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 На основу члана 35. став (1) Закона о 

буџетском систему  Републике Српске („ Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 121/12,52/14,103/15 

и 15/16) члана 30. Закона о локалној самоуправи („ 

Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16  и 

36/19) , и члана 35. Статута Општине Билећа 

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

Скупштина општине Билећа, на својој 17-тој   

Редовној сједници одржаној дана, 29.06.2020. 

године  д о н и ј е л а    ј е 

О Д Л У К У 
о усвајању  Буџета општине Билећа за 

2020.годину 
 
I 

 
Овом Одлуком усваја се  Буџет општине Билећа у 

износу од  10.480.470 КМ 

II 

Средства из претходног члана чине: 

- Изворни приходи……………………....7.229.150 КМ 

- Грантови,трансфери,примици за нефинансијску 

имовину,примици од финансијске имовине и остали 

примици..................................…3.251.320 КМ 

III 

Средства Буџета из члана I ове Одлуке 

распоређује се: 

- За утврђене намјене.........................10.458.470 КМ 

- Буџетску резерву………………………....22.000 КМ 

IV 

Приходи по изворима и врстама и распоред 

прихода утврђује се у Билансу Буџета општине 

Билећа за 2020.годину. 

V 

Зависно од динамике остваривања средстава 

Буџета вршиће се усмјеравање корисницима. 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-50/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
 
4 
 Након сравнавања са изворником утврђено 
је да је у Одлуци о привременом финансирању 
(Одлука број:11.02/012-91/20 од 28.04.2020. 
("Службени гласник општине Билећа", број 2/2020) 
учињена штампарска грешка, па на основу члана 
140. Пословника о раду Скупштине општине 
Билећа ("Службени гласник општине Билећа", број 
3/18), Секретар СО-е,  д а ј е 
 

И с п р а в к у 
Одлуке о привременом финансирању 

 
У  називу Одлуке умјесто  "за период 01.04.-
30.06.2020" године треба да гласи  "за период од 
"01.01.-31.03.2020" године, у тачки  I умјесто ријечи  
"01.04.2020".године, треба да гласи  "од 
01.01.2020.године" и умјесто датума 
28.04.2020.године, треба да гласи 
"28.01.2020.године". 
 
Исправка Одлуке о привременом финансирању 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Билећа". 
 
Број:11.01/013-44/2020                 СекретарСО-е 
Билећа,19.06.2020.год.             Драгица Бајат, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
 
5 
 На основу члана 39. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске“, бр.121/12,52/14,103/15 и 15/16 
),  а у вези са чланом 35.  Статута општине Билећа 
("Службени гласник општине Билећа, број 6/17"), а 
на приједлог Начелника Општине, Скупштина 
општине Билећа на својој 17-тој   Редовној 
сједници одржаној дана 29.06.2020. године,  
д о н и ј е л а    ј е 

 
О Д Л У К У 

о извршењу Буџета Општине Билећа за 2020. 
годину 

 
I Опште одредбе 
 

I 
 
Овом Одлуком прописује се начин извршења 
Буџета општине Билећа за 2020. годину (у даљем 
тексту: буџета). 
Ова Одлука ће се спроводити у складу са Законом 
о буџетском систему Републике Српске и осталим 
Законима којима се регулише ова област, а односи 
се на кориснике Буџета и примаоце грантова из 
Буџета. 
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II 
 
Средства Буџета распоређују се на текуће расходе 
8.301.726  КМ, капиталне расходе 758.544 КМ, 
трансфери и отплату дугова 867.500 КМ, остале 
расходе 480.000 КМ, буџетску резерву 22.000,00 
КМ, остали издаци 50.700 КМ што укупно износи 
10.480.470 КМ. 
Укупна буџетска потрошња мора бити 
уравнотежена са укупним буџетским средствима. 
 

III 
 
Приходи буџета утврђени су чланом 8, 8а и 9. 
Закона о буџетском систему Републике Српске. 
Буџетски корисници могу користити властите 
приходе у складу са Законом. 

 
IV 

 
Буџетски издаци су: 
текући трошкови и дознаке нижим организационим 
јединицама,капитални трошкови,позајмљивања и 
отплате дугова исредства за посебне намјене. 
 

V 
 
Одјељење за финансије управља и контролише 
прилив и одлив новчаних средстава према 
усвојеном буџету. 
Коришћење средстава за капитална улагања и 
средства за текуће помоћи (грантови) вршиће се по 
добијању сагласности Начелника општине на план 
утрошка тих средстава. 
 

VI 
 
Корисници буџетских средстава дужни су да 
средстава утврђена у Буџету користе руководећи 
се начелима рационалности и штедње. 
 

VII 
 
Буџетски корисници дужни су да се приликом 
трошења буџетских средстава, придржавају Закона 
о буџетском систему Републике Српске, што значи 
да смију стварати обавезе и користити средства 
само за намјене планиране Буџетом и до износа 
који је планиран. 
 

VIII 
 
Наредбодавац на средствима Буџета је Начелник 
Општине и он располаже средствима до висине и 
за намјене одређене Буџетом. 
Стварање уговорених обавеза од стране 
Наредбодавца на средствима Буџета захтијева 
претходну провјеру да ли су средства планирана у 
Буџету. 
За намјенску употребу средстава одговорни су 
корисници буџетских средстава (Начелници 

одјељења, руководиоци Јавних установа, и 
корисници грантова). 
 

IX 
 
Корисници буџетских средстава су дужни да 
поднесу Одјељењу за финансије своје кварталне 
финансијеске планове за извршење буџета 
петнаест дана  прије почетка сваког квартала. 
Одјељење за финансије даје сагласност буџетским 
корисницима на поднесене кварталне финансијске 
планове за извршење буџета, а у складу са 
процијењеним остварењем буџетских средстава за 
исти период. 
 

X 
 
Прерасподјела средстава, у оквиру буџетског 
корисника, између текућих и капиталних расхода 
као и у оквиру текућих и капиталних расхода, врши 
се на основу Закључка Начелника Општине. 
Изузетак од претходног става је да се не може 
вршити: 
прерасподјела средстава са материјалних 
трошкова на лична примања ипрерасподјела 
средстава са пројеката за које је обезбјеђено 
суфинансирање. 
 

XI 
 
Начелник општине може средства распоређена 
Буџетом прераспоређивати између Одјељења 
административне службе, уколико се не може 
извршити прерасподјела средстава према члану 
10. став 1. 
 

XII 
 
Одјељење за финансије врши пренос средстава за 
измирење обавеза из члана 4. на основу 
вјеродостојних исправа. 
Исправама из претходног става сматрају се: 
обрачунске листе плата и накнада,уговори и 
предрачуни,рачуни за набавку средстава, 
материјала, роба и услуга,одлука и рјешење 
надлежних органа иосталих финансијских исправа. 
 

XIII 
 
Корисници текућих помоћи (грантова) дужни су 
буџетска средства користити у складу са Планом и 
програмом на који су добили сагласност Начелника 
општине, а о утрошеним средствима уредно 
извјештавати Одјељење за финансије и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности или 
Одјељење које прати рад корисника гранта. 
Коначан извјештај о коришћеним средствима 
гранта дужни су поднијети најкасније десет дана по 
истеку фискалне године. 
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XIV 
 
Средства грантова са позиције гдје није одређен 
корисник, распоређиват ће се  Рјешењем или 
Уговором са Начелником општине на основу 
приједлога комисија за расподјелу средстава 
гранта. 
Комисије су дужне да обезбједе транспаретан 
приступ потенцијалним корисницима средстава 
путем јавног позива. 
 

XV 
 
Средства буџетске резерве могу се користити у 
складу са чланом 38. Закона о буџетском систему 
Републике Српске и то за: 
1.покривање непредвиђених расхода за које нису 
планирана средства у Буџету, 
2.буџетске издатке за које се у току године покаже 
да планирана буџетска средства нису довољна, 
3. привремено извршавање обавеза буџета усљед 
смањеног обима буџетских средстава и 
4.изузетно за остале намјене у складу са Одлуком 
Начелника општине. 
 
Корисник буџетске резерве дужан је поднијети 
Извјештај о утрошку примљених средстава. 
Средства буџетске резерве одобравају се на 
основу поднесених програма, односно пројеката. 
О кориштењу средстава буџетске резерве одлучује 
Начелник општине. 
 
 
II Посебне одредбе 
 

XVI 
 
Буџет ће се извршити по следећим приоритетима: 
1. обавезе по основу отплате кредита у износима 
који су доспјели за плаћање, 
2. порезе и доприносе на нето плате, 
3. средства за нето плате, 
4. средства за социјалну заштиту, 
5. средства за остала примања и порези и 
доприноси на остала примања, 
6. средства за обавезе према добављачима, 
7. трансфери за грантове, 
8. средства за остале обавезе. 
 

XVII 
 
Посебни приходи - накнаде по разним основама, 
наплаћеним по посебним Законима, усмјераће се и 
трошити у складу са одобреним буџетом. 
 

 
XVIII 

 
Буџетски корисници су дужни да се у поступку 
набавке роба, материјала и услуга придржавају 

одредаба Закона о јавним набавкама, као и 
процедура утврђених Правилником. 
 

XIX 
 
Начелник општине је дужан да предложи 
уравнотежење (ребаланс) буџета ако се у току 
буџетске године, приходи не буду остварили према 
предвиђеном буџету или се буду остварили у 
већем износу од планираног. 
 

XX 
 
Одредбе ове Одлуке ће имати приоритет у случају 
да буду супротне другим Одлукама у стварима које 
се тичу извршења буџета по свим ставкама. 
 
 

XXI 
 
Начелник општине подноси полугодишњи  
извјештај о извршењу буџета Скупштине општине. 
 
III Прелазне и завршне одредбе 
 

XXII 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у "Службеном гласнику општине 
Билећа". 
 
Број:11.01/013-51/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
 
7 
 На основу члана 8. став (4) Закона о порезу 
на непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 91/15), члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ) и члана 35. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17) Скупштина  општине 
Билећа на својој 17-тој Редовној сједници, одржаној 
дана 29.06.2020.године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју општине Билећа за 
2020.годину. 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђује се пореска стопа за 
опорезивање непокретности на подручју општине 
Билећа за  2020.годину. 
 

II 
 

Предмет опорезивања из ове одлуке су све 
непокретности на територији општине Билећа, под 
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којим се у складу са Законом о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 91/15), сматра земљиште са свим 
оним што је трајно спојено с њим, или што је 
изграђено на површини земљишта, изнад или 
испод њега, изузев непокретности наведених у 
члану 9. став (1) наведеног Закона.  
 

