
 
 

 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

Петак, 28. август 2018. године 
 

 

БИЛЕЋА 
 

Година LVIII                     Број  6 

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

 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 
 
Одобрава се исплата новчаних средстава Кисић 
Ђорђу и Стани у износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) 
захтјев бр: 11.02/012-763/18 од 04.07.2018. године, на 
име  рођења трећег дјетета Кисић Милоша рођеног 
20.06.2018. године у Требињу , у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени гласник  
општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у Буџету 
општине Билећа, а уплати ће се на жиро рачун Кисић 
Ђорђа, број рачуна:5620088145764059 код  „НЛБ. 
Развојне  банке“ а.д.  Бања Лука, 
ЈМБГ:1807978151005.      
 

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

Број: 11.02/012-763/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.07.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Говедарица Данијелу и Верици у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-767/18 
од  05.07.2018. 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 уплати ће се на  текући 
рачун: Кисић Верице, број: 10690738 код „Hipo Alpe-
Adria-bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 0906989155015. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-767/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 
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3 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се ЗК „Освит“ из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 5.000,00 КМ 
/петхиљада конвертибилних марака/ у сврху покрића 
дијела трошкова за организацију првог Билећког 
међународног пливачког маратона. 

 
II 

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

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

 
Број: 11.02/012-779/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 10.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 
I 

 
       Одобрава се предузећу „Контура“ д.о.о. Требиње, 
исплата новчаних средстава  у  износу од 936,00 КМ 
/деветстотинатридесетшест конвертибилних марака/ у 
сврху израде урбанистичко - техничког пројекта за 
изградњу водовода „Баљци“. 

 
II 

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

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

Број: 11.02/012-788/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 
 

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 
I 

 
       Одобрава се Светлани Мирковић, студенту 
правног факултета из Билеће, исплата новчаних 
средстава у износу од 200,00 КМ /двијестотине и 
00/100 конвертибилних марака/ у сврху 
финансијске помоћи за покриће дијела трошкова 
завршног испита. 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа из средстава предвиђених 
за текуће помоћи студентима и уплатиће се на 
жиро рачун Мирковић Зорана, број: 
5517002512350168 код „UniCredit bank “ а.д. Бања 
Лука. 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-564/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

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

Р Ј Е Ш Е Њ E 
о именовању комисије 

 
I 
 

Именује се комисија за провођење поступка 
продаје путем лицитације траве за косидбу на 
подручју К.О. Бијељани (баре) својина-општине 
(бивши посједник ЗЗ Дивин у саставу: 
 
Радослав Радмиловић - предсједник комисије, 
Радован Носовић - члан,и 
Милан Радовановић - члан. 
 

II 
 
          Задатак комисије је да изврши продају путем 
лицитације траве за косидбу на подручју К.О. 



3 
28.08.2018                                   ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 6 

_________________________________________________________________________________ 
 

Бијељани. Лицитација ће се одржати дана 
13.07.2018.године на Дивину са почетком у 10 
часова 

III 
 
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-786/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се предузећу „Вулком“ д.о.о. Билећа, 
исплата новчаних средстава  у  износу од 655,20 
КМ /шестстотинапедесетпет и 20/100 
конвертибилних марака/ у сврху набавке 
арматурних мрежа за изградњу темељне плоче 
гувна на платоу код Музеја. 

 
II 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
Број: 11.02/012-787/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се предузећу „Вулком“ д.о.о. Билећа, 
исплата новчаних средстава  у  износу од 1.427,40 
КМ /једнахиљадачетиристотинедвадесетседам и 
40/100 конвертибилних марака/ у сврху набавке 

арматурних мрежа за изградњу ограде на гробљу у 
Фатници. 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средства предвиђених 
за текуће  одржавање. 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-789/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

9 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,  број 97/16), члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) тачка 1) 
Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 
гласник општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Вучинић Милану и Светлани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-783/18 од  
11.07.2018. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 

 
II 

 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун: Вучинић Милана, број: 17263064 код  „Addiko 
Bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 3001988151005. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-783/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.07.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
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10 
 На основу члана 64. Закона о 
службеницима и намјештеницима  у органима  
јединице  локалне самоуправе  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), Начелник општине 
Билећа, доноси 
 

ПЛАН  ЗАПОШЉАВАЊА   У  ОПШТИНСКОЈ  
УПРАВИ  БИЛЕЋА  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Начелник општине Билећа доноси План 
запошљавања службеника и намјештеника у 
Општинској управи Билећа  за 2018. годину, 
послије ступања на снагу Одлуке о усвајању 
Буџета за 2018. годину („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/18). 

