
 
 

 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

 
Уторак, 02. Јул 2019.године 

 

БИЛЕЋА 
 

Година LIX                   Број 3 

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

 

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

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку потребног материјала за уградњу на 

водоводној мрежи Влахиња. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  3.100,00 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: 11.02/012-1389-1/18    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 12.03.2019.год.        Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

2 
       На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 87.Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за набавку материјала за изградњу 

водоводне мреже у селу Влахиња. 
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II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  5.500,00 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: 11.02/012-491/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 01.04.2019.год.      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва        

                            

I 

       Одобрава се, ЈП „Комус“ Билећа исплата 

новчаних средстава у износу од 1.775,00 КМ 

/једнахиљадаседамстотинаседамдесетпет и 00/100 

конвертибилних марака/  у сврху одвожње 

смећа,чишћења насипа и зелених површина у 

ширем градском подручју. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за одржавање јавних површина.. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-468/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 02.04.2019.год.      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

4 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, број: 6/17)  и члана 1.став (1) тачка  29) 

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

гласник општине Билећа", број: 4/11), Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Кашиковић Светозару и Неди у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-455/19 од 

29.03.2019. године, на име  рођења трећег дјетета 

Кашиковић Ленке рођене 22.03.2019. године у 

Невесињу, у складу са Одлуком Скупштине 

општине Билећа („Службени гласник  општине 

Билећа“, број: 4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Кашиковић Неде, број рачуна: 

5352820000468359 код „Нове банке“ а.д.  Бања 

Лука, ЈМБГ: 2704986156008.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-455/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 04.04.2019.год        Миљан Алексић , с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 4. Закона о 

финансирању политичких странака из буџета 

Републике,Града и Општине („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 65/08) 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 Општинским одборима 

Политичких партија из Билеће, исплата новчаних 

средстава у износу од 14.000,00 КМ 

/четрнаестхиљада и 00/100 конвертибилних 

марака/ у сврху покрића дјела трошкова редовног 

рада политичких странака и рада одборничких 

клубова и то: 

1.Савез независних социјалдемократа-СНСД- 

3.201,00КМ, 

2.Српска демократска странка-СДС-2.032,00КМ, 

3.Српска радикална странка РС-1.433,00КМ, 

4.Српска радикална странка др.Војислав Шешељ-

1.433,00КМ, 

5.Партија демократског прогреса-ПДП-843,00КМ, 

6.Народни демократски покрет-НДП-843,00КМ, 

7.Српска напредна странка-СНС-843,00КМ, 

8.Демократски народни савез-ДНС-843,00КМ, 

9. Социјалистичка партија СП-843,00КМ, 

10.Еколошка партија – 843,00 КМ, 

11.Уједињена српска- 843,00 КМ. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за рад политичких партија за 2018.годину. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-483/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 05.04.2019.год       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

6 
       На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за набавку металних канти за отпад. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  2.500,00 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: 11.02/012-510/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 15.04.2019.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 члана 

87.Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за набавку бетонских канти за отпад. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  4.500,00 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: 11.02/012-511/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 15.04.2019.год.      Миљан Алексић , с.р. 

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

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 
I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за уређење 

изложбеног сајамског простора на манифестацији 

„Дани билећких производа и стваралаштва 2019“ 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

20.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа,из средстава предвиђених за 

манифестацију „Дани билећких производа и 

стваралаштва 2019“.          

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: 11.02/012-520/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 17.04.2019.год       Миљан Алексић , с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Носовић Бојану и Милици у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-517/19 од  

17.04.2019. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Носовић Бојана, број: 45460839000 код 

„Уникредит банке“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 

2003990153953. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-517/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 17.04.2019.год.      Миљан Алексић , с.р. 

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

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за набавку уређаја 

за извлачење паре, дима и гасова из затвореног 

простора, одимљавање простора и производњу 

лаке пјене за гашење. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

15.300,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбиједио је Ватрогасни 

Савез Републике Српске. 

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: 11.02/012-528//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 18.04.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, број: 6/17)  и члана 1. став (1) тачка  2) 

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

гласник општине Билећа", број: 4/11), Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 
I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Бјелетић 

Миливоју и Мирјани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-522/19 од 

18.04.2019. године, на име  рођења Бјелетић Митра 

и Дуње рођених 03.04.2019. године у Сарајеву, 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  Бјелетић Миливоја, број рачуна: 

5520031491561350 код „Hipo Alpe-Adria-Bank“ а.д.  

Бања Лука, ЈМБГ: 2505991153960. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-522//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 19.04.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), члана 5. став (6) 

Закона о преносу права својине на капиталу 

Републике Српске у предузећима која обављају 

комуналне дјелатности на јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 50/10) и члана 87. Статута општине 

Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број: 

6/17) ,Начелник општине Билећа, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова  Комисије за избор 

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

I 

                 У комисију  за избор надзорног одбора у 

ЈП „Комус“ а.д.Билећа испред општине Билећа 

именују се: 

                1.Вујовић Чедомир, 

                2.Кундачина Срђан, 

                3.Сворцан Милан. 

II 

               Oво рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-529/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 19.04.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

13 
 На основу  члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 125. став (2) 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) 
и члана 87. Статута општине Билећа, (“Службени 
гласник општине Билећа“, број: 6/17), Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању дисциплинске Комисије 

 
I 

              Именује се   дисциплинска комисија  , у 
саставу: 

1. Душанка Носовић, предсједник комисије, 
     Драгана Радмиловић,замјеник предсједника, 
2. Јелена Мишељић, члана, 
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      Александра Јањић, замјеник члана, 
3.    Љубица Мирковић, члан, 
       Радмила Гаћиновић, замјеник  члана, 
4     Миливоје Радовановић, члан , 
       Никола Медан, замјеник  члана, 
5.    Милојка  Милошевић, члан и 
       Немања  Попадић, замјеник  члана. 

 

II 

                 Задатак  Комисије је да у складу са 
Правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности запослених у градској,односно 
општинској управи  („Службеник гласник  
Републике Српске“, број: 11/17) води поступак за 
утврђивање дисциплинске одговорности због 
повреда радне дужности службеника и 
намјештеника у општинској управи Билећа и друга 
питања од значаја за остваривање радне 
дисциплине,као и питање материјалне 
одговорности  запослених.                        