III 
 
Пореска стопа за опорезивање непокретности за 
2020.годину на територији општине Билећа износи 
0,05% а примјењиваће се на процијењену тржишну 
вриједност непокретне имовине. 
Пореска стопа од 0,05% примјењиваће се и за 
непокретности у којима се непосредно обавља 
производна  дјелатност. 
 

IV 
 
Утврђена пореска стопа из тачке III ове одлуке не 
може се мијењати у току календарске године. 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
  
Број:11.01/013-53/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
 
8 
 На основу члана 17. став (2) Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(,,Службени гласник Републике Српске", број 

54/19), чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске", бр. 97/16 и 36/19) и члана 86. Статута 

општине ( „Службени гласник општине Билећа“ број 

6/17), уз предходну сагласност Републичког 

секретаријата за расељена лица и миграције број: 

26.05/1-07-1023/19 од 2.12.2019. године , 

Скупштина општине Билећа, на својој 17-тој 

Редовној сједници, одржаној дана 

29.06.2020.године,  д о н о с и 

Одлуку о висини закупнине 
(за кориштењe стамбених јединица социјалног 

становања) 
 

I 

Овом одлуком утврђује се висина закупнине 

кориснику са којим је закључен уговор о закупу 

кориштења стамбене јединице социјалног 

становања, која се користи у сврху одрживог 

управљања и одржавања стамбених јединица 

социјалног становања. 

За кориштење закупљене стамбене јединице 

закупац плаћа закуподавцу стамбене јединице 

закупнину, под условима и на начин одређен 

уговором о закупу, а у складу са одредбама ове 

одлуке. 

Закупнина за стамбене јединице социјалног 

становања је трошковна (непрофитна) и користи се 

у сврху одрживог управљања и одржавања 

стамбених јединица социјалног становања. 

II 

Закупнина се одређује на основу обрачуна свих 

стварних трошкова прибављања и кориштења 

стамбене јединице, а обрачунава се у фиксном 

износу у конвертибилним маркама (КМ) и плаћа се 

у 12 једнаких мјесечних рата до 15. у мјесецу за 

претходни мјесец. 

Висина закупнине одређена је на основу 

аргументованих процијењених и претпостављених 

трошкова, те се код утврђивања висине закупнине 

узима се у обзир: 

1) тип стамбене јединице,  

2) зона стамбене јединице,  

3) коефицијент погодности,  

4) трошкови осигурања од основних ризика,  

5) трошкови амортизације,  

6) трошкови управљања, одржавања заједничких 

дијелова зграде, инвестиционо одржавање,  

7) осигурање и ризик наплате.  

Висину закупнине, утврђује, рјешењем начелник 

општине Билећа, у складу са овом одлуком и то у 

распону од 1.00 КМ/1 м2  до 1.20 КМ/1 м2. 

III 

Трошкови комуналних услуга, као трошкови 

становања, не улазе у цијену закупнине.  

Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што 

је регулисано Одлуком о поступку 

субвенционисања закупнине. 
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IV 

Закупнина се уплаћује на посебан рачун који ће се 

отворити за те намјене у буџету општине Билећа. 

Средства прикупљена од закупнине се распоређују 

према Акционом плану који начелник општине 

Билећа на приједлог Одјељења за просторно 

уређење, стамбено комуналне послове , доноси 

једном годишње, након доношења локалне 

стратегије социјалног становања општине, а 

служиће у спровођењу исте. 

Општина Билећа води евиденцију о прикупљеним 

средствима и ова средства уплаћена на посебан 

рачун се преносе из године у годину. 

Општина Билећа се обавезује да сноси трошкове 

одржавања заједничких дијелова и уређаја на 

згради и инвестиционо одржава станове из 

прикупљене закупнине. 

Уколико се због измјене тржишних услова стекну 

услови за одређивање непрофитне закупнине и 

промијени њен износ, закупац је дужан да плаћа 

промијењени износ закупнине уз обавезно 

потписивање одговарајућег анекса уговора о 

закупу, а на основу измјене Одлуке о висини 

закупнине, уз претходно прибављену сагласност 

Републичког секретаријата за расељена лица и 

миграције Републике Српске. 

V 

Измјене и допуне ове oдлуке врше се по поступку и 

на начин њеног доношења. 

VI 

Супањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о висини закупнине за станове који су 

грађени у оквиру  Регионалног стамбеног програма  

број: 11.01/013-77/19 од 27.09.2019.године. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а  

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа „ 

Број:11.01/013-66/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
 
 
 
 

 
9 

 На основу члана 18. став (2) Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(,,Службени гласник Републике Српске," број 

54/19), члaна 39. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник Републике Српске,, бр. 97/16 и 

36/19) и члана 86. Статута општине Билећа               

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

уз предходну сагласност Републичког 

секретаријата за расељена лица и миграције број: 

26.05/1-07-1023/19 од 02.12.2019 године, 

Скупштина општине Билећа, на својој 17-тој 

Редовној сједници одржаној дана  29.06.2020. 

године, д о н о с и 

Одлуку о поступку  
субвенционисања закупнине 

 
I 

Овом oдлуком утврђује се поступак остваривања 

права на субвенцију закупнине, потребна 

документација за остваривање права на субвенцију 

закупнине, корисници стамбених јединица 

социјалног становања у општини Билећа који имају 

право на субвенцију закупнине, висина стопе 

субвенције закупнине по категоријама корисника, 

као и извори финансирања корисника тих права. 

 

Поступак испуњености општих и посебних услова 

прописан је Правилником о поступку додјеле 

стамбених јединица социјалног становања, док је 

висина закупнине утврђена Одлуком о висини 

закупнине, чији се трошкови могу субвенционисати. 

II 

Поступак за остваривање права на субвенцију 

закупнине и других трошкова становања покреће 

закупац или надлежни орган по сужбеној дужности, 

подношењем захтјева надлежном органу уз 

достављање доказа потребних за остваривање 

ових права: 

1) одмах по објави коначне ранг листе за додјелу 

стамбених јединица из фонда социјалног 

становања на кориштење/закуп, 

2) након што почне тећи уговорни однос, 

3) уколико се промијене чињенице и околности који 

могу бити основ за остваривање права на 

субвенционисање. 
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Захтјев за остваривање права на субвенцију 

закупнине доставља се на прописаном обрасцу који 

издаје Одјељење за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове општине Билећа, а образац 

захтјева треба да садржи:  рубрике за основне 

личне податке, податке који се односе на тренутне 

услове становања, број чланова домаћинства, 

величину стамбене јединице, висину закупнине и 

основ за остваривање права на субвенцију, те 

стале потребне информације. 

Образац захтјева за остваривање права на 

субвенцију је доступан на писарници општине 

Билећа, као и просторијама Центра за социјални 

рад у Билећи. 

Уз образац захтјева налази се и образац изјаве. 

Захтјев се подноси Одјељењу за просторно 

уређење, стамбено-комуналне послове општине 

Билећа на прописаном обрасцу, уз достављање 

доказа потребних за остваривање права на 

субвенционисање. 

Надлежни орган општине Билећа  провођење 

поступка утврђивања права и одабира корисника 

субвенције је дужан провести у року од мјесец дана 

од дана пријема захтјева. 

III 

Приликом разматрања захтјева и утврђивања 

права на субвенционисање закупнине, право на 

субвенцију закупа могу остварити корисници у 

стању социјалне потребе, који немају никаква 

новчана примања или им приходи не прелазе износ 

од 20% просјечне нето плате запослених у 

Републици Српској за претходну годину по члану 

домаћинства и то: 

1) стопа субвенције од 50% за закупнину за рањиве 

категорије:  расељена лица и избјеглице, 

демобилисани борци, ратни војни инвалиди од 

пете до десете категорије, повратници по 

споразуму о реадмисији, жртве ратне тортуре, 

самохрани родитељи, породице са троје и више 

дјеце, млади без родитељског старања, 

2) стопа субвенције 50% за закупнину за младе 

брачне парове до 35 година, 

3) стопа субвенције у пуном износу од 100% за 

закупнину за кориснике права која им припадају на 

основу закона којим се прописује социјална 

заштита, као што су: материјално необезбијеђена и 

за рад неспособна лица, лица са инвалидитетом, 

старија лица без породичног старања преко 65 

година старости, жртве насиља у породици и друга 

лица у складу са законом. 

Под приходима се сматрају: плате и друга примања 

из радног односа, старосне, инвалидске и 

породичне пензије, пољопривредне дјелатности, 

примања по прописима борачко-инвалидске 

заштите и заштите цивилних жртава рата, приходи 

остварени по основу привредне, услужне и друге 

дјелатности и сл. 

IV 

За остваривање права на субвенцију закупа 

корисници који користе стамбене јединице 

социјалног становања  потребни су сљедећи 

докази који се прилажу уз образац захтјева: 

1) овјерена изјава корисника о истинитости 

података, 

2) статус расељеног лица, што се доказује 

увјерењем издатог од стране надлежног органа, 

3) лице старије од 65 година, што се доказује 

изводом из матичне књиге рођених,  

4) млади брачни парови до 35 година, што се 

доказује изводом из матичне књиге вјенчаних, 

5) незапослено лице, што се доказује потврдом 

издатом од стране Завода за запошљавање или 

увјерењем пореске службе да се не води у 

евиденцији осигураних лица, 

6) овјерена кућна листа и 

7) доказ,потврда о укупним приходима , чија се 

висина укупних прихода доказује платном листом, 

последњим чеком од пензије, увјерењем надлежне 

пореске службе о висини примања или други 

извори прихода уколико их имају, који се могу 

тражити и службеним путем од стране надлежног 

органа, 

8) демобилисани борци и ратни војни инвалиди 

прилажу рјешење надлежног органа о оствареном 

статусу и 

9) доказ да укупан катастарски приход по члану 

породице не прелази износ 10% од просјечног 

катастарског прихода по једном хектару земљишта. 

 



46 
,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 3                                        03.07.2020 

______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

V 

Висина субвенције утврђује се највише до висине 

закупа стамбене јединице и то на период од 12 

мјесеци, уз могућност продужења подношењем 

новог захтјева под једнаким условима, као и 

приликом ранијег остварења права.  

Након проведеног поступка руководилац надлежног 

органа, у складу са својим овлаштењима и овом 

одлуком доноси  првостепено рјешење. 

Против овог рјешења странка има право жалбе у 

року од 15 дана од дана пријема рјешења 

надлежном органу општине Билећа који је 

проводио поступак утврђивања права и одабира 

корисника субвенције. 

Жалба се у два примјерка предаје непосредно или 

путем поште надлежном органу који је донио 

рјешење, а иста се изјављује надлежном 

другостепеном органу за рјешавање по жалби на 

првостепена рјешења, тј. Начелнику општине  

Билећа. 

