку и Драгани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-773/20 од 

28.05.2020. године, на име  рођења Нешковић Вука 

рођеног 15.05.2020. 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  Мирка Нешковића, број рачуна: 15606207 

код „ Addiko Bank“ а.д.  Бања Лука.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-773/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 

102 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16 и 36/19) и члана 87.  Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, број: 6/17), Начелник општине Билећа, д о 

н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се, Епархији Захумско-херцеговачкој 

и приморској , исплата новчаних средстава у 

износу од 1.000,00 КМ  у сврху финансијске помоћи 

за изградњу цркве посвећене Светом Архангелу 

Гаврилу на Бијелој Рудини. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 

обнову вјерских објеката,а уплатиће се на жиро 

рачун Српске православне црквене општине 

билећке,број:5620088065922874 код  “НЛБ банке“ 

а.д.Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-496/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
103 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

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

исплата новчаних средстава у износу од 330,02 КМ 

за набавку тампона,у сврху насипања пута у селу 

Милавићи. 
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II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за  одржавање јавних површина. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-786/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
104 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

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

исплата новчаних средстава у износу од 129,65 КМ 

за набавку тампона,у сврху насипања пута у селу 

Богдашићи. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за  одржавање јавних површина. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-787/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
105 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

            

I 

       Одобрава се КПЗ ПЈ „Дрина“ из Фоче, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.170,00 КМ  у 

сврху набавке рекламних сатова за потребе 

Општинске управе Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за расходе за рекламе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-788/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
106 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у  

износу од 190,67 KM  у сврху набавке хране,пића и 

средстава за хигијену, за раднике који су 

учествовали у опремању карантина на Бијелој 

Рудини у сврху спречавања заразне болести 

изазване Корона вирусом. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за остале непоменуте расходе. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-789/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
107 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се,Пољопривредној задрузи 

„Требиње “ из Требиња исплата новчаних 

средстава у износу од 910,00 КМ за набавку садног 

материјала у сврху уређења зелених површина  у 

граду Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за  одржавање јавних површина. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-790/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
108 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                  

I 

       Одобрава се,Пољопривредној задрузи 

„Требиње “ из Требиња исплата новчаних 

средстава у износу од 770,00 КМ за набавку садног 

материјала у сврху уређења зелених површина  у 

граду Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за  одржавање јавних површина 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-791/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
109 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 

д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава по 

рачунима бр.1593/20,1595/20 и 1596/20  у укупном  

износу од 2.800,55 KM  у сврху набавке хране и 

пића за потребе карантина формираног у циљу 

спречавања заразне болести изазване Корона 

вирусом. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за репрезнтацију.. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 
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Број: 11.02/012-792/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
110 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“ ,број 4 

/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Јокановић Владимиру и Драгани у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-755/20 од 

25.05.2020. године, на име  рођења Јокановић 

Косте рођеног 16.05.2020. 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  Владимира Јокановића, број рачуна: 

5521153506601173 код „ Hipo-Alpe-Adria- Bank“ а.д.  

Бања Лука.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-120/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
111 
       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 36/19 ) и члана 

87.Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за одвоз, 

ископ, утовар и насипање материјала на више 

локација у граду. 

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 за текуће 

одржавање.         

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-142/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
112 

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 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 
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         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

уградњу баштенских ивичњака у Улици српске 

војске. 

II 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 5.900,00 КМ. 

III 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за инвестиције.          

IV 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-252/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
113 
  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 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

набавку стакленог паравана за потребе Општинске 

управе Билећа. 

II 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  1.500,00 КМ. 

III 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за инвестиције.         

IV 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-540/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.03.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
114 

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 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за услуге 

превоза пијеска и насипања локалних макадамских 

путева. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  5.990,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

текуће одржавање.          

IV 
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         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-252/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
115 
        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 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

набавку PVC столарије за потребе Територијалне 

Ватрогасне јединице општине Билећа. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 11.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за заштиту од пожара. 

IV 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 

захтјев. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-108/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
116 
          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 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за извођење радова 

на градским саобраћајницама у Билећи, у улицима 

Црногорска, Мрежица, Кнеза Лазара, Владимира 

Гаћиновића, Попарина страна и одређеним 

пјешачким стазама. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

33.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

инвестиције.          

IV 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 

за доставу понуда. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-231/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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117 
   На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

одржавање јавне расвјете и семафора општине 

Билећа.  

II 

Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 40.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за текуће одржавање.          

IV 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 

захтјев за доставу понуда. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-620/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118 
На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

набавку и постављање вертикалне и обиљежавање 

хоризонталне сигнализације на градским улицама у 

Билећи. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 4.900,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за текуће одржавање. 

IV 

Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-757/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 22.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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119 
        На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

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

набавке 
 

I 

         У тачки 1. Одлуке о провођењу поступка 

јавне набавке број: 11.02/012-617/20 од 08.04.2020. 

године додаје се: „За потребе формирања 

карантина ради сузбијања заразне болести 

изазване Корона вирусом.“ 

II 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-617/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.05.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
120 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

набавку сјечке за потребе гријања фискултурне 

сале ЈУ Основне школе „Свети Сава“ Билећа. 

 

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 остале некласификоване расходе.         

IV 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-617/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 08.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
121 
   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 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа, д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

        Одобрава се провођење  поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

конзумацију хране и пића поводом Светог Саве - 

крсне славе и дана општине Билећа и 

Светосавског турнира у куглању. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  5.950,00 КМ. 
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III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

манифестације и пријеме.          

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-45/20          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.01.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
 
122 

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 36/19) и 

члана 87.Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за уклањање бесправно постављене 

монтажне конструкције са јавне површине у улици 

Краља Александра, КП 2425/1 КО Билећа- Град. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  1.000,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

расходе за остале услуге одржавања јавних 

површина.          

 

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-984/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.04.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

пружање услуга израде техничко економске 

анализе и модернизације постојећег система јавног 

освјетљења на подручју општине Билећа. 

II 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  6.000,00 КМ. 

III 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за стручне услуге.          

IV 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 
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V 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-272/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

набавку камера за видео надзор за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице општине 

Билећа. 

II 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  1.600,00 КМ. 

III 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за заштиту од пожара.        

IV 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

 

 
Број: 11.02/012-229/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.02.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

____________________________________ 
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