III 
 

       Мандат комисије  је двије године са 
могућношћу поновног именовања. Комисија за свој 
рад прима новчану надокнаду у износу од  25,00 
КМ – предсједник Комисије,  а чланови Комисије у 
износу од 20,00КМ по покренутом поступку. 
Предвиђена  новчана средства за рад Комисије 
исплаћивати  ће се  из   средстава   за бруто  
накнада   чланова комисија  и радних  група.  
 

IV 
 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог  дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-574/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 23.04.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу новчане помоћи   

                

I 

       Одобрава се, Мијодрагу и Драгани Бајчетић из 

Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 

800,00 КМ /осамстотина конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за одлазак на 

вантјелесну оплодњу. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за Удружење породица са проблемом стерилитета 

„Бебе“ и уплатиће се на жиро рачун Мијодрага 

Бајчетића, број: 45347382001 код „ Unicredit bank“. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-544//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 25.04.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

15 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj: 97/16), 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. 
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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: 11.02/012-554//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 25.04.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о именовању Одбора за припрему и 

реализацију манифестације 
„ Дани билећких производа и стваралаштва 

2019“ 
 

I 

        У одбор се именује: 

1.Михајло Вујовић, предсједник, 

 2.Никола Бајовић, потпредсједник, 

 3.Блажо Вујовић, члан, 

 4.Неђо Носовић, члан, 

 5.Раде Козјак, члан, 

 6.Дражен Бабић, члан, 

 7.Радислав Уљаревић, члан, 

 8.Вања Вуковић, члан, 

 9.Данијела Салатић, члан, 

10.Небојша Роган, члан, 

11.Суџум Мирослав, члан. 

II 

         Одбор је дужан предузети све припремне 

радње и активности које су потребне ради успјешне 

припреме и реализације манифестације. 

III 

          Одбор за припрему и реализацију 

манифестације ће водити евиденцију о трошковима 

укључујући и донаторска средства која су у вези са 

припремом и реализацијом манифестације. 

IV 

Одбор за припрему и реализацију манифестације „ 

Дани билећких производа и стваралаштва 2019“ на 

првој сједници СО-е после манифестације ће 

поднијети извјештај и информисати Скупштину о 

манифестацији. 

V 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „ Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-573//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 07.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 
 
 
 
 
 
17 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 87.  
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Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва                                        

 

I 

       Одобрава сe, Заједници за управљање 

зградом, улица Цара Душана бб- улаз ЈНА, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.000,00 КМ 

/једнахиљада  конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи због санације фасаде зграде. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне помоћи, а уплатиће се на жиро 

рачун Заједнице за управљање зградом, број: 

5620088152449881 код „НЛБ“ банке. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-524//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 07.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва  

               

I 

       Одобрава се СТР. „Вујаш“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 971,00 КМ  за 

набавку опреме за потребе Цивилне заштите 

Општинске управе Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за расходе за материјал за посебне намјене.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-594//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 10.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 
 

19 
   На основу члана 17. став (1) и члана 18. став (1) 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку потребног материјала за прикључак на 

водоводну мрежу зграде у склопу Регионалног 

програма стамбеног збрињавања у Билећи. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  3.200,00 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“. 
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Број: 11.02/012-589//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 10.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се ОШ „Свети Сава“ из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 3000,00 

КМ /трихиљаде и 00/100 конвертибилних марака/  у 

сврху финансијске помоћи за одлазак ученика на 

екскурзију. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима,ученицима и 

појединцима из области науке и културе,а уплатиће 

се на жиро-рачун Синдиката О.Ш. “Свети Сава“, 

број: 562-008-0000256959, код „НЛБ банке“ а.д. 

Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-595//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 13.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 
 
 
 
21 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

       Одобрава се Тркља Марку из Билеће, исплата 

новчаних средстава у износу од 300,00 КМ 

/тристотине и 00/100 конвертибилних марака/  у 

сврху финансијске помоћи за одлазак на Свјестско 

првенство у куглању, које ће се одржати у чешком 

граду Rokycany. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за jеднократне новчане помоћи. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-589//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 13.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, број: 6/17), 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 бус+ Рента 

кар“ с.п из Требиња, исплата новчаних средстава  у 

износу од 240,00 KM  у сврху превоза одбојкашког 

тима СШЦ „Голуб Куреш“ на излет у Дубровник. 

 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за услуге превоза. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-644//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 13.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава сe СШЦ “Голуб Куреш“ из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 550,00 КМ 

/петстотинапедесет и 00/100 конвертибилних 

марака/  у сврху финансијске помоћи за одлазак 

ученика на републичко такмичење у малом 

фудбалу у оквиру Малих олимпијских игара које се 

одржавају у Добоју. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи, а уплатиће се на 

жиро-рачун професора Добривоја Табаковића, 

број: 5621008007403019, код „НЛБ“ банке, а.д. 

Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-552//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 13.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
24 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва     

     

I 

       Одобрава се, О.К. “Херцеговац“ из Билеће 

исплата новчаних средстава у износу од 700,00КМ, 

у сврху финансијске помоћи за организацију 

финалног турнира ОС БИХ у конкуренцији јуниорки. 

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: 11.02/012-619//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 13.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 

       Одобрава сe, СШЦ “Голуб Куреш“ из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 600 KM, 

ради превоза ученика на републичко такмичење у 

одбојци, које ће се одржати 11. и 12. маја 2019. 

године у Бања Луци.   

 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи, а уплатиће се на 
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жиро-рачун професора Мирослава Перућице, број: 

5621008007412719, код „НЛБ“ банке, а.д. Бања 

Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-566//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 16.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

26 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 87. 

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

Билећа,     д о н о с и 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва           

I 

       Одобрава се 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, из средстава предвиђених 

за стипендирање и уплатиће се на жиро рачун 

Немање Ивковића, број: 17651005  код „Addico 

bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-609//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 16.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 
 
27 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

         
I 

       Одобрава се СТР. „Вујаш“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 971,00 КМ  за 

набавку опреме за потребе Цивилне заштите 

Општинске управе Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за расходе за материјал за посебне намјене.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-640//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 20.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

       Одобрава се, „Антикорозија“ д.о.о. Гацко 

исплата новчаних средстава   у износу од 655,20 

КМ /шестстотинапедесетпет и 20/100 

конвертибилних марака/ у сврху равнања локалног 

макадамског пута у селу Звијерина. 