 
Члан 2. 

 
У складу са упражњеним радним мјестима у 
Правилнику  о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Билећа                  
(„Службени гласник општине Билећа“, бр. 8/14, 
2/15, 5/15, 4/16, 6/16 и 4/17) у току 2018. године 
примиће се на неодређено вријеме у  Општинску 
управу Билећа и то: Шеф Одсјека за цивилну 
заштиту и заштиту од пожара, Самостални стручни 
сарадник  за припрему документације, Самостални 
стручни сарадник за  сарадњу Скупштине са нижим 
буџетским корисницима и Јавним установама, 
Самостални стручни сарадник за средње 
образовање, Стручни сарадник за 
административно техничке послове и логистику  и  
један  намјештеник  на послове ватрогасца -  
возача. 

Члан 3. 
 
План  запошљавања  у  Општинској  управи  
Билећа за 2018. годину  биће објављен у 
(„Службеном гласнику општине Билећа“). 
 
Број: 11.02/012-805/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

11 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Основној школи „Свети Сава“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 
2.500,00 КМ /двије хиљаде пет стотина 

конвертибилних марака/ у сврху финансијске 
помоћи за покриће дијела трошкова санације 
фискултурне сале. 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“.  
 
Број: 11.02/012-807/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

12 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Удружењу „Културни центар 
Билећа“, исплата новчаних средстава у износу од 
5.000,00 КМ /петхиљада конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за организацију „Липа 
феста“. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
Број: 11.02/012-808/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.07.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
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13 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17) и члана 3. Споразума о накнади 
штете, број: 11.03/339-09-01/16, Начелник општине 
Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се, Глушац Миодрагу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 202,50 КМ 
/двијестотинедвије и 50/100  конвертибилних 
марака/ у сврху накнаде штете на кошницама 
причињене од медвједа. 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Глушац Миодрага, број: 
5620088070546573 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: 11.02/012-814/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.07.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

14 
                 На основу  члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 87. Статута 
општине Билећа  (“Службени гласник општине 
Билећа “, број 6/17), Начелник општине Билећа,     
д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању конкурсне комисије за  

спровођење поступка  по Јавном конкурсу за  
избор и именовање директора Јавних установа 
 

I 
 
               Именује се  Конкурсна комисија  за  
спровођење поступка  по Јавном конкурсу  за избор   
и именовање директора Јавних установаа, у 
саставу: 
 
1.  Раде Козјак,предсједник Комисије, 
2.  Немања Попадић, члан, 
3.  Драгица Бајат, члан, 
4.  Никола Столица, члан и 
5.  Давор Милидраговић, члан. 
 

 
 

II 
 
                 Задатак Конкурсне комисије  за 
спровођење поступка  за избор и именовање  
директора Јавних установа по Јавном конкурсу   је 
да проведе поступак у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријављивање  кандидата, изврши 
контролу испуњавања услова и  обави улазни 
интервју са кандидатима, сачињава списак  
кандидата који испуњавају  услове за избор и 
именовање и доставља Комисији за избор и 
именовање Скупштине општине Билећа са 
записницима о предузетим радњама у току 
изборног поступка.                        

III 
 
                Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Билећа“.      
                   
Број: 11.02/012-815/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.07.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

15 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Спортско риболовачком друштву „ 
Билећа“, исплата новчаних средстава у износу од 
500,00 КМ /петстотина конвертибилних марака/ у 
сврху покрића дијела трошкова за организацију 
традиционалног такмичења у лову сома, надалеко 
чувену „Сомовијаду“. 

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: 11.02/012-775/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
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16  
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 66. став (1) 
тачка 12) Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности 
 
I 

 
           Даје се сагласност на Статут Јавне установе 
за предшколско васпитање и образовање 
„Будућност“ Билећа, број 190/18 од 11.07.2018 
године.  
 
 

II 
 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа. 
 
Број: 11.02/012-810/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.07.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за рођење трећег дјетета 

 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава Капор 
Милосаву и Драгани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр: 11.02/012-823/18 од 
19.07.2018. године, на име  рођења кћерке Јоване 
Капор рођене 07.07.2018. године у Требињу, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 

 
II 

 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Капор Милосаву, број рачуна: 10617685 код 
„Адико банк“а.д Бањалука, ЈМБГ: 0509983153976.      