Рјешење донесено по жалби је коначно.  

VI 

Право на субвенционисање закупнине може се 

одобрити на период од 12 мјесеци, уз могућност 

продужења уз подношење новог захтјева на начин 

и под условима прописаним овом одлуком. 

Корисници права на субвенционисање дужни су 

пријавити сваку околност која утиче на обим или 

престанак права на субвенционисање надлежној 

општинској служби у року од 15 дана од дана 

настанка околности. 

Начелник ће именовати комисију која ће једном 

годишње покренути поступак ревизије права на 

субвенционисање закупнине и утврдити сваку 

околност која утиче на престанак и обим права на 

субвенцију. 

Околности из ове тачке провјеравају се по 

службеној дужности. 

Уколико се у поступку утврди да је подносилац 

захтјева дао неистините податке који су утицали на 

признавање или обим права, подносилац захтјева 

је дужан вратити износ који је остварио давањем 

неистинитих података. 

Жалба на ревизију подоси се надлежном органу 

општине у року од 15 дана од дана пријема 

рјешења. 

VII 

Средства ће се водити на посебном рачуну, 

односно на рачуну који ће се отворити за те 

намјене у буџету општине, а обезбиједиће се из 

буџета општине Билећа и буџета Републичког 

секретаријата за расељена лица и миграције. 

VIII 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и 

на начин њеног доношења.  

IX 

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у " Службеном гласнику општине 

Билећа". 

Број:11.01/013-56/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
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 На основу члана 7. став (3) Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 54/19), 

чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 

36/19) и члана 86. Статута општине  Билећа  

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

претходну сагласност  Републичког секретаријата 

за расељена лица и миграције број: 26.05/1-07-

1023/19 од 2.12.2019. године, Скупштина општине 

Билећа , на  својој 17-тој Редовној сједници 

одржаној дана 29.06.2020.године,  д о н о с и :  

 
О Д Л У К У 

o фонду стамбених јединица социјалног 
становања 

 
I 

Овом одлуком утврђује се број расположивих и 

потребних стамбених јединица  за категорије 

корисника социјалног становања који испуњавају 

услове утврђене Правилником о поступку додјеле 

стамбених јединица, као и право власништва и 

располагање фондом стамбених јединица 

социјалног становања изграђених на подручју 

општине Билећа( у даљем тексту: Општина). 



47 
03.07.2020                    ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 3 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

II 

Стамбеним збрињавањем, у смислу ове одлуке, 

сматра се становање одређеног стандарда које се 

уз подршку јавног сектора обезбјеђује свим 

физичким лицима која из различитих, а 

првенствено економских, социјалних и 

здравствених разлога нису у могућности да 

самостално ријеше стамбено питање на тржишту, 

као  и лицима са дефицитарним занимањима, те 

лица која су остала без стамбене јединице усљед 

више силе, као и лица која због лијечења дјетета 

остају на подручју ове Општине дуже од десет 

дана. 

Становање одређеног стандарда се заснива на 

начелима: економске доступности, правне 

сигурности, приступачности, заштите општег 

интереса, трајности и одрживости објеката, 

енергетске ефикасности, заштите здравља и 

животне средине и заштите од пожара и 

експлозивних материја. 

Изузетно стамбено збрињавање врши се у складу 

са  захтјевима донатора или кредитора који су 

обезбиједили финансијска средства за ове 

намјене. 

Социјално становање у смислу стамбеног 

збрињавања подразумијева обезбјеђивање 

становања по цијени испод тржишне за породична 

домаћинства која не могу себи приуштити 

становање по тржишним условима. 

Евиденцију стамбених јединица социјалног 

становања у Општини води Одјељење за 

просторно уређење , стамбено комуналне послове. 

III 

Фонд стамбених јединица социјалног становања 

чине стамбене јединице чија средства за изградњу 

се обезбјеђују из буџета Републике Српске, буџета 

Општине, средстава по пројектима домаћих или 

међународних институција, донаторских средстава, 

кредитних средстава, средстава јавно-приватног 

партнерства у складу са одредбама прописа којима 

је регулисано јавно-приватно партнерство у 

Републици Српској, грантова и других извора. 

Стамбене јединице социјалног становања 

обезбјеђују се на постојећим урбаним подручјима и 

то: изградњом нових стамбених или стамбено-

пословних објеката, преуређењем постојећих 

објеката који немају оправданост досадашњег 

кориштења, адаптацијом постојећих слабо 

опремљених стамбених јединица или простора, 

повећањем броја стамбених јединица доградњом 

или надоградњом постојећих објеката, на други 

начин, за који Општина сматра да могу служити у 

сврху социјалног становања. 

IV 

Фонд расположивих стамбених јединица социјалног 

становања Општине на који се примјењују одредбе 

ове oдлуке тренутно су изграђене  на локацији 

„Златиште“ улица  Његошева бр. 28 .  у оквиру 

Регионалног стамбеног програма и то:  

ПРИЗЕМЉЕ    

БР.Стана  СТРУКТУРА 

1 једнпспбан -41,83 

2 једнпспбан -52,86 

3 једнпспбан 53,14 

4 једнпспбан 42,68 

5 једнпспбан 41,63 

  

  ПРВИ СПРАТ   

Бр.Стана  СТРУКТУРА 

6 једнпспбан -51,92 

7 двпспбан 58,35 

8 двпиппспбан 63,20 

9 гарспоера 32,72 

10 једнпспбан 41,46 

  

  ДРУГИ СПРАТ   

Бр.Стана  СТРУКТУРА 

11 једнпспбан -51,92 

12 двпспбан 58,35 

13 двпиппспбан 63,20 

14 гарспоера 32,72 

15 једнпспбан 41,46 
 

Потребан број стамбених јединица  за категорије 

корисника социјалног становања који испуњавају 

услове утврђене Законом о социјалном становању 

на подручју општине износи цца  20 , те се овај 

фонд може повећати о чему Скупштина општине 

доноси одлуку у складу са локалном стратегијом 

Општине, а располагање се врши према 
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одредбама ове oдлуке и у складу са Законом о 

социјалном становању Републике Српске.  

V 

Носилац реализације социјалног становања у 

складу са овом oдлуком је Општина, која на свом 

подручју располаже стамбеним јединицама 

социјалног становања, на начин да их може дати у 

непрофитни закуп на одређено вријеме, уз 

сигурност кориштења, док трају потребе за 

стамбеним збрињавањем корисника и која уређује 

систем социјалног становања уз обезбјеђивање 

просторних и урбанистичких услова за развој 

социјалног становања. 

Стамбене јединице социјалног становања 

изграђене на подручју Општине  су власништво 

Општине Билећа. 

Стамбене јединице социјалног становања на 

подручју Општине не могу се отуђивати нити 

стављати под хипотеку. 

Општина, као власник има обавезу: да поднесе 

захтјев за упис у земљишне књиге у року од три 

мјесеца по добијању употребне дозволе објеката 

социјалног становања, да у складу са Правилником 

о поступку додјеле стамбених јединица додијели 

ове стамбене јединице у непрофитни закуп на 

кориштење, да у складу са Правилником о начину 

управљања и одржавања води рачуна о објектима 

социјалног становања, да обезбјеђује сигурно и 

неометано коришћење стамбених јединица, чува 

употребну и тржишну вриједност стамбених 

јединица, те врши контролу кориштења и успостави 

евиденције о закљученим уговорима о закупу, те 

предузме и друге мјере с циљем домаћинског 

управљања стамбеним јединицама. 

Ради обједињавања евиденција о фонду стамбених 

јединица социјалног становања у Републици 

Српској, Општина, као власник, једном годишње је 

дужна да достави Републичком секретаријату за 

расељена лица и миграције, који је надлежан да 

води центарлни регистар стамбених јединица, све 

евиденције и промјене стамбеих јединица и 

закључених уговора о закупу. 

VI 

Технички стандарди морају задовољавати 

величину стамбене јединице која се додјељује на 

коришћење у односу на број чланова породичног 

домаћинства, с тим да додијељени стан на 

кориштење не може бити већи од 81м2. 

Технички стандарди приликом изградње објеката 

морају задовољавати норме које су прописане 

одговарајућим одредбама прописа којим се уређује 

област грађења у Републици Српској. 

VII 

Ступањем на снагу ове oдлуке, престаје да важи 

Одлука o oснивању, управљању, располагању и  

кориштењу стамбеног фонда уз примјену принципа 

социјалног становања у оквиру Регионалног 

стамбеног програма број: 11.01/013-83/16  

(„Службени гласник општине Билећа  бр. 3/16 ) ,  

која се изузетно, у складу са тачком II подтачка III 

ове одлуке, може наставити примјењивати само за 

пројекте донатора и кредитора који су тренутно у 

фази реализације и то у оном дијелу код избора 

корисника и категорија. 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а 

биће објављена у „Службеним гласнику  општине 

Билећа“ 

Број:11.01/013-57/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
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 На основу члана 21. став (2) Закона о 

комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске ",бр. 124/11, 100/17) и члана 35. 

Статута општине Билећа ("Службени гласник 

општине Билећа", број 6/17) Скупштина  општине 

Билећа на  својој 17-тој Редовној сједници  

одржаној дана 29.06.2020. године   д о н и ј е л а   ј 

е  

 
П  Р О Г Р А М 

ОБАВЉАЊА УСЛУГА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ ЗА  2020. ГОДИНУ 

 

Овим Програмом утврђује се обим и квалитет 

одржавања и обављања комуналних објеката и 

уређаја , те висине потребних средстава за 

сљедеће услуге: 

I         ЧИШЋЕЊА  И  ПРАЊА  ЈАВНИХ  
ПРОМЕТНИХ  ПОВРШИНА 
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II       ЧИШЋЕЊА  И ОДРЖАВАЊА 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 
I     ПЛАН ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ 

ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА 
 

У склопу рјешавања проблема заштите и 

унапређења човјекове околине чишћење и прање 

јавних прометних површина заузима значајно 

мјесто. Значај се огледа у очувању здравља 

грађана и љепшем изгледу града. Због наведеног 

је неопходно вршити редовно чишћање и прање 

јавних прометних површина. 

Потреба чишћења јавних прометних површина 

зависи о количини и врсти смећа. Степен 

запрљаности зависи од: културних навика, 

стандарда и самодисциплине грађана.  