 

 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа из средстава предвиђених 

за текуће одржавање. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-641//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 21.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

29 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа,     д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за услуге 

превоза пијеска за насипање локалних 

макадамских путева. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  5.880,00 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: 11.02/012-643//19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 21.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

30        
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

I 

Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за набавку 

компресора за пуњење боца за дисање, за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице општине 

Билећа. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

8.600,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 
поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
расходе, за материјал за потребе ТВЈ општине 
Билећа. 

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: 11.02/012-642/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 21.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
31 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 
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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 

3000,00 КМ /трихиљаде и 00/100 конвертибилних 

марака/  у сврху финансијске помоћи за одлазак 

ученика на екскурзију. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима,ученицима и 

појединцима из области науке и културе, a 

уплатиће се на жиро-рачун Синдиката О.Ш. „Петар 

II Петровић Његош“, број : 562-008-8023839715 код 

„ НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-647/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 23.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

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

исплата новчаних средстава у износу од 1076.37 

КМ /једнахиљадаседамдесетшест и 37/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке јаловине 

за насипање локалних макадамских путева на 

територији општине Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће улагање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-657/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 24.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

33 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

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

исплата новчаних средстава у износу од 318,61 КМ 

/тристотинеосамнаест и 61/100 конвертибилних 

марака/ у сврху набавке тампона за насипање 

локалног пута у селу Корита. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће улагање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-656/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 24.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 
 
34 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 
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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 2773,99 

КМ /двијехиљадеседамстотинаседамдесеттри и 

99/100 конвертибилних марака/ у сврху набавке 

бетона за санирање локалног пута у селу 

Симијова. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће улагање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-654/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 24.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

35 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                   

I 

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

исплата новчаних средстава у износу од 403,16 КМ 

/четиристотинетри и 16/100 конвертибилних 

марака/ у сврху набавке тампона за насипање пута 

у селу Влахиња. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће улагање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-655/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 24.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,број: 97/16), члана 5. став (5) и (6) Закона о 

преносу права својине на капиталу Републике 

Српске у предузећима која обављају комуналне 

дјелатности на јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/10) 

и члана 87.  Статута општине Билећа („Службени 

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

општине Билећа,  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању представника општине Билећа у 
Скупштину друштва капитала Ј.П. „Водовод“ 

А.Д.Билећа 
 

I 

     Михајло Вујовић,именује се за представника 

општине Билећа у Скупштину друштва капитала 

Ј.П. „Водовод“ А.Д.Билећа 

II 

Именовани је дужан да заступа интересе општине 

Билећа у Скупштини друштва капитала Ј.П. 

„Водовод“ А.Д.Билећа.       

III 

      Ово Рјешење се сматра пуномоћјем за 

заступање општине Билећа на скупштинама 

акционара. 

Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење 

број:11.02/012-715/18 од 18.06.2018.године. 

 

IV 

     Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 
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Број: 11.02/012-670/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 27.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

37 
       На основу члана 17. став (1), члана 18. став (1) 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за набавку горива за 

потребе Општинске управе Билећа, Цивилне 

заштите и једнократних помоћи. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

25.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

материјалне трошкове и једнократне помоћи.          

IV 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 

за доставу понуда. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-671/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 27.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

38 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                    
I 

       Одобрава се штампарији “Print shop“ , исплата 

новчаних средстава у износу од 80,00 КМ 

/осамдесет и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху израде повеља 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: 11.02/012-675/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 28.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

39 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 
I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Јакшић Рајку и Слађани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-663/19 од  

27.05.2019. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 



17 
02.07.2019                                   ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 3 
______________________________________________________________________________________________                                        

 

 
 

рачун: Слађане Кокотовић, број: 45429723001 код 

„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука, 

ЈМБГ:2812992158966. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-663/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 28.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број:  97/16) и члана 

87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа , д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

израду уличне расвјете у општини Билећа. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 5.900,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за 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: 11.02/012-681/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 28.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

41 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 
 

       Одобрава се Гаћиновић Луцији, студенту 

Филозофског факултета смјер Социологија на 

Палама, исплата новчаних средстава у износу од 

400,00 КМ /четиристотине и 00/100 конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за наставак 

школовања. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за стипендирање и уплатиће се на жиро рачун 

Гаћиновић Луције, број: 5620088140690183  код „ 

НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-648/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 30.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 
 
 
 
 
 
42 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се Удружењу слијепих и 

слабовидних Источне Херцеговине , исплата 

новчаних средстава у износу од 1.000,00 КМ 

/једнахиљада конвертибилних марака/ у сврху 

покрића дијела трошкова за одржавање шаховског 

турнира. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 

Спортски клуб инвалида. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-692/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 31.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) тачка  2) 

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

гласник општине Билећа", број: 4 /11), Начелник 

општине Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење четвртог дјетета 
 
I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Делић 

Николи и Маји  у износу од 700,00 КМ 

(седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 683/19 од 

30.05.2019. године, на име  рођења четвртог 

дјетета Делић Наташе рођене 21.05.2019. године у 

Требињу,  у складу са Одлуком Скупштине 

општине Билећа („Службени гласник  општине 

Билећа“/, број: 4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Маје Делић, број рачуна: 45421807000 код „ 

Unicredit bank“ а.д.  Бања Лука 

,ЈМБГ:0308990158953.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-683/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 31.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

44 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, број: 6/17)  и члана 1.став (1) тачка  2) 

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

гласник општине Билећа", број: 4 /11),Начелник 

општине Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Курдулија Петру и Наташи у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-682/19 од 

30.05.2019. године, на име  рођења Курдулија 

Јована рођеног 25.05.2019. године у Требињу , у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Курдулије Петра, број рачуна: 

5620088146606310 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука ,ЈМБГ:1103987151002.      