 
 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-823/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се тиму „Требињски Тигрови“, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ 
/двијестотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за вишебој. 

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 
жиро рачун број: 5514091115468591. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-831/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Бојовић Милану и Душици у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-834/18 од  
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23.07.2018. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 

 
II 

 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун број: 552115-31769822-72 код „Hipo Alpe -
Adria-bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 3108990153961. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-834/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

20  
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се „Хидроинжењеринг и економик“ 
д.о.о. Бањалука, исплата новчаних средстава у 
износу од 256,40 КМ /двијестотинепедесетшест и 
40/100 конвертибилних марака/ у сврху набавке 
материјала за водоводну мрежу за извиђачки дом 
на Бијелој Рудини.  

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

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-855/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

21 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се „Ах-солинг“ д.о.о. Груде, исплата 
новчаних средстава у износу од 642,50 КМ 
/шестстотиначетрдесетдва и 50/100 
конвертибилних марака/ у сврху набавке жице за 
ограђивање спортског игралишта у насељу 
Дубраве.  

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за расходе за текуће одржавање спортско 
рекреативних терена. 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-856/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Шћепу Алексићу, исплата 
новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 
/петстотина и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за штампање књиге под 
насловом „Херцеговачки нокаут“. 

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 
жиро рачун број: 562-100-80073770-23 код Развојне 
банке. 
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III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-849/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

23 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број: 6/17), Начелник општине Билећа,     
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се тиму „ТАЈФУН ТИМ БГТ“, исплата 
новчаних средстава у износу од 14.000,00 КМ 
/четрнаестхиљада и 00/100 конвертибилних 
марака/ у сврху финансијске помоћи за 
организацију џипијаде. 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
ребалансом буџета 2018. из гранта за „ТАЈФУН 
ТИМ БГТ“ и уплатиће се на жиро рачун број: 
5620088145054504 код НЛБ банке. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-851/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.07.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

24 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 66. став (1) 
тачка 12) Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
I 

 
           Даје се сагласност на Статут Јавне установе 
Центра за социјални рад Билећа који је усклађен са 
Законом о социјалној заштити (,,Службени гласник  
РС 37/12, 90/16)  од   26.07.2018. године.  

 

II 
 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа". 
 
Број: 11.02/012-854/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.07.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

25 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се ФК „ХЕРЦЕГОВАЦ“, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.500,00 КМ 
/хиљадупетстотина и 00/100 конвертибилних 
марака/ у сврху финансијске помоћи за 
организацију турнира млађих селекција „Видовдану 
у част“ 2018. 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-261/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Koњичком Kлубу ”Потковица“, 
исплата новчаних средстава у износу од 6.000,00 
КМ /шестхиљада  и 00/100 конвертибилних марака/ 
у сврху финансијске помоћи за организацију 
такмичења „Коњске трке 2018“. 
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II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
из гранта  Коњичког Клуба „Потковица“. 

  
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-866/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 30.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се „AQUA SERVICE“ Подгорица, 
исплата новчаних средстава у износу од 653,40 
евра /шестстотинапедесеттри и 40/100 евра/ на 
жиро рачун број: 530-6619-41 у сврху набавке и 
уградње нове пумпе за воду за локални водовод 
Подосоје.  

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

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-871              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 31.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

28  
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се KК „ХЕРЦЕГОВАЦ“, исплата 
новчаних средстава у износу од  2.000,00 КМ 

/двијехиљаде и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за организацију баскет 
турнира Билећа 2018. 
 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-876/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 31.07.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

 29 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) тачка 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 Александру и Марији у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-891/18 од  
06.08.2018. 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 уплати ће се на  текући 
рачун Стајић Александра број: 5517002524309880 
код „Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-891/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.08.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 
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30 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
Oдобрава се исплата новчаних средстава  Вујовић 
Радојки  из Билеће, у износу од 8.000,00 КМ 
/осамхиљада и 00/100 конвертибилних марака/.  