У склопу јавних прометних површина навешћемо 

четири категорије улица и то: 

 

1. улице које се чисте  26  пута мјесечно 

2. улице које се чисте  4  пута мјесечно 

3. улице које се чисте  2  пута мјесечно 

4. улице које се чисте повремено  

 

1. Улице које се чисте  26  пута мјесечно ( 

сваким даном осим недеље) 

коловоз        плочник        укупно 

 

-улица краља Александра  

    5.285            6.160          11.445                                   

-  улица Обилића вијенац  

1.872               884            2.756   

_________________________________Укупно:                       

14.201  м2 

 

Ефективне површине  60%   = 8.520 м2 

 

2. Улице које се чисте  4  пута мјесечно ( сваке 

седмице)  

коловоз       плочник       укупно 

-  улица Владимира Гаћиновића 

   3.120           1.826          4.946                                        

-  улица краља Петра  

  4.332           2.879          7.211                                                         

-  улица Пека Павловића 

2.328           1.818          4.146                                                      

-улица Равногорска   

  1.150             923           2.073 

__________________________Укупно:                      

18.376  м2 

 Ефективна површина   50%  =     9.188  м2 

  3. Улице које се чисте   2  пута  мјесечно ( сваке 

друге седмице)  

коловоз        плочник       укупно 

-  улица Попарина страна    

     2.685               846          3.531                                            

-  улица Кула 

      4.364                               4.364                                                               

-  улица Солунских добровољаца  

       9.245                               9.245                               

-  улица Цара Душана   

     1.262             421          1.683                                              

-  улица Херцеговачких устаника  

2.828              943          3.771                                

-улица Јована Рашковића 

1.984                               1.984 

 -  улица Митровданска  

1.087                             1.087 

-  улица Карађорђева  
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1.926                            1.926 

-  улица Јована Дучића  

1.742               584        2.326 

 - улица Мостарска 

3.183          1.062 4.245 

- улица Српске Војске 

3.914           1.628         5.542 

- улица Јевта Дедијера 

1.682               -            1.682 

- улица Ситничка  

4.746              -              4.746 

_____________________________ 
Укупно:         

40.648           5.484        46.132 м2 

Ефективна површина   50%  =   23.066 м2 

  4. Улице које се чисте повремено ( по потреби)    

          - остале улице  80.000 м2 

  Ефективна површина 50%  =  40.000  м2   

5.  Укупно  годишњи одвоз смећа са наведених 

површина 

        50  тура  x  12  мјесеци  =  600 тура 

  6.  Прање улица у склопу чишћења града вршило 

би се по сљедећем распореду: 

-  улица Краља Александра  и  Обилића вијенац 

десет пута годишње са екипом од два перача и 

једног радника на пумпи од цистерне за воду. 

-  остале улице два пута годишње са екипом од два 

перача и једног радника на пумпи од цистерне за 

воду. 

II      ПЛАН ЧИШЋЕЊА  И ОДРЖАВАЊА 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 
      Функције зелених површина су веома сложене.  

Оне су: фабрике кисика, пречистачи ваздуха, битни 

чиниоци у побољшању микроклиме те смањења 

буке и на крају треба неизоставно додати естетски 

фактор. Дакле у општим напорима друштва на 

плану заштите и унапређења човјекове околине  

зелене површине имају значајно мјесето те из тог 

разлога треба вршити одржавање постојећих и 

стварање нових.                     

У склопу зелених површина у нашем граду постоје 

следеће категорије: 

 

- травњаци 

- цвијетњаци 

- живице 

- дрвеће 

- шибље 

 

1. ТРАВЊАЦИ 

-парк Н. Хероја10.920  м2 

- парк  Равногорски   5.350  м2 

-поред Модне куће   139  м2 

-  поред Мале цркве  368  м2 

-   поред Библиотеке 685  м2 

-  поред паркинг Хотела  128  м2 

-  поред  Електро- Билеће 328  м2 

-  поред СО-е  двије зграде 316  м2 

-  поред спортске дворане 1.182 м2 

-  испред старог дома ЈНА   1.235 м2 

- сквер улазак у град 112 м2 

- сквер излазак из града 1.516 м2 

_____________________________ 
Укупно:                          22.614 м2 

 
Одржавање травњака 

-  кошење травњака и одвоз траве  4  пута 

-  чишћење смећа,грабљање лишћа  и одвоз   10  

пута 
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-  набавка вјештачког ђубрива и разбацивање 1 пут 

-  залијевање са градског водовода          10  пута 

2.ЦВИЈЕТЊАЦИ 

 

- сквер на улазу у град   21  м2 

-  сквер на излазу из града  156  м2 

-  улица Пека Павловића  198  м2 

-  парк Равногорски  78  м2 

-  улица краља Петра 186  м2 

-   испред Билећа стана 28  м2 

___________________________ 
Укупно:                                   667 м2 

 
Одржавање цвијетњака 

-  Припрема земљишта и усадња цвијећа                            

1  пут 

-  Окопавање, плијевљење и одвоз траве                         

5 пута  

-  Залијевање цвијетњака  54  пута 

3. ЖИВИЦЕ 

-  поред СО   127  м1 

-  парк Н.Хероја  48  м1 

______________________ Укупнп:                175  м1 

 
Одржавање живице 

 
-  Резидба живице и одвоз грана   4  пута 

-  Залијевање живице                   10  пута 

 
  4   ДРВЕЋЕ 

 
-   парк  Н.Хероја  278  ком 

-  парк  Равногорски  65  ком 

-  улица Краља Александра 194  ком 

-  улица  В.Гаћиновића 28  ком 

-  поред Електро-Билеће33  ком 

-поред Дома културе 12  ком 

- улица Краља Петра 16   ком         

_____________________________ 
Укупно:                        626 ком            

 
Одржавање дрвећа 

 
-  прореда круне, сјечење сувих грана и одвоз грана  

1 пут 

-  залијевање дрвећа 5 пута                                                        

 
5. УКРАСНО ШИБЉЕ 

 
-спортска дворана 44  ком 

-  улица краља Александра (Телеком-Библиотека)                                                

23  ком 

-  парк  Н.Хероја  14  ком 

-  парк  Равногорски   86  ком 

-  сквер улаз у град   3  ком 

-  сквер излаз из града  11 ком 

-  улица Пека Павловића  61 ком 

-  модна кућа   43 ком 

____________________________ 
Укупно:                                285  ком 
 
Одржавање украсног шибља   

 
-  резидба шибља и одвоз грана 2  пута 

-  чишћење шибља 12  пута 

-  залијевање шибља 10  пута 

Број:11.01/013-65/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
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12 

 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ( "Службени гласник Републике 

Српске", бр. 97/16, 36/19), и члана 35. Статута 

општине Билећа ("Службени гласник општине 

Билећа ", број  6/17), Скупштина општине Билећа 

на својој 17-тој Редовној сједници одржаној дана 

29.06.2020.године д о н и ј е л а   ј е 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма обављања услуга 

заједничке комуналне потрошње за 2020.годину 
 

I 

Усваја се Програм обављања услуга заједничке 

комуналне потрошње за 2020.годину. 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Програм обављања 

услуга заједничке комуналне потрошње за 

2020.годину. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у "Службеном гласнику општине 

Билећа". 

Број:11.01/013-65/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
 
13 

 На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу  („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.40/13 , 106/15 , 3/16 и 84/19) и члана 35. 

Статута општине Билећа („Службени гласник 

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

Билећа, на својој 17-тој Редовној  сједници 

одржаној дана 29.06.2020. године, д о н и ј е л а   ј е 

О Д Л У К У 
о приступању измјени „Регулационог плана 

дијела градског центра“ 
 

I 

Приступа се измјени „Регулационог плана дијела 

градског центра“ (у даљем тексту План). 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког 

дијела, који је њен саставни дио. 

 

III 

             Површина обухвата плана је: 7,23 ха 

             Опис  граница плана: 

             -дио улице Краља Петра Ослободиоца к.п. 

4202 К.О. Билећа –град од спортске дворане до 

тачке пресјека са ул. Гаврила Принципа к.п. 2485 

К.О. Билећа- град. Прати улицу Гаврила Принципа 

к.п.2485 К.О. Билећа –град до пресјека са улицом 

Попарина страна к.п. 2532 К.О. Билећа-град. Прати 

дио улице Попарина  страна к.п. 2532 К.О. Билећа-

град до пресјека са улицом Обилићев вијенац к.п. 

2544 К.О. Билећа- град.Обухвата Обилићев вијенац 

к.п. 2544 К.О. Билећа- град до пресјека са улицом 

Краља Александра к.п. 2532 К.О. Билећа- град. 

Прати улицу Краља Александра  к.п. 2532 К.О. 

Билећа –град до Народне библиотеке „Владимир 

Гаћиновић“, обухвата Народну библиотеку и 

ивицом зида „ФК Херцеговац“ иде до улице Краља 

Петра Ослободиоца , поред Спортске дворане. 

IV 

План се доноси на период од 15 година. 

V 

 Смјернице за израду Плана: 

Носилац израде Плана дужан је да се приликом 

израде Плана руководи свим важећим законским 

прописима и програмским задатком. 

VI 

Рок израде Плана је шест мјесеци од дана 

доношења ове Одлуке. 

VII 

 План се састоји од текстуалног и графичког 

дијела: 

Текстуални дио Регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и потцјелинама 

садржи следеће урбанистичке стандарде за 

грађење и уређење простора: 

а) намјена површине, 

б) подјела простора на просторне цјелине и 

потцјелине са објашњењем свих битних 

критеријума за подјелу по зонама и критеријума за 

подјелу, 
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       в) избор врста, односно типова регулационих и 

нивелиационих рјешења, 

       г) одређивање грађевинских линија, 

       д) приједлог за измјену, односно побољшање 

парцелације и препарцелације према власништву 

над земљиштем, 

       ђ) одређивање граничних параметара за 

кориштење, односно за рационално кориштење 

земљишта (коефицијент изграђености и кофецијент 

заузетости, спратност објеката и друго), 

одређивање дијела наслијеђених фондова за 

замјену, доградњу, надоградњу и друго са 

образложењем, 

       е) обезбјеђење јавног и општег интереса у 

функционисању простора: саобраћајних површина, 

зелених и рекреативних површина, објекти 

пејсажне архитектуре, простора за развој привреде 

и услуга, за развој објеката непривреде односно 

јавних служби и друго, 

     ж) услови за опремање свим врстама техничке и 

комуналне инфраструктуре са условима 

прикључења у мјери довољној да буду основ за 

издавање локацијских услова, 

     з) формирање урбанистичко-технолошких 

услова за изградњу, доградњу објеката према 

типовима парцелације, регулације и параметара за 

коришћење земљишта, 

     и) услови за заштиту, очување, уређење и 

активирање природних ресурса, 

      ј) природни услови за грађење (рељеф, 

хидрографија, геологија, сеизмичност, клима и 

друго) 

     к) услови за очување заштиту и презентацију 

наслеђа културе, природе и заштиту животне 

средине, 

     л) услови за заштиту људи и добара у случају 

елементарних непогода, ратних катастрофа и 

технолошких акцидената, 

    љ) мјере технолошке ефикасности, 

     м)  услови за уклањање баријера за кретање 

лица са умањеним тјелесним способностима, 

     н) одређивање зона, дијелова зона, групе 

локација или појединачних линија за које је 

потребно радити урбанистички пројекат, односно 

расписивати конкурс за израду тог пројекта, 

     њ) економске валоризације плана и 

     о) друго што проистиче из карактера задатог 

подручја, односно његове изграђености. Графички 

дио Регулационог плана чине све карте стања и 

карте планираног рјешења прописане Правилником 

из члана 27.став (5) тачка а) Закона. 