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 



19 
02.07.2019                                   ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 3 
______________________________________________________________________________________________                                        

 

 
 

Број: 11.02/012-682/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 31.05.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

45 
На основу члана 82 .став (3) Закона о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), и члана 18. Уредбе о  

накнадама за службена путовања у земљи и 

иностранству за запослене у јавном сектору 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 73/10) и члана 10. став (1) тачка 1) 

Правилника о платама, другим примањима и 

осталим правима из радног односа запослених у 

Општинској управи Билећа („Службени гласник 

општине Билећа", бр. 5/18 и 2/19), Начелник 

општине Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
О НАКНАДАМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У 

ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ  ЗА   ЗАПОСЛЕНЕ  У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се издаци за 

службена путовања у земљи и иностранству. 

Члан 2. 

Под службеним путовањем у земљи  у смислу 

ове Одлуке , подразумијева се путовање из једног 

мјеста у друго  на територији  Републике Српске 

,односно на територији Босне  и Херцеговине. 

     Под службеним путовањем у иностранство у 

смислу ове Одлуке, подразумијева се службено 

путовање из Републике Српске ,односно Босне и 

Херцеговине у  страну државу и обратно, из једне 

стране државе у другу страну државу и из једног 

мјеста у друго мјесто у страној држави. 

Члан 3. 

Накнаде  у смислу ове Одлуке, подразумијевају 

се накнаде трошкова за смјештај, исхрану и 

превоза радника ради обављања службених 

послова и накнаде осталих трошкова  који се 

остваре у вези са службеним путовањем, а који су 

утврђени овом Одлуком. 

Члан 4. 

Издатке за смјештај на службено путовање 

обрачунава се у висини плаћеног хотелског рачуна 

а највише  до висине цијене ноћења у хотелу друге 

категорије (са четири звјездице ) у мјесту 

службеног боравка. 

Члан 5. 

Под дневницом у смислу ове Одлуке 

подразумијева се накнада трошкова за исхрану на 

службеном путовању. 

Дневница за службено путовање у земљи  

утврђује се у висини од 20 КМ. 

Члан 6. 

Дневница за службено путовање у 

иностранство утврђује се у износу за сваку земљу 

појединачно  према табеларном приказу који је 

саставни дио Уредбе о накнадама за службена 

путовања у земљи и иностранству за запослене у 

јавном сектору Републике Српске (“Службени 

гласник РС „број 73/10). 

Члан 7. 

Једна дневница се обрачунава за путовање 

које траје дуже од 12 часова . 

     За службено путовање које траје  од  8 - 12 

часова обрачунава се пола дневнице . 

      За путовање које траје до 8 часова дневница се 

не обрачунава. 

Члан 8. 

Дневница одређена за страну државу 

обрачунава се од часа преласка границе Босне и 

Херцеговине,а дневнице одређене за страну 

државу из које се долази обрачунавају се до часа 

преласка границе у Босну и Херцеговину. 

Ако се за службено путовање као превозно 

средство користи авион ,дневница из става 1. овог 

члана  обрачунава се од часа поласка авиона с 

последњег аеродрома до часа повратка на први 

аеродром у Републици Српској, односно Босни и 

Херцеговини. 

Ако се службено путује у више земаља 

,дневница из става 1. овог члана обрачунава се за 

сваку страну државу посебно у случају да боравак 

у тој страној држави траје дуже од 12 часова. 

Ако се за службено путовање употребљава 

авион, дневница се обрачунава од часа поласка 
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авиона са аеродрома до часа повратка на 

аеродром. 

Члан  9. 

Припадајућа дневница са службеног путовања 

умањује се за 50 % ако је обезбијеђена  исхрана. 

Члан 10. 

    Накнаде  трошкова превоза на службеном 

путовању у земљи и иностранству  обрачунавају 

се у висини стварних трошкова на предвиђено 

превозно средство на предвиђеној релацији 

путовања. 

Члан  11. 

           У случају када су у цијену авио- карте због 

прекида путовања ,урачунати трошкови за исхрану 

и смјештај ,дневница се умањује за 80%. 

           У случају када се у цијену авио карте ,због 

прекида путовања, урачунати само трошкови за 

смјештај,дневница се умањује  за 30%. 

           Трошкови за коришћење кола за спавање за 

службено путовање у уностран ству  надокнађују се 

у случају : 

а) да путовање непрекидно траје 24 часа, 

б) да се путује ноћу од 22 часа до 6 часова ујутро и  

в) да се путује најмање 6 часова ноћу у времену 

након 20 часова. 

Члан 12. 

         Запослени по одобрењу послодавца ,може 

користити путнички аутомобил у личној својини за 

службено путовање  само у случају да послодавац 

нема на располагању службени аутомобил, а 

употреба неког другог превозног средства  не 

одговара потребама службеног путовања. 

      Накнада трошкова превоза из става 1. овог 

члана обрачунава се у висини од 20% цијене литра 

горива по пређеном километру. 

Члан 13. 

      Запослени који се сматрају  шефом делегације 

на службвеном путовању имају право на накнаду  

трошкова репрезентације на том путовању ако им 

те трошкове одобри овлашћено лице послодавц 

Члан 14. 

          Службено путовање у земљи врши се на 

основу налога за службено путовање које издаје 

начелник Одјељења за општу управу. 

           Службено путовање у иностранство врши се 

на основу рјешења Начелника општине и налога за 

службено путовање из става 1. овог члана. 

           Налог за службено путовање садржи 

следеће податке: 

а) Име и презиме радника који се упућује на 

службени пут, 

б) Послове које обавља, 

в) Циљ путовања, 

г)Назив државе и мјеста у које путује, 

д) Дан поласка и повратка, 

ћ) Врста превоза и  

е) Начин обрачуна трошкова. 

Члан 15. 

         Аконтација на име трошкова службеног 

путовања  може се исплатити у висини 

процијењених трошкова,а на основу налога за 

службено путовање. 

Члан 16. 

        Накнада трошкова за службено путовање  

исплаћује се на основу обрачуна путних трошкова 

и писаног извјештаја који радник подноси у року од 

7 дана од дана завршетка службеног путовања уз 

претходну овјеру  Начелника Одјељења. 