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за буџетску резерву и уплатиће се на текући рачун 
Вујовић Радојке број: 1532932113 код „Hypo Alpe-
Adria-Bank a.d. Бањалука. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-909/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 08.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

31 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број: 6/17)  и члана 1. став (1) тачка  2) 
Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 
гласник општине Билећа", број 4/11), Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за рођење трећег дјетета 

 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Курдулија Радивоју и Зорици у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр: 11.02/012-911/18 од 
09.08.2018. године, на име  рођења Курдулија 
Анице рођене 28.07.2018. године у Требињу, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 

 
 
 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Курдулије Радивоја, број рачуна:  
5521153515656996 код „Hipo Alpe - Adria-Bank“ а.д.  
Бања Лука, ЈМБГ: 2402977151013. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-911/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

32 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) тачка 1) 
Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 
гласник општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Хрњаз Владимиру и Сандри у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-912/18 од  
09.08.2018. 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 уплати ће се на  текући 
рачун: Хрњаз Владимира, број: 5517002525179291 
код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 
2508994153952. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-912/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.08.2018.год.        Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
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33 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се „AQUA SERVICE“ Подгорица, 
исплата новчаних средстава у износу од 617,10 € 
/шестстотинаседамнаест и 10/100 еура/  у сврху 
набавке и уградње нове пумпе за воду за локални 
водовод Мрежица-Жељезничка станица.  

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за одржавање локалних водовода. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-917/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

34 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17)  и члана 1. 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 
Стијачић Срђану и Данијели у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-927/18 од  
14.08.2018.године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број: 4/11 ). 
 

II 
 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун: Стијачић Срђана, број: 5620088137981070 

код „НЛБ Развојне банке“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 
1110996153987. 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-927/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 
 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Говедарица Лазару и Драгани у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-928/18 
од  14.08.2018.године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун: Бабић Драгане, број: 56200088146762092 
код „НЛБ Развојне банке“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 
2606982156001. 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-928/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
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36 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Албијанић Николини, исплата 
новчаних средстава у износу од 300,00 КМ 
/тристотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за одлазак на припреме 
женске јуниорске одбојкашке репрезентације 
БиХ,које се одржавају у Горажду. 

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 
жиро рачун Албијанић Слободанке, број: 
5521153199747493 код „Hipo Alpe-Adria bank“ а.д. 
Бања Лука. 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-919/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

37 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и  

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Немањи Ивковићу студенту 
Машинског факултета у Источном Сарајеву, 
исплата новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 
/петстотина и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 
жиро рачун Немање Ивковића, број: 

5520031765100574   код „Addico bank“ а.д. Бања 
Лука. 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-933/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

38 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) тачка 1) 
Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 
гласник општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Суџум Мирославу и Маријани у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-939/18 
од  16.08.2018. 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 уплати ће се на  текући 
рачун: Суџум Мирослава, број: 45018940002 код 
„UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 
0512986151002. 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-939/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 
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39 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Гушић Јелени, исплата новчаних 
средстава у износу од 800,00 КМ /осамстотина и 
00/100 конвертибилних марака/ у сврху 
финансијске помоћи за одлазак на Цвјетско 
првенство у шаху у Турску. 

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 
жиро рачун Гушић Јелене, број: 5620088148079449 
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: 11.02/012-947/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.08.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

40  
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се ФК „Херцеговац“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 3.000,00 
КМ /трихиљаде и 00/100 конвертибилних марака/ у 
сврху финансијске помоћи за организацију 
традиционалног турнира у малом фудбалу „Билећа 
2018“. 

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

 
 
 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-965/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.08.2018.год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за рођење трећег дјетета 

 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Табаковић Мирославу и Ивани у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) захтјев бр: 11.02/012-906/18 од 
07.08.2018. године, на име  рођења трећег дјетета 
Табаковић Сергеја рођеног 19.07.2018. године у 
Требињу, у складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 ). 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун Табаковић Иване, број рачуна: 
5620088147853051 код „НЛБ. Развојне  банке“ а.д.  
Бања Лука , ЈМБГ: 2507991158973.     

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-906/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
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42 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу новчане помоћи 

 
I 
 

       Одобрава се,Удружењу породица са 
проблемом стерилитета „Бебе“ из Требиња, 
исплата новчаних средстава у износу 1.000,00 КМ 
/једнахиљада конвертибилних марака/ у сврху 
финансијске помоћи  брачном пару из Билеће за 
одлазак на вантјелесну оплодњу. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа,из средстава предвиђених 
за Удружење породица са проблемом 
стерилитета,и уплатити ће се на жиро рачун 
Удружења „Бебе“, број:5517002203998517 код 
„UniCredit bank“ Требиње.  

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-973/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

43 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 66. став (1) тачка 12) 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

I 
 

           Даје се сагласност на Правилник о 
платама,накнадама и другим примањима и осталим 
правима из радног односа запослених у  Јавној 
установи за предшколско васпитање и образовање 
„Будућност“ Билећа,број:231/18 од 24.08.2018 године.  