VIII 

 Носилац израде Плана ће носиоцу 

припреме Плана предати овјерен поднацрт Плана. 

Носилац припреме Плана ће размотрити 

преднацрт на стручној расправи. Носилац израде 

Плана ће размотрити примједбе, мишљење и 

сугестије на преднацрт и прихваћена рјешења ће 

уградити у нацрт Плана. 

 Носилац припреме Плана утврдиће нацрт Плана, 

мјесто, вријеме и начин излагања нацрта Плана на 

јавни увид. Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, 

времену и начину излагање нацрта Плана јавност и 

власници непокретности на подручју за које се 

доноси План ће се обавијестити огласом. 

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

просторијама Одјељења за просторно уређење, и 

просторијама носиоца израде Плана.  

Носилац израде Плана ће размотрити све 

примједбе, приједлоге и мишљења достављена у 

току јавног увида и о њима заузети и образложити 

свој став и тај став у писменој форми доставити 

носиоцу припреме Плана и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 

Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи у року 30 дана од дана затварања јавног 

увида. Позив за јавну расправу ће се објaвити у 

најмање једном дневно листу доступном на 

територији РС. Уколико би се приједлог Плана на 

основу прихваћених приједлога, примједаба , 

мишљења достављених у току јавног увида, 

значајно разликовао од нацрта докумената, 

носилац припреме ће поново организовати јавни 

увид, који се може спроводити највише два пута.  

IX 

 Носилац припреме Плана по одржаној 

јавној расправи утврдиће приједлог Плана у складу 
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са закључцима са расправе, најдуже у року од 30 

дана. 

Скупштина општине Билећа дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана 

утврђивања приједлога. 

X 

 Средства потребна за покривање 

материјалних трошкова за израду Плана биће 

обезбијеђена  из  буџета Општине Билећа. 

XI 

 Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење, стамбено комуналне послове, 

а носиоца израде Плана ће одредити општина 

Билећа, путем јавних набавки. 

XII 

 Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“ 

Број:11.01/013-58/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________  
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 На основу члана 80. став (4) Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник  

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

члана 35. Статута општине Билећа, („Службени 

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

општине Билећа, на својој 17-тој  Редовној 

сједници одржаној дана  29.06.2020. године,     д о н 

о с и 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању просјечне коначне грађевинске 

цијене м2 корисне површине стамбеног и                                                                                                             
пословног простора за подручје општине 

Билећа 
 

I 

Овом одлуком утврђује се просјечна коначна цијена  

једног м2 корисне површине стамбеног и пословног 

простора  за подручје општине Билећа, а који 

износи  613,00 КМ/м2 ( шестотринаест КМ/м2 ) са 

урачунатим ПДВ-ом. 

 

 

II 

Цијена из претходног члана служи као основица за 

израчунавање висине ренте за текућу  2020 годину. 

III 

Просјечну коначну грађевинску цијену надлежни 

орган управе за послове грађења  утврдио је на 

основу предрачуна из главног пројекта  за издате 

грађевинске дозволе у претходној години. 

IV 

Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења , а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-59/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
 
 
 
15 

 На основу члана 18, став (2) и члана  46. 

Одлуке  о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник  општине Билећа“ 

бр. 6/17 ) и члана 35. Статута  општине Билећа  

(„Службени гласник општине Билећа „ бр. 6/17), 

Скупштина општине Билећа на својој 17-тој 

Редовној  сједници  одржаној дана 

29.06.2020.године  д о н и ј е л а   ј е  

О  Д  Л  У  К  У 
о закупу земљишта за изградњу  соларне и 

вјетроелектране 
на  подручју општине Билећа 

 
I 

 Општина Билећа  даје у закуп остало   грађевинско 

земљиште намијењено за изградњу објекта који се 

налази ван треће  зоне градског  грађевинског 

земљишта . 

II 

Висина  закупнине за кориштење  земљишта 

утврђује  се на годишњем нивоу у  износу од 0,10 

КМ/м2 , а начин плаћања и друга међусобна права 

и обавезе везано за  кориштење земљишта  

регулисат ће се уговором о закупу. 

III 

Земљиште које се додјељује у закуп  намијењено је 

за ефикаснију реализацију будућих инвестиционих 
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пројеката из области обновљивих извора енергије 

изградња соларних и вјетроелектрана   који се  

планирају  реализовати  на  подручју  општине 

Билећа. 

IV 

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења , а 

биће објављена  у "Службеном гласнику општине 

Билећа". 

Број:11.01/013-60/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
 
16 

 На основу члана 348. став (1) Закона о 

стварним правима ( „ Службени гласник Републке 

Српске“, бр.124/08, 58/09, 95/11 и 18/16), члана 5. 

став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног 

конкурса  за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединицама локалне 

самоуправе („ Службени гласник Републке Српске“, 

број  20/12),  члана 35. став (2) тачка 13) Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине 

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

на  својој 17-тој  Редовној сједници одржаној дана  

29.06.2020. д о н и ј е л а    ј е 

ОДЛУКУ 
о продаји земљишта из општинске својине 

 
I 
 

Под условима и на начин регулисан овом одлукм 

спровешће се продаја лицитацијом земљишта из 

општинске својине  и то: 

1. к.п.број 3966/46  К.О.Билећа Град (нови премјер), 

што одговара к.п. број 1/239 К.О. Мируше у 

површини од  540 м², уписано у Листу 

непокретности број: 1584/75 и Земљишнокњижном 

изватку НАР и РЗ БРОЈ: 21.13/714.3-1-561/19, ЗК  

уложак 192. 

Почетна продајна цијена земљишта износи 4.768,2 

КМ (четирихиљадеседамстошезестосам и 2/100), 

односно 8,83 КМ/м². 

2. к.п.број 93/14 К.О. Чепелица у површини од 3 295 

м² уписано у Листу непкретности број:  21/12 К.О. 

Чепелица  

Почетна продајна цијена земљишта износи 

3.196,15 КМ (трихиљадестодеведесетшест и 

15/100), односно 0,97 КМ/м² 

3. к.п.број 1328/7 К.О. Билећа Град (нови премјер), 

што одговара к.п. 297/43 К.О. Билећа Град ( стари 

премјер), у површини од 203 м², уписано у Листу 

непокретности број: 1574/6 и Земљишнокњижном 

изватку НАР и РЗ БРОЈ: 21.13/714.3-1-566/19, ЗК 

уложак 2. 

Почетна продајна цијена земљишта износи 

3.174,92 КМ (трихиљадестоседамдесетчетири и 

92/100), односно 15,64 КМ/м². 

4. к.п. број 356/3 К.О. Мируше (нови премјер), што 

одговара к.п. број 1/238 К.О. Мируше (стари 

премјер), у површини од 2 355 м², уписано у Листу 

непокретности број: 49/8 и Земљишнокњижном 

изватку НАР и РЗ БРОЈ: 21.13/714.3-1-155/19, ЗК 

уложак 192. 

Почетна продајна цијена земљишта износи 

3.179,25 КМ (трихиљадестоседамдесетдевет и 

20/100), односно 1,35 КМ/м² 

5. к.п. број 3287/4 К.О. Билећа Град (нови премјер), 

у површини од 35 000 м² , уписано у Листу 

непокретности број: 2618/1 К.О. Билећа Град и 

Земљишнокњижном изватку НАР и РЗ БРОЈ: 

21.13/714.1-89/20, ЗК уложак  435. 

Почетна продајна цијена земљишта износи  

42.455,00 КМ 

(четрдесетдвијехиљадечетиристопедесетпет), 

односно 1,213 КМ/м². 

6. к.п. број 1776/2 К.О. Билећа Град (нови премјер), 

што одговара к.п. 425/19 (стари премјер), у 

површини од 1415 м², уписано у Листу 

непокретности број: 1581/61  и Земљишнокњижном 

изватку НАР и РЗ БРОЈ: 21.13/714.3-1-562/19, ЗК 

уложак 2. 

Почетна продајна цијена земљишта износи  1.698 

КМ(хиљадушестодеведесетосам), односно 1,20 

КМ/м² 

7. к.п. број 94/1 К.О. Чепелица у површини од 1695 

м², уписано у Листу непокретности број 21/14 . 

Почетна продајна цијена земљишта износи  

2.018,74 КМ (двијехиљадеосамнаест и 74/100), 

односно 1, 191 КМ/м² 

II 

За учешће у поступку лицитације учесници су 

дужни уплатити кауцију, која износи 10% од 
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почетне продајне цијене, на жиро рачун Општине 

Билећа. 

III 

Продајну цијену наведеног земљишта учесници 

лицитације, са којима ће се закључити уговор, 

обавезни су уплатити најкасније на дан закључења 

купопродајног уговора. 

IV 

Поступак лицитације спровешће комисија за 

лицитацију коју именује Начелник одјељења за 

просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

општине Билећа. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику Општине 

Билећа. 

Број:11.01/013-61/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р. 
___________________________________________ 
 
17          

 На основу члана 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу  („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.40/13 , 106/15 , 3/16 и 84/19) и члана 35. 

Статута општине Билећа („Службени гласник 

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

Билећа, на својој 17-тој Редовној сједници одржаној 

дана  29.06.2020. године,  д о н и ј е л а   ј е 

О Д Л У К У 
о приступању изради „Регулационог плана  

Зарјечја“, и  „Регулационог плана обале 
Билећког језера“ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради  „Регулационог плана  Зарјечја“ 

и „Регулационог плана обале Билећког језера“,  (у 

даљем тексту Планови ). 

Члан 2. 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког 

дијела, који је њен саставни дио. 

Члан 3. 

 Површина обухвата плана Зарјечја  је око 200 ха . 

На овом   подручју   планирана је изградња   

соларне  електране  и прикључног далековода. 

 

Површина обухвата плана  обале Билећког језера 

је око  622  ха.   