        Уз обрачун путних трошкова и писани 

извјештај,запослени који је био упућен на 

салужбено путовање врши поврат исплаћене 

аконтације  и подноси доказе о оствареним 

трошковима као што су : рачуни за хотелски 

смјештај ,рачуни за коришћење превоза,рачун за 

употребу спаваћих кола или бродске кабине,курс 

националне валуте или доказ о замјени валуте,као 

и други докази  о трошковима који се правдају. 

        Ако се уз обрачун путних трошкова не приложи 

писани доказ  о курсу националне валуте из става 

2. овог члана ,примјењиват ће се курс који је 
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утврдила Централна банка БиХ  за период у коме 

је службено  путовање трајало. 

Члан 17. 

       Налог за наредно службено путовање не може 

се издати запосленом који није оправдао трошкове 

претходног службеног путовања у року. 

Члан 18. 

    Ступањем на снагу  ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о накнадама за службена путовања у 

земљи и иностранству за запослене у 

административној служби општине Билећа 

(Службени гласник општине Билећа“,број  5/10). 

Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-767/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 05.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
46 
 На основу члана 59. став (1) тачка 21) и 
члана 82. став  (3)  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:  
97/16) и члана 87. Статута Oпштине Билећа 
(„Службени гласник Општине Билећа “, број:  6/17), 
а у вези са чланом 10. тачка 2) и чланом 11. 
Посебног колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе РС ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/17), и чланом 
10. став (1) тачка 2) Посебног колективног уговора 
за запослене у Општинској управи Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број:  2/18), и 
чланом 10. став (1) тачка 2) Правилника о платама, 
другим примањима и осталим правима из радног 
односа запослених у Општинској управи Билећа     
(„Службени гласник општине Билећа“, број: 5/18), 
Начелник Oпштине  Билећа,  д о н о с и : 

 
П Р А В И Л Н И К 

о накнади трошкова превоза код доласка на 
посао и повратка с посла 

 
 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређује се начин 

остваривања права запослених на накнаду 

трошкова превоза код доласка на посао и повратка 

с посла. 

Члан 2. 

(1) Запосленим лицима сматрају се лица  

која су у радном односу у Oпштинској управи 

Билећа, у складу са одредбама Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16) (у даљем тексту 

запослени). 

 (2) Права из овог Правилника се не односе 

на лица ангажована по основу уговора о дјелу и на 

лица са којима је закључен уговор о преносу или 

коришћењу ауторских или сличних  права 

интелектуалне својине. 

Члан 3. 

(1) Запослени има право на накнаду 

трошкова превоза код доласка на посао и повратка 

с посла (у даљем тексту: накнада трошкова 

превоза), уколико је мјесто становања запосленог 

удаљено од мјеста рада преко 3 км, а највише до 

50 км и уколико превоз није организован. 

(2) Запослени чије је мјесто становања од 

мјеста рада удаљено преко 50 км, остварује право 

на накнаду трошкова превоза до износа који је 

утврђен за запослене чије мјесто становања не 

прелази 50 км. 

(3) Мјесто рада је сједиште Општинске 

управе Билећа, односно мјесто гдје је посао 

организован (мјесна канцеларија, мјесна заједница 

или друга издвојена пословна просторија и сл.). 

(4) Мјесто становања је адреса на којој је 

запослени пријављен и која је наведена у пријави 

пребивалишта издатој од стране Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

Члан 4. 

(1) Запослени остварује право на накнаду 

трошкова превоза од дана заснивања радног 

односа. 

(2) Запослени подноси писани захтјев за 

признавање права на накнаду трошкова превоза у 

року од 10 дана од дана заснивања радног односа. 

(3) Ако запослени захтјев не поднесе у 

остављеном року, право на накнаду трошкова 

превоза остварује од првог дана мјесеца у коме је 

поднијет захтјев. 
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(4) Уз захтјев за признавање права на 

накнаду трошкова превоза  прилаже се оригинал 

или овјерена фотокопија пријаве пребивалишта 

издата од стране Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске. 

Члан 5. 

(1) Захтјев из члана 4. став (2) овог 

правилника подноси се Одјељењу за општу управу. 

(2) Рјешење о праву на накнаду трошкова 

превоза доноси Начелник општине на основу 

документације којом запослени доказује да има 

право на накнаду трошкова превоза. 

(3) У случају промјене мјеста становања, 

запослени је обавезан да Одјељењу за општу 

управу достави нови захтјев са пратећом 

документацијом за признавање права на накнаду 

трошкова превоза или да обавијести ово 

Одјељење да више не испуњава услове за 

признавање права на накнаду трошкова превоза, у 

року од 10 дана по промјени мјеста становања. 

(4) Ако запослени у складу са ставом (3) 

овог члана не обавијести Одјељење за општу 

управу и то проузрокује обрачун накнаде трошкова 

превоза у износу на који то лице нема право, 

разлика више исплаћеног износа ће се одбити од 

нето плате следећег мјесеца. 

(5) У случају када запослени поднесе 

захтјев нема право на накнаду трошкова превоза 

Одјељење за општу управу израђује посебно 

рјешење којим се захтјев одбија. 

Члан 6. 

 Накнада трошкова превоза исплаћује се у 

висини пуне цијене мјесечне превозне карте на 

релацији од мјеста рада до мјеста становања и 

натраг. 

 

 

Члан 7. 

        (1) Обрачун накнаде трошкова превоза 

врши Одјељење за финансије, на основу података 

о присуству на раду. 

(2) Накнада трошкова превоза исплаћује се 

у текућем мјесецу за претходни мјесец, за оне дане 

када је запослени радио. 

(3) Исплата трошкова накнаде превоза 

врши се на текући рачун запосленог. 

            (4) Накнада трошкова превоза се не 

исплаћује за вријеме празника, боловања, 

годишњег одмора, службеног пута, плаћеног 

одсуства, коришћења слободних дана и у свим 

другим случајевима одсуства са рада. 

Члан 8. 

(1 ) Руководиоци организационих јединица су 

обавезни, без одлагања, упознати све запослене 

са садржајем овог Правилника. 

           (2) Злоупотреба коришћења права на 

накнаду  трошкова превоза са циљем њене 

исплате без основа или исплате у вишем износу од 

права које припада запосленом, сматра се 

материјалном штетом и подлијеже обавези 

утврђивања материјалне одговорности за ту штету, 

у складу са прописима. 