II 
 

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

 
Број: 11.02/012-984/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за рођење трећег дјетета 

 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава Кисић 
Срђану и Милици у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-985/18 од 
27.08.2018. године, на име  рођења трећег дјетета 
Кисић Николије рођене 15.08.2018. године у 
Требињу , у складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 ). 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун  Кисић Милице, број рачуна: 
5620088073981246 код „ НЛБ. Развојне  банке“ а.д.  
Бања Лука , ЈМБГ: 3103985158953.      

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-985/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању конкурсне комисије за  

спровођење поступка  по Јавном конкурсу за  
избор и именовање чланова управних и 

надзорних одбора Јавних установа и предузећа 
 
I 

 
               Именује се  Конкурсна комисија  за  
спровођење поступка  по Јавном конкурсу  за избор   
и именовање чланова управних и надзирних 
одбора Јавних установа и предузећа   , у саставу: 
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1.  Новка Цуца,предсједник Комисије, 
2. Немања Попадић ,члан, 
3. Дражен Бабић  ,члан, 
4. Никола Столица ,члан и 
5.Давор Милидраговић,члан 
 

II 
 

                 Задатак Конкурсне комисије за 
спровођење поступка  за избор и именовање  
чланова управних и надзорних одбора Јавних 
установа и предузећа по Јавном конкурсу   је да 
проведе поступак у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријављивање  кандидата , изврши 
контролу испуњавања услова и  обави улазни 
интервју са кандидатима, сачињава списак  
кандидата који испуњавају  услове за избор и 
именовање  и доставља Комисији за избор и 
именовање Скупштине општине Билећа са 
записницима о предузетим радњама у току 
изборног поступка.                        

III 
 
                Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Билећа“.       
 
Број: 11.02/012-989/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.08.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу потрошње службених мобилних 

телефона 
 
I 

 
        Одобрава се Стручном савјетнику,потрошња 
службеног мобилног телефона у износу од 60 КМ на 
мјесечном нивоу. 

II 
 

        У наведени износ нису урачунати трошкови  
претплате и пдв – а. 
        Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа. 

 
III 
 

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

 
Број: 11.02/012-1002/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 31.08.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

 

47 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за набавку цијеви за 
водоводну мрежу у мјесту Подгорје. 
 

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

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-776/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

48 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за израду пројекта:  
1. Дијела Црногорске улице дужине 300 m, 
2. Фекалне канализације у Добрићевској улици и  
3. Оборинске канализације у насељу Језерине. 
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II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
2.500,00 КМ. 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
обајављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-759/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

49 
   На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа,  д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 
I 
 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за израду 
Урбанистичко - техничких услова водоснабдјевања у 
мјесту Влахиња.  

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
3.400,00 КМ. 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 
V 

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

Број: 11.02/012-790/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

50 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за израду пројекта 
санације, за улице: Краља Александра, Обилићев 
вијенац, Црногорску и дио улице Владимира 
Гаћиновића.  
 

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

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
обајављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-792/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

51 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за извођење радова 
на реконструкцији наставка улице Грабовице у 
Билећи. 



17 
28.08.2018                                   ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 6 

_________________________________________________________________________________ 
 

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

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-781/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 10.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

52 
   На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за извођење радова 
шаловања и бетонирања зидова и бетонских плоча 
за: спортско игралиште у насељу Језерине, трафо 
станицу у Ораху, свлачионице градског стадиона и 
уређење стећака. 

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
5.550,00 КМ. 

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

 
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 
 
 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-791/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

53 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за санацију тротоара 
у ужем градском језгру Билеће. 

 
II 

 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
51.000,00 КМ. 

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

 
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 
за доставу понуда. 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-798/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.07.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
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54 
        На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

        Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку материјала потребног за санацију крова  
на ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Будућност“ 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 
инвестиције.  

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“ 
 
Број: 11.02/012-836/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

55 

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

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за извођење радова 
на локалном путу Билећа – Торич - Мириловићи. 

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
70.000,00 КМ. 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 
за доставу понуда. 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
Број: 11.02/012-825/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

56 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа,  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за набавку бетона 
потребног за потребе општине Билећа. 

 
II 

 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
31.000,00 КМ. 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев за 
доставу понуда. 