Члан 4. 

 Планови  се доносе на период од 10 година. 

Члан 5. 

Смјернице за израду Планова: 

Носилац израде Планова  дужан је да се приликом 

израде Планова  руководи свим важећим 

законским прописима и програмским задатком. 

Члан 6. 

Рок израде Планова је дванаест мјесеци од дана 

доношења ове Одлуке. 

Члан 7. 

Планови  се састоје од текстуалног и графичког 

дијела: 

Текстуални дио Регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и потцјелинама 

садржи следеће урбанистичке стандарде за 

грађење и уређење простора: 

а) намјена површине, 

б) подјела простора на просторне цјелине и 

потцјелине са објашњењем свих битних 

критеријума за подјелу по зонама и критеријума за 

подјелу, 

       в) избор врста, односно типова регулационих и 

нивелиационих рјешења, 

       г) одређивање грађевинских линија, 

       д) приједлог за измјену, односно побољшање 

парцелације и препарцелације према власништву 

над земљиштем, 

       ђ) одређивање граничних параметара за 

кориштење, односно за рационално кориштење 

земљишта (коефицијент изграђености и кофецијент 

заузетости, спратност објеката и друго), 

одређивање дијела наслијеђених фондова за 

замјену, доградњу, надоградњу и друго са 

образложењем, 
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       е) обезбјеђење јавног и општег интереса у 

функционисању простора: саобраћајних површина, 

зелених и рекреативних површина, објекти 

пејсажне архитектуре, простора за развој привреде 

и услуга, за развој објеката непривреде односно 

јавних служби и друго, 

     ж) услови за опремање свим врстама техничке и 

комуналне инфраструктуре са условима 

прикључења у мјери довољној да буду основ за 

издавање локацијских услова, 

     з) формирање урбанистичко-технолошких 

услова за изградњу, доградњу објеката према 

типовима парцелације, регулације и параметара за 

коришћење земљишта, 

     и) услови за заштиту, очување, уређење и 

активирање природних ресурса, 

      ј) природни услови за грађење (рељеф, 

хидрографија, геологија, сеизмичност, клима и 

друго) 

     к) услови за очување заштиту и презентацију 

наслеђа културе, природе и заштиту животне 

средине, 

     л) услови за заштиту људи и добара у случају 

елементарних непогода, ратних катастрофа и 

технолошких акцидената, 

    љ) мјере технолошке ефикасности, 

     м)  услови за уклањање баријера за кретање 

лица са умањеним тјелесним способностима, 

     н) одређивање зона, дијелова зона, групе 

локација или појединачних линија за које је 

потребно радити урбанистички пројекат, односно 

расписивати конкурс за израду тог пројекта, 

     њ) економске валоризације плана и 

     о) друго што проистиче из карактера задатог 

подручја, односно његове изграђености. Графички 

дио Регулационог плана чине све карте стања и 

карте планираног рјешења прописане Правилником 

из члана 27.став 5.тачка а) Закона. 

Члан 8. 

Носилац израде Планова ће носиоцу припреме 

Планова предати овјерен поднацрт Планова . 

Носилац припреме Планова  ће размотрити 

преднацрт на стручној расправи. Носилац израде 

Планова ће размотрити примједбе, мишљење и 

сугестије на преднацрт и прихваћена рјешења ће 

уградити у нацрт Планова. 

 Носилац припреме Планова  утврдиће нацрт 

Планова , мјесто, вријеме и начин излагања нацрта 

Плана на јавни увид. Јавни увид ће трајати 30 

дана. О мјесту, времену и начину излагање нацрта 

Планова јавност и власници непокретности на 

подручју за које се доноси Планови  ће се 

обавијестити огласом. 

Нацрт Планова  ставиће се на јавни увид у 

просторијама Одјељења за просторно уређење, и 

просторијама носиоца израде Планова.  

Носилац израде Планова  ће размотрити све 

примједбе, приједлоге и мишљења достављена у 

току јавног увида и о њима заузети и образложити 

свој став и тај став у писменој форми доставити 

носиоцу припреме Планова  и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 

Став носиоца израде Планова  према примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи у року 30 дана од дана затварања јавног 

увида. Позив за јавну расправу ће се објевити у 

најмање једном дневно листу доступном на 

територији РС. Уколико би се приједлог Плана на 

основу прихваћених приједлога, примједаба , 

мишљења достављених у току јавног увида, 

значајно разликовао од нацрта докумената, 

носилац припреме ће поново организовати јавни 

увид, који се може спроводити највише два пута.  

Члан 9. 
 
Носилац припреме Планова  по одржаној јавној 

расправи утврдиће приједлог Планова  у складу са 

закључцима са расправе, најдуже у року од 30 

дана. 

Скупштина општине Билећа дужна је да одлучи о 

приједлогу Планова  у року од 60 дана од дана 

утврђивања приједлога. 

Члан 10. 

Средства потребна за покривање материјалних 

трошкова за израду Планова биће обезбијеђена  из 

Буџета општине Билећа у сарадњи са 

инвеститорима и Владом Републике Српске.  
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Члан 11. 

Носилац припреме Планова  је Одјељење за 

просторно уређење, стамбено комуналне послове, 

а носиоца израде Планова  ће одредити општина 

Билећа, путем јавних набавки. 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“ 

Број:11.01/013-62/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
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 На  основу члана 22. став (1) тачка 1) 

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 121/12, 46/17), члана 35. став (2) тачка 

12) Статута општине Билећа („Службени гласник 

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

Билећа на својој 17-тој Редовној сједници одржаној 

дана 29.06.2020.године,    д  о  н  о с  и : 

О  Д  Л  У  К  У 
о организовању и функционисању цивилне 

заштитеу области заштите и спасавања у 
општини Билећа 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

I 

Овом Одлуком, у складу са Законом о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 

Гласник Републике Српске“, број: 121/12; 46/17), и 

Процјеном угрожености од елементарних  

непогода, природних и  других несрећа на подручју 

општине  Билећа, утврђује се организација, 

програмирање и планирање, права и обавезе 

грађана, органа локалне заједнице, привредних 

друштава и других правних лица, обучавање, 

оспособљавање и финансирање структура 

Цивилне заштите у општини  ради заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама. 

II 

Заштита и спасавање организују се са гледишта 

угрожености од процијењене појаве природне и 

друге несреће, као што су: 

1.Природне непогоде на које људски фактор не 

може утицати су:  земљотреси, поплаве, олујни 

вјетар, град, сњежне падавине и сњежни  наноси, 

суше, клизишта, масовне појаве људских, 

животињских и биљних болести. 

2.Техничко-технолошке несреће које су измакле 

контроли човјека, изазване непажњом човјека у 

обављању својих дјелатности, при управљању 

средствима за рад и у раду са опасним материјама 

(велики шумски пожари, радиоактивно и друго 

загађење зрака, воде, земљишта и намирница 

биљног и животињског поријекла). 

3.Друге несреће које проузрокује човјек својим 

активностима, као што су несреће у саобраћају, 

пожари и друго. 

III 

Цивилна заштита у општини Билећа је плански 

организован дио система заштите и спасавања који 

обухвата: припремање и учешће грађана, 

предузећа и других правних лица, професионалних 

служби, организација и удружења, кроз 

превентивне и оперативне активности које се 

предузимају на заштити и спасавању људи, 

материјалних добара, културних добара и животне 

средине у ванредним ситуацијама. 

Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од 

природних и других несрећа су хуманитарне и 

невојне природе. 

IV 

Задатке цивилне заштите обављају следеће снаге: 

организационе јединице Општинске управе Билећа 

, привредна друштва, Штаб за ванредне ситуације, 

јединице и тимови цивилне заштите општине, 

Повјереници заштите и спасавања, јединице и 

тимови које формирају привредна друштва, 

удружења грађана и друге невладине организације, 

професионалне и хитне службе, друге организације 

и грађани. 

V 

Активности заштите и спасавања огледају се кроз 

провођење: 

1.Превентивних активности заштите и спасавања, 

2.Оперативних активности заштите и спасавања, 

3.Активности које се предузимају у случају 

непосредне пријетње од опасности, 
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4.Активности које се предузимају за вријеме ризика 

од опасности, 

5.Активности које се проводе приликом отклањања 

последица од насталих опасности. 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА, ПРИВРЕДНИХ 

ДРУШТАВА, ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА  И ОРГАНА 

ОПШТИНЕ 

а) Права и дужности грађана 

VI 

Грађани имају право и дужност учествовати у 

заштити и спасавању од елементарних непогода и 

других несрећа, давати материјална средства, 

обучавати се за личну, узајамну и колективну 

заштиту, за провођење мјера заштите и спасавања 

сходно одредбама Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама, и одредбама ове одлуке. 

VII 

У извршавању задатака заштите и спасавања, 

дужни су учествовати радно способни грађани од 

18 до 60 година старости (мушкарци), односно 55 

година (жене). 

Здрастевну способност грађана за обављање 

задатака заштите и спасавања, за потребе 

општине, утврђују здравствене установе-

оспособљене за вршење здравствених прегледа, а 

у складу са прописом министра здравља и 

социјалне заштите Републике Српске 

VIII 

Грађани који буду позвани на вршење  послова  

заштите и спасавања имају право на новчану 

накнаду (изгубљена зарада, превоз, смјештај и 

исхрану) сходно одредбама Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама. 

Средства за накнаду из става.1.овог члана, 

обезбијеђују се у Буџету општине. 

б) Права и дужности привредних друштава и других 

правних лица. 

IX 

Привредна друштва и друга правна лица која 

обављају дјелатност од значаја за заштиту и 

спасавање, дужна су да организују и проводе 

послове заштите и спасавања, у складу са Законом 

и овом одлуком. 

Начелник општине ће, на основу Процјене 

угрожености од елементарних непогода, посебном 

одлуком, одредити привредна друштва и правна 

лица која су обавезна поступити у складу са 

чланом 23. став (1) Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама и овом одлуком. 

Привредна друштва и друга правна лица, утврђена 

Одлуком из става (2) овог члана, дужна су 

проводити одговарајуће припреме : доносити 

процјену и планове заштите и спасавања од 

елементарних непогода и других несрећа, 

упознавати своје раднике о планираним 

активностима и мјерама заштите и спасавања, 

формирати, обучавати и опремити јединице и 

тимове заштите и спасавања, те обавјештавати 

службу цивилне заштите општине о евентуалним 

промјенама, везано за организацију и дјелатност са 

којом се бави. 

Руководилац привредног друштва и другог правног 

лица одговоран је за провођење мјера и задатака 

заштите и спасавања. 