Члан 9. 

Запослени који је остварио право на накнаду 

трошкова превоза код доласка на посао и повратка 

са посла у административној служби општине 

Билећа („Службени гласник Општине Билећа“ број: 

6/11), подноси захтјев из члана 4. овог Правилника 

најкасније у року од десет дана од дана ступања на 

снагу овог Правилника. 

Члан 10. 

  Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о накнади трошкова 

превоза код доласка на посао и повратка са посла 

у административној служби општине Билећа 

(„Службени гласник Општине Билећа“ , број: 6/11). 

 

 

 

Члан 11. 

   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Билећа“. 
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Број: 11.02/012-769/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 05.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

47 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Глибо Саши и Данијели у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-700/19 од  

03.06.2019. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун Глибо Саше,број: 45303127001 код „Unicredit 

bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 0105990151136. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-700/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 05.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 

 

 

48 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о именовању 

 

I 

         Именује се Милош Бошњак дипломирани 

инжењер архитектуре, као стручни сардник за 

пружање помоћи у раду Комисије за споменике и 

спомен обиљежја у поступку формирања регистра 

у који се уписују споменици и спомен обиљежја од 

значаја за јединицу локалне самоуправе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-716/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 05.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва  

                    

I 

       Одобрава се Организационом одбору 

меморијалног турнира „Милан Тасовац“, исплата 

новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 

/петстотина и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за организацију 

међународног турнира у рукомету. 

 

 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 



24                                    

                                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 3                                 02.07.2019 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

жиро рачун Пекић Спасоја,број:5620048128340145 

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

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-687/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 06.06.2019.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 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 Црквеном одбору храма Свете 

Тројице из Кути, исплата новчаних средстава у 

износу од 500,00 КМ /петстотина и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху обиљежавања и 

прославе Тројчиндана. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за организацију манифестација и пријема, а 

уплатиће се на жиро рачун предсједника Црквеног 

одбора Шаренац Чеда, број: 562 008 8079800664 

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

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-684/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 06.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

51 
        На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 

I 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

извођење радова на глодању асфалтне површине 

у Обилићевом вијенцу. 

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: 11.02/012-741/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 07.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 
 
 
 
 
 
 
52 
       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 
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Републике Српске“, број: 97/16) и члана 87.Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, бро:ј 6/17), Начелник општине Билећа,     

д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за набавку материјала за изградњу 

водoвода у селу Влахиња. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  4.800,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

инвестиције.          

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-742/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 07.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
53 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва    

        

I 

       Одобрава се „Динамик турс“ д.о.о. Брчко, 

исплата новчаних средстава у износу од 3000,00 

КМ /трихиљаде и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху превоза ученика СШЦ „Голуб Куреш“ на 

екскурзију у Истанбул. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за услуге превоза. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-740/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 10.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
54 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број:  97/16) и 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 925,80 КМ  за 

набавку опреме за потребе Цивилне заштите 

Општинске управе Билећа. 

 

 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за расходе за материјал за посебне намјене.  
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III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-740/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 10.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________ 
  

55 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 

I 

       Одобрава се Асоцијацији хирурга Републике 

Српске, исплата новчаних средстава у износу од 

300,00 КМ /тристотине и 00/100 конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за 

организацију  „ 12. Симпозијума хирурга Србије и 

Републике Српске“ . 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 

жиро рачун Асоцијације хирурга Републике Српске, 

број: 5558000021020391 код „Нове банке“ а.д. Бања 

Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-708/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 10.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

56 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

              
I 

       Одобрава се, ресторану „Стари дом“ из Билеће 

исплата новчаних средстава у износу од 1.480,50 

КМ /једнахиљадачетиристотинеосамдесет и 50/100 

конвертибилних марака/ у сврху конзумације јела и 

пића чланова КУД „ Сечањ“ из Сечња. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за репрезентације. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-744/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 11.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

57 
     На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

          

I 

       Одобрава се, запосленим у Општинској управи 

Билећа- учесницима радничких спортских игара, 

исплата дневница у укупном износу 1980 КМ, (3 x 

20 КМ по учеснику). 

 

 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 

радничке спортске игре. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-757/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 12.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

58 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

87.Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 

I 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за уклањање бесправно постављене 

металне конструкције и складиштење исте до 

окончања судског спора у улици Краља 

Александра. 

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: 11.02/012-770/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 13.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

59 
       На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

        Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за конзумацију хране и пића поводом 

Тројчинданског сабора. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  5.000,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за  

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: 11.02/012-775/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 13.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

60 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 
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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 Славици 

и Момчилу Бојовићу  у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-747/19 од 

11.06.2019. године, на име  рођења трећег дјетета 

Бојовић Емилије рођене 07.06.2019. године у 

Невесињу, у складу са Одлуком Скупштине 

општине Билећа („Службени гласник  општине 

Билећа“, број: 4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Славице Бојовић, број рачуна: 552115-

31567178-08 код „ Hypo Alpe-Adria Bank“ а.д.  Бања 

Лука, ЈМБГ: 1012984156008.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-747/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 13.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Самарџић Немањи и Драгани у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-749/19 

од  12.06.2019. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Немање Самарџића, број: 

5620088143450221 код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука, 

ЈМБГ: 0510989153984. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-749/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 13.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

62 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 
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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 45,50 КМ  у сврху 

набавке потрошног материјала за потребе  

Општинске управе Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће одржавање.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-771/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 17.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 

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

исплата новчаних средстава  у  износу од 986,30КМ 

/деветстотинаосамдесетшест и 30/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке 

материјала за изградњу ограде на спортском 

игралишту у насељу Златиште. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средства предвиђених 

за инвестиције. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-778/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 18.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

64 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 

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

исплата новчаних средстава  у  износу од 994,69КМ 

/деветстотинадеведесетчетири и 69/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке 

материјала за изградњу ограде у Грабовици. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средства предвиђених 

за инвестиције. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-780/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 18.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________  
  
 
 
 
 
65 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) 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, „В-З-Заштита“ д.о.о. Бања Лука 

исплата новчаних средстава   у износу од 242,50 

КМ /двијестотинечетердесетсдва и 50/100 

конвертибилних марака/ у сврху израде елабората 

заштите од пожара за водоснадбијевање-

наводњавање Баљака.. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа из средстава предвиђених 

за стручне услуге. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-779/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 18.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

66 
        На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број:  97/16) и члана 

87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за технички преглед радова на изградњи 

стамбене зграде колективног становања (15 

станова) са вањским уређењем у насељу Златиште 

у Билећи. 