 
V 
 

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

Број: 11.02/012-837/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
__________________________________________  
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57 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за ревизију 
Урбанистичко - техничких услова и стручног 
мишљења за градњу кружног тока на споју 
магистралног пута М20 Требиње-Гацко и 
регионалног пута Р431 Билећа-Никшић у Билећи и 
Главног пројекта за градњу кружног тока на споју 
магистралног пута М20 Требиње - Гацко и 
регионалног пута Р431 Билећа-Никшић у Билећи. 

 
II 

 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
900,00 КМ. 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-857/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
        На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за пружање услугa 
превоза и насипања пијеска на локалним 
макадамским путевима 

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

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-867/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

59 
        На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за израду Пројекта 
за уређење Бањалучке улице у Билећи. 
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II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
3.400,00 КМ. 

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-858/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.07.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

60 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа,      д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за асфалтирање 
локалних путева- Мириловићи (лот 1), Шобадине (лот 
2), Прераца (лот 3) и Мека Груда (лот 4). 
 

II 
 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
160.000,00 КМ. 

III 
 
Финансијска средства потребна за провођење 
поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
Општине Билећа, из средства одобрених од стране 
Владе Републике Српске, предвиђених за 
инвестиције. 

IV 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

 
V 

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

Број: 11.02/012-878/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 31.07.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

61 
  На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
       Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за набавку материјала за изградњу 
градских игралишта и љетњиковца у Чепелици. 
 

II 
 
          Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.000,00 КМ. 

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

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-923/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 03.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

62 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
       Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за извођење армирачких и зидарских 
радова на изградњи резервоара за водовод Билећа 
- Коравлица. 
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II 
 
          Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 4.900,00 КМ. 

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

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-921/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 03.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

63 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа,  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
       Одобрава се провођење поступка јавне набавке 
за избор најповољнијег понуђача за одвоз,ископ и 
изгртањe материјала у насељу Златиште - игралиште 
и Чепелица (пливачки маратон). 

II 
          Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  5.500,00 КМ. 

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

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 
 

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

 
Број: 11.02/012-962/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 03.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
 
 
 

64 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број  97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за извођење радова 
на уградњи ивичњака у Црногорској улици. 

 
II 

 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
18.000,00 КМ. 

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

 
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 
за доставу понуда. 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-901/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

65 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа,  д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
       Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за набавку арматуре и жељеза за  
изградњу резервоара за воду у селу Влахиња. 
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II 
 
          Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  5.700,00 КМ. 

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

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-922/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
__________________________________________ 

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

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

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
       Одобрава се провођење поступка јавне набавке 
за извођење бетонских радова на изградњи 
резервоара за водовод Билећа-Корaвлица. 

II 
 
          Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 4.300,00 КМ 

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

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

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

 
Број: 11.02/012-904/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 07.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  
 

67 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,      
д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за набавку цијеви за 
водоводну мрежу у мјесту Богдашићи. 
 

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

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

IV 
 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-924/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
__________________________________________ 

68 

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

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
       Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за извођење радова на изградњи 
љетњиковца у Чепелици. 
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II 
 
          Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 4.800,00 КМ. 

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

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-957/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

69 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа,      д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за набавку малог 
навалног возила за потребе Територијалне 
ватрогасне јединице Билећа. 

 
II 

 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
210.000,00 КМ. 

III 
 
Финансијска средства потребна за провођење 
поступка јавне набавке обезбједит ће Општина 
Билећа и Ватрогасни савез Републике Српске. 

 
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

 
V 

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

Број: 11.02/012-958/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
__________________________________________  
 

70 
        На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа , д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за извођење радова 
на асфалтирању игралишта у Билећи ( насеље 
испод Ковнице 700 м

2
, насеље изнад Ковнице 700 

м
2 

, насеље Златиште 1002 м
2
 и у улици Краља 

Петра Ослободиоца 615 м
2
). 

 
II 

 
Процијењена вриједност предмета набавке износи: 
60.000,00 КМ. 

III 
 
Финансијска средства потребна за провођење 
поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
Општине Билећа, из средства Владе Републике 
Српске предвиђених за инвестиције. 

 
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 
за доставу понуда. 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-970/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
__________________________________________ 

71 

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

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

        Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку горива за потребе општине Билећа. 
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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 
материјалне трошкове.  

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-976/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
__________________________________________ 

72 

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

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 

 
       Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за извођење бетонских и 
армиранобетонских радова на  игралишту у 
Златишту. 

II 

 
          Процијењена вриједност предмета набавке 
износи : 5.800,00 КМ. 

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

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-983/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.08.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     

___________________________  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


