
 
 

 
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 

 
 

Уторак, 6. Новембар 2018. године 
 

БИЛЕЋА 
 

Година LVIII                     Број  7 

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

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНE
 
1 

 
2 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва     

 

I 

       Одобрава се „Буцкова кућа - Снежана Кецман“ 

с.п. Бања Лука, исплата новчаних средстава у 

износу од 510,00 КМ /петстотинадесет и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке поклон 

пакета за прве разреде Основних школа из Билеће. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за расходе за књиге. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1021/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________  

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 „Графомарк“ Лакташи, исплата 

новчаних средстава у износу од 425,05 КМ 

/четиристотинедвадесетпет и 05/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке поклон 

пакета (књига: „Моја Република Српска“)  за прве 

разреде Основних школа из Билеће. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за расходе за књиге. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1022/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.09.2018. 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), 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 Комисије за пријем, излучивање, 
попис и предају архивске грађе из архива 

општине Билећа у Архив Републике Српске 
 
I 

       Именује се Комисије за пријем, излучивање, 

попис и предају архивске грађе из општине Билећа 

у Архив Републике Српске у саставу: 

1. Радослав Самарџић - предсједник комисије, 

2. Милица Чукнић - члан, 

3. Сања Џелетовић-члан. 

II 

       Задатак Комисије је да изврши пријем, 

излучивање, попис, паковање и предају архивске 

грађе из архива општине Билећа у Архив 

Републике Српске. 

III 

Oво рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1040/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 07.09.2018. 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 СТР „Вујаш“ Билећа, исплата 

новчаних средстава по рачуну број: 151/18 у износу 

од 1.000,00 КМ  за набавку материјала у сврху 

текућег одржавања Универзалне спортске дворане 

у Билећи. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1047/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.09.2018. 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 Синиши Телебаку студенту 

Филозофског факултета у Источном Сарајеву 

одсјек Новинарство, исплата новчаних средстава у 

износу од 300,00 КМ /тристотине и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху финансијске 

помоћи за наставак школовања. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи ученицима и стипендије, а 

уплатиће се на жиро рачун Синише Телебака, 

број:45468643000 код „UniCredit bank“ а.д. Бања 

Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1020/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 
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6 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и 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 Извођачкој умјетности „Здрав 

живот“ из Београда, исплата новчаних средстава у 

износу од 690,00 €  у сврху накнаде трошкова за 

организацију  позоришне представе „Смех само 

смех“ у извођењу Ивана Бекјарева. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за манифестације и пријеме. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1050/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.09.2018. 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, „Херц Градња“ д.о.о. Билећа 

исплата новчаних средстава по рачунима: 682/18, 

683/18, 684/18, 685/18, 686/18, 687/18, 688/18, 

689/18, 690/18, 692/18, 695/18 и 726/18 у укупном 

износу од 10.194,96 КМ 

/десетхиљадастотинудеведесетчетири и 96/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке тампона 

за санирање локалних макадамских путева у 

општини 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 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1065/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.09.2018. 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 по рачунима бр:001-

00412/2018 и 001-00377/2018  у  износу од 1.570,62 

КМ /једнахиљадапетстотинаседамдесет и 62/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке 

материјала за текуће одржавање Универзалне 

спортске дворане у Билећи. 

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: 11.02/012-1067/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

9 
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 
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О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва    

  
I 

       Одобрава се СТР “Л-Б Радан“ Билећа, исплата 

новчаних средстава по рачунима бр:003819/18 и 

003802/2018 у  износу од 1.355,90 КМ 

/једнахиљадатристотинепедесетпет и 90/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке 

материјала за текуће одржавање Универзалне 

спортске дворане  и спортског игралишта код 

Ватрогасног дома у Билећи. 