II 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  2.800,00 КМ. 

III 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за инвестиције.          

IV 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-781/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 18.06.2019.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 „Сигнал пром“ д.о.о. Зворник, исплата 

новчаних средстава у износу од 297,18 КМ 

/двијестотинедеведесетседам и 18/100 конвертибилних 

марака/ у сврху набавке саобраћајне сигнализације за 

улицу у насељу Грабовица. 

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: 11.02/012-783/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 19.06.2019.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 
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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, „Рец“ д.о.о. Сарајево исплата 

новчаних средстава у износу од 310,00 КМ 

/тристотинедесет и 00/100 конвертибилних марака/ 

у сврху плаћања котизације и учешћа службеника 

из Општинске управе Билећа на симинару из 

јавних набавки. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за котизације 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-782/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 19.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

69 
На основу члана 82. став (3). Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 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 Милошу Ждралу из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 2.000,00 

КМ /двијехиљаде  конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи због претрпљене штете 

настале угинућем крава. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из субвенција за 

пољопривреду,и уплатиће се на жиро рачун 

Милорада Ждрала, број:5517002536577761 код 

„UniCredit bank“а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-746/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 20.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

70 
        На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 

I 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

извођење радова на глодању асфалтне површине 

у улици Краља Александра. 

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“. 
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Број: 11.02/012-803/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 20.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

71 
        На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

извођење радова на глодању асфалтне површине 

у Обилићевом вијенцу. 

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: 11.02/012-804/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 20.06.2019.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 ), члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

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

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Симовић Лазару и Јелени у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-797/19 од  

24.06.2019. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Симовић Лазара, број: 5620068148639043 

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

0103987153958. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-797/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 26.06.2019.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 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању координатора – Пројеката 

„Изградња система за водоснадбјевање насеља 
Баљци“ 

 
I 

Именује се Раденко Попара,Начелник Одјељења 

за просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове у Општинској управи Билећа за 

координатора Пројекта „Изградња система за 

водоснадбјевање насеља Баљци“. 

II 

Именовани се обавезује да врши координацију 

између инвеститора и извођача радова када се 

одлучује о техничким,технолошким и 

организационим рјешењима,у циљу планирања 

различитих елемената или фаза 

радова,координира реализацију планираних 

активности са циљем да се изградња заврши 

према Пројекту и у предвиђеним роковима. 

III 

Овo Рјешење ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-810/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 27.06.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

74 
 На основу члана 48 став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени Гласник 

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

5/18 и 2/19), у члану 14.тачка 3) Одсјека за 

заједничке послове додаје се реферат,  

 

1) 3.9. „Стручни сардник за техничке 

послове“ 

 

а) Опис послова 

 

- Ради на штампању свих врста 

нормативних аката и других писаних 

докумената, информација, извјештаја, 

планова, програма и сл., 

- Врши послове умножавања и 

повезивања материјала потребних за 

рад начелника одјељења, 

- Обавља техничке послове потребне за 

функционисање одјељења, 

- Води евиденцију издатих путних налога 

за раднике Општинске управе, 

- Води евиденцију путних налога за 

путничка возила, 

- Уређује огласну таблу у Општинској 

управи, 

- Достављање на банку платних налога 

из Одјељења за финансије,  

- Обавља и друге послове по налогу 

Шефа Одсјека и Начелника Одјељења. 

      б) Услови за обављање послова 

      1. Потребно стручно знање 

- ССС-природног, друштвеног или 

техничког смјера у четворогодишњем 

трајању, 

- 6 мјесеци радног искуства у траженом 

степену образовања, 

- Положен стручни испит за рад у 

општинској управи, 

- Познавање рада на рачунару. 

    2. Сложеност послова 

-рутински послови са великим бројем међусобно 

повезаних задатака у којима се примјењују 

једноставно и прецизно утврђене методе рада и 

поступци, 
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      3. Самосталност у раду 

- самосталност у раду ограничена је 

надзором и помоћи непосредног 

руковања у рјешавању стручних 

питања, 

      4. Одговорност 

- одговорност за правилну примјену 

метода рада, поступака или 

стручних техника и 

      5. Пословна комуникација 

- Контакти унутар унутрашње 

организационе јединице у којој је 

систематизовано радно мјесто, 

    в) Категорија радног мјеста-седма категорија 

    г) Службено звање: Стручни сарадник за 

техничке послове-трећег звања 

   д) Број извршилаца: 1 (један). 

2) 3.10. „Физичко обезбјеђење у згради 

Општинске управе Билећа“ 

 

а) Опис послова 

 

- Врши физичко обезбјеђење у згради 

Општинске управе Билећа, 

- Стара се о одржавању реда у згради, 

несметаног одржавања сједница 

Скупштине општине и других састанака, 

- Врши и контролише пријем странака, 

- Визуелно контролише и евидентира 

уношење и изношење материјала, 

опреме и имивине из зграде Општинске 

управе 

- Обавјештава непосредног руководиоца 

и надлежене органе о противправном 

понашању, отуђењу или оштећењу 

имовине 

- Обавља и друге послове по налогу 

Шефа Одсјека и Начелника Одјељења. 

      б) Услови за обављање послова 

      1. Потребно стручно знање 

- ССС-природног, друштвеног или 

техничког смјера у четворогодишњем 

трајању, 

- 6 мјесеци радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 

    в) Категорија радног мјеста - намјештеник 

    г) Број извршилаца: 1 (један). 

Члан 2. 