ц) Права и дужности органа општине 

1.Скупштина општине 

X 

У остваривању права и дужности у области 

заштите и спасавања, Скупштина општине доноси: 

- Одлуку о организовању и функционисању 

цивилне заштите у области заштите и спасавања, и 

обезбјеђује њено провођење, у складу са 

јединственим системом заштите и спасавања на 

територији Републике. 

- Процјену угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа, 

- Програм за смањење ризика од 

елементарне непогоде и друге несреће, 

- Одлуку о формирању Штаба за ванредне 

ситуације, 

- Планира и утврђује  изворе финансирања 

активности цивилне заштите у области заштите и 

спасавања. 

- Одлуку о одређивању локације за 

уништење ЕСЗР  и мина на приједлог надлежне 

организационе јединице цивилне заштите општине 
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уз писмену процјену и мишљење Управе цивилне 

заштите. 

-Разматра стање у области заштите и спасавања. 

2.) Начелник општине 

XI 

Начелник општине у оквиру својих права и 

дужности у области цивилне заштите: 

- Предлаже  доношење Одлуке о 

организовању и функционисању цивилне заштите у 

области заштите и спасавања. 

- Управња системом цивилне заштите у 

области заштите и спасавања у општини. 

- Предлаже Процјену угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа. 

- Предлаже Програм за смањење ризика од 

елементарне непогоде и друге несреће,  

- Доноси План заштите и спасавања од 

елементарне непогоде и друге несреће. 

- Организује и спроводи послове осматрања, 

обавјештавања и узбуњивања на нивоу јединице 

локалне самоуправе, 

- Именује  штаб за ванредне ситуације, 

оснива јединице и тимове ЦЗ, 

- Именује и разрјешава командире јединица и 

тимова ЦЗ и Повјеренике заштите и спасавања; 

- Усаглашава и верификује планове Управе 

цивилне заштите за деактивирање специфичног 

ЕСЗР, 

- Наређује поступање по плану 

приправности; 

- Проглашава ванредну ситуацију на подручју 

општине, 

- Наређује мобилизацију и  употребу снага и 

средстава за заштиту и спасавање, 

- Наређује узбуњивање,  

- Наређује евакуацију и збрињавање у 

случају елементарне непогоде и друге несреће,  

- Доноси Одлуку којом одређује  привредна 

друштава и друга  правна лица, која су обавезна да 

поступају у складу са чланом 23 овог закона,  

- Доноси Одлуку о формирању комисије за 

процјену штете, проузроковане елементарним 

непогодама и другим несрећама, 

- Закључује уговоре и споразуме о 

извршавању задатака цивилне заштите у области 

заштите и спасавања,  

- Доноси одлуку о упућивању помоћи 

сусједним и другим јединицама локалне 

самоуправе које су погођене елементарном 

непогодом и другом несрећом,  

- Извршава наредбе републичког штаба за 

ванредне ситуације,  

- Оснива оперативни центар Општине у 

оквиру цивилне заштите Општинске управе Билећа 

и доноси одлуку о његовом активирању у случају 

природне и друге несреће; 

- Доноси планове оперативног провођења у 

циљу заштите и спасавања од пожара, поплава и 

сњежних падавина  за текућу годину: 

- Доноси планове и програме обучавања, 

оспособљавања и опремања структура цивилне 

заштите општине у складу са планом обуке и 

оспособљавања за заштиту и спасавање у 

Републици. 

- Обезбјеђује организационе, кадровске и 

материјалне услове за рад Општинског штаба за 

ванредне ситуације; 

- Остварује сарадњу са Републичком 

управом цивилне заштите и са Начелницима 

сусједних општина, по питањима од заједничког 

инетереса у заштити и спасавању; 

- Врши и друге послове из области заштите и 

спасавања. 

Одсјек за цивилну заштиту и заштиту од пожара 

XII 

Одсјек за цивилну заштиту и заштиту од пожара у 

Одјељењу за општу управу Општинске управе 

Билећа врши стручне, управне и друге послове, 

који се односе на: 
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- Израду Процјене угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа. 

- Израду Плана заштите и спасавања од 

елементарних непогода и других несрећа. 

- Израду  Програма за смањење ризика од 

елементарне непогоде и друге несреће у јединици 

локалне самоуправе,  

- Припрема одлуку о организацији и 

функционисању цивилне заштите у систему 

заштите и спасавања,  

- Предлагање програма, вјежби и планова 

обучавања и опремања Штаба за ванредне 

ситауције, јединица и тимова  цивилне заштите, 

повјереника заштите и спасавања. 

- Организује и координира спровођење мјера 

и задатка цивилне заштите у области заштите и 

спасавања,  

- Кординацију дјеловања субјеката од значаја 

за заштиту и спасавање у случају елементарне 

непогоде и друге несреће. 

- Организацију  послова осматрања, 

обавјештавања и узбуњивања. 

- Организацију извођења и праћења 

реализације обуке грађана на обављању личне  

узајамне и колективне  заштите. 

- Организује, прати и реализује обуку снага 

цивилне заштите, 

- Вођење евиденције припадника цивилне 

заштите  и материјално-техничких средстава за 

потребе цивилне заштите. 

- Доношење Плана и Програма стручног 

оспособљавања и усавршавања Територијалне 

ватрогаснe јединице општине Билећа, који је 

усмјерен на оспособљавање ватрогасаца за 

њихову спремност ради брзог и ефикасног 

дјеловања и извршавања задатака ватрогаснe  

јединице. 

- Припремање Планова и Програма заштите 

од пожара и стара се о њиховој реализацији. 

- Давање стручних упутстава грађанима 

,привредним друштвима и другим правним лицима 

о питањима заштите и спасавања. 

- Подношење редовних извјештаја о раду 

Начелнику општине и Управи ЦЗ. 

- Друге послове везане за заштиту и 

спасавање у складу са Законом и другим 

прописима  и општим актима. 

Организационе јединице Општинске управе  
Билећа 
 

XIII 
 
Организационе јединице  Општинске управе  

Билећа у оквиру свог дјеловања у области цивилне 

заштите: 

1.Учествују у изради Процјене угрожености и Плана 

заштите и спасавања од елементарних непогода и 

других несрећа у оквиру својих надлежности; 

2. Организују, планирају и обезбјеђују провођење 

превентивних мјера заштите и спасавања и 

предлажу мјере и активности за њихово 

унапређење; 

3. Врше контролу провођења мјера за спречавање 

елементарне непогоде и друге несреће, и 

отклањање последица у области из своје 

надлежности: 

4. Достављају податке Одсјеку за ЦЗ и ЗОП  

општине Билећа од значаја за планирање, 

организовање и провођење мјера заштите и 

спасавања: 

5. Врше стручне послове за потребе цивилне 

заштите, који се односи на ангажовање служби, 

привредних друштава и других правних лица у 

заштити и спасавању: 

6. Обављају и друге послове за потребе заштите и 

спасавања. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У 

ОПШТИНИ БИЛЕЋА 

XIV 

Цивилна заштита у општини Билећа организује се у 

складу са Процјеном угрожености људи и 

материјалних добара  на подручју општине Билећа 

која обезбјеђује оптимално и рационално 

ангажовање свих расположивих снага и средстава  

на задацима заштите и спасавања од 

елементарних непогода и других несрећа; 
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Организовање, припремање и функционисање 

цивилне заштите на територији општине, заснива 

се на: 

- Процјени угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа и процјени потреба и 

могућности  за заштиту, спасавање и отклањање 

последица несреће; 

- Доследном провођењу превентивних мјера 

заштите; 

- Ангажовању предузећа, органа, служби и 

других правних лица(са расположивим људским и 

материјално-техничким потенцијалима ) која у 

оквиру својих редовних дјелатности, обезбјеђују 

провођење неких од утврђених мјера заштите и 

спасавања; 

- Провођењу личне, узајамне и колективне 

заштите, кроз организовано учешће грађана; 

- Мобилности јединица специјализоване 

намјене, ради бржег и успјешнијег интервенисања; 

- Остваривању пуне кординације са 

субјектима од значаја за заштиту и спасавање и 

сарадњи са сусједним општинама. 

XV 

На извршавању задатака и провођењу мјера 

заштите и спасавања, поред субјеката утврђених у 

Одлуци из члана 23.став. (2) Закона и члана 9. ове 

Одлуке, могу се ангажовати и друга предузећа, 

привредна друштва и органи на територији 

општине и сусједних општина, у колико Општински 

штаб за ванредне ситуације процијени да постоји 

потреба за њихово ангажовање. 

XVI 

Предузећа, институције, органи и други правни 

субјекти, утврђени Одлуком из члана 9. ове одлуке 

донијеће планове заштите и спасавања од 

елементарних непогода  и других несрећа, и 

ускладиће своја акта са овом одлуком најкасније за 

три мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

XVII 

За руковођење акцијама заштите и спасавања на 

подручју општине Билећа, те обављање и других 

послова у заштити и спасавању, формира се 

Општински штаб за ванредне ситуације. 

Комадант Општинског штаба за ванредне ситуације 

је Начелник општине Билећа, 

Постављење и разрјешење чланова Општинског 

штаба, врши се на основу одлуке Начелника 

општине. 

XVIII 

Поред послова и задатака из члана 45. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

Општински штаб за ванредне ситуације врши 

следеће послове: 

1. Преко средстава јавног информисања 

обавјештава становништво и јавност о стању на 

угроженом подручју: 

2. Наређује Повјереницима заштите и спасавања 

да предузму активности на заштити и спасавању 

људи и материјалних добара; 

3. По наређењу Републичког штаба за ванредне 

ситуације, ангажује снаге и средства заштите и 

спасавања на угрожено подручје друге општине; 

4. Разматра нацрте докумената: Програм развоја 

цивилне заштите, План заштите и спасавања у 

ванредним ситауацијама, Одлуку о организацији и 

функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручују општине, врши 

годишњу анализу стања заштите и спасавања, и 

предлаже надлежним органима предузимање 

потребних мјера. 

XIX 

На основу Процјене угрожености људи и 

материјалних добара од елементарних непогода и 

других несрећа потреба и могућности, општина 

Билећа формира јединице опште намјене, 

специјализоване намјене и тимови цивилне 

заштите. 

Одлуку о образовању, врсти, величини и броју 

јединица и тимова цивилне заштите општине, 

именовање и разрјешење командира јединица, 

доноси Начелник општине. 

XX 

Јединице цивилне заштите организују се у 

привредним друштвима и другим правним лицима, 

чија је редовна дјелатност од непосредног значаја 

за заштиту и спасавање.  
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Одлуку о образовању, врсти, величини јединице 

цивилне заштите  из става 1. овог члана доноси 

орган, утврђен општим актом привредног или 

другог правног лица. 

У јединице цивилне заштите распоређују се 

обавезници цивилне заштите, који имају 

одговарајуће здравствене способности и стручно 

знање. 

XXI 

У насељеним мјестима , дијелу насеља, стамбеној 

згради, селима, засеоцима, одређују се 

повјереници заштите и спасавања на основу 

одлуке Начелника општине. 

Привредна друштва повјеренике заштите и 

спасавања, одређују према сопственој процјени, 

зависно од броја радника и унутрашње 

организације. 

ОПРЕМАЊЕ, ОБУЧАВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ 

XXII 

Опремање, обучавање и оспособљавање штаба за 

ванредне ситуације, јединица и повјереника  

заштите и спасавања, врши се на основу планова 

обуке и оспособљавања 

XXIII 

Плановима  заштите и спасавања обезбјеђује се 

организовано и усклађено дјеловање на 

спречавању несреће, односно смањењу њихових 

последица и што брже обезбјеђење основних 

услова за живот у случају елементарне непогоде и 

друге несреће. 

XXIV 

Општина планира и утврђује изворе финансирања 

за извршење задатака заштите и спасавања из 

члана 155. Закона о заштити и спасавања у 

ванредним ситуацијама и задатака утврђених овом 

одлуком. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

XXV 

Са даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о организацији и функционисању 

цивилне заштите у општини Билећа број: 11.01/013-

281/13 од 17.09.2013.године. 

XXVI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “ Службеном гласнику Општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-63/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
 
19 

 На основу  члана 39. став (2)  Закона о 

локалној  самоуправи („Службени  гласник  

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 35.  

Статута    општине  Билећа („Службени гласник 

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

Билећа  на  својој  17-тој Редовној  сједници  

одржаној дана, 29.06.2020.године донијела је 

следећи  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Да  се  грант  за  Општинску  борачку организацију 

Билећа за 2020.годину ,а који је предвиђен у износу  

од 90.000 КМ стави  у  приоритет  у односу  на  

остале   грантове и да се  укупан  износ  исплати  у  

календарској  години.                       

II 

Скупштина  општине  Билећа  тражи  од   

Начелника  општине  Билећа да буду  приоритет 

дјеца  погинулих  бораца и  социјално  угрожених  

бораца приликом  исплате једнократних  помоћи  и 

заснивања радног односа. 

III 

Скупштина  општине  Билећа  тражи  од   

Начелника  општине  Билећа да у складу  са  

могућностима финансијски  помогне  лицима  

против  којих  се   води   кривични  поступак за  

ратне  злочине  и  који  су  на  издржавању казни  

под  таквим  пресудама. 

IV 

Овај  Закључак  биће  објављен у  „Службеном 

гласнику  општине  Билећа“ ,а ступа  на  снагу  

наредног  дана  од  дана  објављивања. 

Број:11.01/013-64/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 
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20 

 На основу  члана 39. став (2)  Закона о 

локалној  самоуправи („Службени  гласник  

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 35  

Статута    општине  Билећа („Службени гласник 

општине  Билећа“  6/17), Скупштина  општине  

Билећа  на  својој  17-тој  Редовној  сједници  

одржаној дана, 29.06.2020.године,  д о н и ј е л а  ј е 

О Д Л У К У 
о   оснивању   Фонда 

 
I 

Оснива   се  Фонд  у  износу   од  30.000 КМ  за 

финансијску    помоћ  запосленима у  рибарници 

„Жувела –ХБ“ д.о.о. Столац а који  имају   

пребивалиште  на  територији   општине  Билећа и  

који  су   позитивни  на „COVID-19“. 

II 

Средства  за   Фонд   обезбиједиће  се  дијелом из 

једног мјесечног одборничког додатка за шта је 

потребно да одборници потпишу изјаву о одрицању 

од истог, и дијела плате функционера општине 

Билећа за шта је потребно да дају писмену изјаву 

Одјељењу за финансије о одрицању од истог  а 

остатак  до  износа  од 30.000 КМ  ће  се  

обезбиједити из буџетске  резерве  и евентуалних  

уплата  Владе  Републике  Српске  за  општине  

угрожене „COVID- 19“. 

III 

Ова  Одлука биће објављена  у „Службеном 

гласнику општине Билећа“ и  ступа   на  снагу 

наредног  дана  од   дана  објављивања у 

„Службеном гласнику  општине  Билећа“. 

Број:11.01/013-65/20          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                                                
Билећа,29.06.2020.год.             Срђан Роган, с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

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

исплата новчаних средстава у износу од 1.305,84 

КМ за набавку каменог агрегата и тампона,у сврху 

насипања макадамских путева на подручју општине 

Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за  одржавање јавних површина. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-807/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
2 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) 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. 
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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: 11.02/012-759/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
3 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,предузећу „Алексић Комерц“ 
д.о.о. из Билеће, исплата новчаних средстава  у 
износу од 564,47 KM   у сврху набавке хране и пића 
за коктел организован приликом посјете делегације 
из Министарства за привреду и предузетништво 
Републике Српске. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-816/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) 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 700,00 КМ 
за набавку бетона,у сврху довршетка изградње 
теретане на отвореном у парку „Бећаруша“. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-815/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
5 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ) и члана 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 по рачунима бр.90/20 и 100/20 
у укупном износу од 737,10 КМ  за набавку 
материјала у сврху организовања акције чишћења 
градског подручја. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за одржавање јавних површина. 
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III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-814/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
6 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се „Матпринт“ с.п. Требиње исплата 
новчаних средстава у износу од 585,82 КМ  за 
набавку рекламног материјала (календари, 
упаљачи, оловке, кесе) за потребе Општинске 
управе Билећа. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-840/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
7 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,штампарији „Print shop“ из 
Требиња, исплата новчаних средстава  у износу од 

204,75 KM  у сврху израде Светосавских повеља за 
потребе Општинске управе Билећа. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-841/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
8 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 
Стајић Милораду и Марији у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-845/20 од  
12.06.2020. године,ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“,број 4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун:Милорада Стајића,број:5620088153422306 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-845/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
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9 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка  2. Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа „,број 4/11), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за рођење четвртог дјетета 

 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава Лојпур 
Љубомиру и Милици  у износу од 700,00 КМ 
(седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 832/20 од 
10.06.2020. године, на име  рођења четвртог 
дјетета Лојпур Милоша рођеног 15.05.2020. године 
у Фочи , у складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине Билећа“/,број 
4/11 ). 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Милице Лојпур, број рачуна: 
5620088149797998 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.      
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-832/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
10 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 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 Савезу логораша РС-Удружење 
логораша регија Требиње , исплата новчаних 
средстава у износу од 500,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за рад удружења. 

 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа,из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи,а уплатиће се на 
жиро рачун Удружења,број:5520050001670449 код 
„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-837/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
11 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број  6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 

I 
 
       Одобрава се  „Wizard servis“ с.п. Требиње, 
исплата новчаних средстава у износу од 77,80 КМ  
у сврху сервисирања штампача за потребе  
Општинске управе Билећа. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-853/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
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12 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се  „Кока продукт“ д.о.о. Љубиње, 
исплата новчаних средстава у износу од 3.373,81 
КМ  у сврху набавке јаја за Синдикалну 
организацију Општинске управе Билећа. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-852/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
13 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се „Doper-tech“ Кисељак, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.213,00 КМ  у 
сврху набавке рачунарске опреме за потребе 
Општинске управе Билећа. 
 

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

 
 
 

III 
 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-854/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
 
14 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 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 
Кисић Младену и Снежани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-856/20 од  
16.06.2020. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун Снежане Делић, број: 10668581 код „Addiko 
bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-856/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
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15 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине  Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ E 

о именовању  Комисије за процјену штете 
настале од дивљачи 

 
I 

 
        Именује се  за  Комисија за процјену штете 
настале од дивљачи, у саставу: 
 
1. Верица Греда, предсједник комисије, 
2. Радован Носовић, члан, 
3. Славко Вујовић, члан. 
 

II 
 
Задатак комисије је утврди чињенично стање, 
процјени насталу штету и поднесе писмени 
извјештај Начелнику општине. 
 

III 
 
Доношењем овог Рјешења, ставља се ван снаге 
Рјешење о именовању Комисије за процјену штете 
настале од дивљачи,број:11.02/012-432/18 од 
30.03.2018.године. 
 

IV 
 
Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објaвљено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-887/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
16 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се,Салону за посебне прилике 
„Дијамант“  из Билеће, исплата новчаних средстава  
у износу од 756,00 KM  у сврху припремања и 
достављања хране за особе које су боравиле у 

карантину формираном поводом борбе против 
пандемије корона вируса. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-881/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
17 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
4/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 
 
Одобрава се исплата новчаних средстава Вујовић 
Жарку и Анити у износу од 500,00 КМ (петстотина 
КМ) захтјев бр:11.02/012-877/20 од 19.06.2020. 
године, на име  рођења трећег дјетета Вујовић 
Богдане рођене 09.06.2020. године у Фочи, у складу 
са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Вујовић Аните,број рачуна: 
5620088153980638 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-877/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 22.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
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18 
 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,исплата новчаних средстава из 
благајне у износу од  300,00 КМ (3 x 100 KM)  у 
сврху додјеле новчане награде ђаку генерације у 
СШЦ „Голуб Куреш“ Билећа,ОШ „Петар II Петровић 
Његош“ и ОШ „Свети Сава“. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-884/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
19 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се, Душану Курешу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи за плаћање трошкова 
лијечења. 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на 
текући рачун Душана Куреша, број рачуна: 
5620088036427987, код „НЛБ“ банке а.д. Бања 
Лука. 

 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“ 
 
Број: 11.02/012-818/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
20 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Куглашком клубу „Херцеговац“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 
700,00 КМ  у сврху финансијске помоћи за одлазак 
на завршницу Плеј-офа Прве лиге Републике 
Српске. 

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

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-883/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
21 
  На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
  Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
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пружање услуга израде стручног мишљења, 
урбанистичко-техничких услова и ревизију техничке 
документације главног пројекта за изградњу 
водоводног система Баљци 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 инвестиционо улагање у водовод 
Баљци.        

 
IV 

 
  Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
  Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-813/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
22 
  На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д  о  н  о  с  и 
 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за набавку роба 
„Замјена постојеће расвјете лед расвјетом“. 
 

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
650.000,00 КМ. 

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

издатке за изградњу и прибављање вањског 
освјетљења.          

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-825/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 08.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 
23 
       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 
радове на уређењу и чишћењу јавних површина и 
уклањању дивљих депонија у општини Билећа. 
 

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

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

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-898/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.06.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
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