У члану 15. тачка 4) Одсјека за друштвене 

дјелатности додаје се реферат: 

1) 4.8. „Самостални стручни сарадник за 

друштвене дјелатности“ 

 

а) Опис послова: 

- Организује,обједињује и усмјерава 
послове унутар одјељења, 

 
- Припрема план и програм рада из 

своје области,прати њихову 
реализацију те подноси периодичне 
и годишње извјештаје о раду 
одјељења, 

 
- Врши надзор над спровођењем 

прописа који се односе на послове и 
задатке из дјелокруга одјељења, 

 
- Пружа непосредну и стручну помоћ 

извршиоцима послова и задатака из 
дјелокруга рада одјељења, 

 
- Израђује програме,планове рада и 

извјештаје о раду, 
 

- Обавља и друге послове у складу 
са законом,подзаконским актима и 
овлаштењима Начелника 
одјељења, 

 
- Прегледа нацрте рјешења,уговора и 

других управних аката из дјелокруга 
рада одјељења, 

 
- Обавља и друге послове по налогу 

Шефа одсјека и Начелника 
одјељења. 

 

б) Услови за обављање послова: 

1. Потребно стручно знање 

- ВСС- правни факултет или први 

циклус студија са најмање 240 

ЕЦТС бодова, 
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- Најмање 2 (двије) године радног 

искуства у траженом степену 

образовања, 

- Положен стручни испит за рад у 

општинској управи, 

- Познавање рада на рачунару. 

2. Сложеност послова 

- Прецизно одређени сложени 

послови у којима се примјењује 

утврђене методе рада, поступци 

или стручне технике, 

3. Самосталност у раду 

- Самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних 

послова, 

4. Одговорност 

- Одговорност за правилну примјену 

метода рада, поступака или 

стручних техника, 

5. Пословна комуникација 

- Контакти унутар и изван органа у 

којима је потребно да се 

дјелотворно пренесу информације 

које служе остваривању циљева 

рада. 

в) Категорија радног мјеста- пета категорија, 

г) Службено звање: Самостални стручни 

сарадник за друштвене дјелатности –другог 

звања 

д) Број извршилаца: 1 ( један). 

Члан 3. 

          У члану 17. у Одјељењу за финансије 

додаје се реферат:  

1) 12. „Самостални стручни сарадник за 

финансијско управљање и 

контролу“ 

 

 

а) Опис послова 

- Врши припрему и праћење спровођења 

плана за успостављање финансијског 

управљања и контрола, 

- Обавља координацију активности за 

успостављање и развој финансијског 

управљања и контрола, 

- Пружа помоћ руководиоцу субјекта у 

развоју и утврђивању стратегије 

управљања ризицима, 

- Врши припрему и праћење спровођења 

плана за отклањање недостатака 

унутрашњих контрола, 

- Израђује полугодишњи и годишњи 

извјештај о финансијском управљању и 

контроли, 

- Извјештава руководиоца субјекта о 

стању и развоју финансијског 

управљања и контрола, 

- Сарађује са Централном јединицом за 

хармонизацију Министарства 

финансија, 

- Документује све процесе и трансакције 

ради израде одговарајућих ревизорских 

трагова за надгледање (надзор), 

- Координише и управља тимом за 

финансијско управљање и контролу, 

- Врши провјеру и исправност свих 

докумената (фактуре,уговори,путни 

налози и сл.), 

- Учествује у изради Буџета и прати 

намјенски утрошак буџетских 

средстава, давајући на иста сугестије у 

писаном облику, 

- Координатор је Одјељења за финансије 

са ревизијом, 

- Израђује план финансијске 

консолидације,укључујући у то и тим за 

финансијско управљање и контролу, 

- Одговоран је за 

правилно,економично,ефикасно и 

ефективно кориштење средстава,  

- Користи документацију и система тока 

документације који обухвата: правила 

обиљежавања, израде, употребе и 

архивирања документације, 

- Обавља и друге послове по налогу 

Начелника Одјељења. 
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 б) Услови за обављање послова: 

1. Потребно стручно знање 

- ВСС- економски факултет или први 

циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 

бодова, 

- Најмање 3 (три) године радног искуства 

у траженом степену образовања, 

- Положен стручни испит за рад у 

општинској управи, 

- Познавање рада на рачунару. 

2. Сложеност послова 

- Прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењује утврђене методе 

рада, поступци или стручне технике, 

3. Самосталност у раду 

- Самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних послова, 

4. Одговорност 

- Одговорност за правилну примјену 

метода рада, поступака или стручних 

техника, 

5. Пословна комуникација 

- Контакти унутар и изван органа у којима 

је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању 

циљева рада. 

в) Категорија радног мјеста- пета категорија, 

г) Службено звање: Самостални стручни 

сарадник за финансијско управљање и 

контролу –првог звања 

д) Број извршилаца: 1 ( један) 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном Гласнику Општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-862/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 01.07.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени Гласник 

Републике Српске“,број: 97/16 и 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: 

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 и 2/19),у Одјељењу за општу 

управу додаје се следеће радно мјесто са 

коефицијентом: 

 1) 3.9.  Стручни сарадник за техничке послове, 

ССС-трећег звања, број извршилаца 1 са 

коефицијентом 5,8. 

2) 3.10. Физичко обезбјеђење у згради 

општинске управе Билећа,ССС-намјештеник, 

број извршилаца 1 са коефицијентом 5,4.  

(2) У истом члану тачка 4) Одсјека за цивилну 

заштиту и заштиту од пожара умјесто 4.7. 

Секретар, ССС,број извршилаца 1,са 

коефицијентом 5,6 треба да стоји: „4.7.Секретар, 

ССС,  број извршилаца 1, са коефицијентом 

5,9“. 

Члан 2. 

      У  Одјељењу за привреду, друштвене 

дјелатности и инспекцијске послове додајe се 

следећe раднo мјестo: 

1) „4.8. Самостални стручни сарадник за 

друштвене дјелатности ВСС,број 

извршилаца 1 ,са коефицијентом 9,00“. 

Члан 3. 

У истом члану Правилника у Одјељењу за 

финансије додаје се следеће радно мјесто: 
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1) 1.11. Самостални стручни сарадник за 

финансијко управљање и контролу, ВСС-првог 

звања, број извршилаца 1 са коефицијентом 9,2. 

Члан 4. 

     Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном Гаснику Општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-893/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                      
Билећа, 01.07.2019.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
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