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: 11.02/012-1066/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

10 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

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

исплата новчаних средстава по рачунима: 554/18, 

592/18,694/18, 696/18, 727/18, 745/18, 752/18, 

778/18 и 785/18 у укупном износу од 4.157,69 КМ 

/четирихиљадестотинупедесетседам и 69/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке тампона 

за санирање локалних макадамских путева у 

општини 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 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1091/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.09.2018. 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 новинару Миливоју Кисићу, 

исплата новчаних средстава у износу од 600,00 КМ 

/шестстотина и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за припрему и 

организовање изложбе документарно умјетничке 

фотографије под називом „Билећки мозаик“. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 

жиро рачун Миливоја Кисића, број: 

5621008011693329 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: 11.02/012-883/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.09.2018. год.     Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

12 
На основу члана 82. став (3) 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 
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О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се Кашиковић Ђорђу студенту 

факултета Политичких наука у Бањалуци, исплата 

новчаних средстава у износу од 300,00 КМ 

/тристотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 

жиро рачун Кашиковић Ђорђа, број: 45416481000  

код „UniCredit bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1069/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.09.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

13 
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, Епархији захумско-херцеговачкој 

и приморској , исплата новчаних средстава у 

износу од 500,00 КМ /петстотина  конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за 

организацију устоличење новоизабраног Епископа  

Г. Димитрија Рађеновића. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи, а уплатиће се на 

жиро рачун Епархије захумско-херцеговачке и 

приморске, број: 5517902219825186 код  “UniCredit 

Bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1052/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.09.2018. 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)  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 Вујовић 

Александру и Драгани у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ), захтјев број: 11.02/012-1054/18 од  13.09.2018. 

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: Вујовић Александра, број: 

5551000016083150 код „Нове Банке“ а.д. Бања 

Лука, ЈМБГ: 2612989153954. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1054/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.09.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

15 
 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 



6                                    

                                     ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 7           6.10.2018                                         
_________________________________________________________________________________ 

 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 
I 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Радовановић Гордану и Илинки у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) захтјев бр: 11.02/012-1075/18 

од 17.09.2018. године, на име  рођења трећег 

дјетета Радовановић Василија рођеног 04.11.2017. 

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  Радовановић Илинке, број рачуна: 

5620088148617023 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: 11.02/012-1075/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.09.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

16 
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 

Кашиковић Ђорђу и Катарини у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-1076/18 

од  17.09.2018. 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: Кашиковић Ђорђа, број: 45405535000 код 

„UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 

1902987151002. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1076/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.09.2018. 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 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 

Батинић Ђорђу и Анастасији у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1086/18 од  

19.09.2018. 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:Батинић Ђорђа, број: 5517002513510676 код 

„UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 

1802986151004. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1086/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 
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18 
 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 Попадић 

Сњежану и Милени у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ) захтјев бр:11.02/012-1099/18 од 21.09.2018. године, 

на име  рођења трећег дјетета, Попадић Радована 

рођеног 27.10.2016. 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 уплати ће се на жиро 

рачун  Попадић Сњежана, број рачуна: 

5620088142459366 код „ НЛБ. Развојне  банке“ а.д.  

Бања Лука , ЈМБГ: 2112967151009.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1099/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.09.2018. 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 

Милићевић Борису и Јелени у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1093/18 од  

20.09.2018. 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: Милићевић Бориса, број: 45349347000 код 

„UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 

2507989153956. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1093/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

20 
 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 (3) 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 Вуковић 

Милошу и Снежани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев бр:11.02/012-1101/18 од 

21.09.2018. године, на име  рођења трећег дјетета, 

Вуковић Анастасије рођене 11.09.2017. 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  Вуковић Милоша, број рачуна: 45459599000 

код „UniCredit Bank“ а.д.  Бања Лука, ЈМБГ: 

2505986153952.      
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III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1101/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.09.2018. 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 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 „Центар за социјални рад Билећа“, број: 

01-014.0-92/18 од 24.08.2018. године.  

II 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа. 

Број: 11.02/012-980/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.09.2018. 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 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 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Јавној установи „Центар за социјални рад Билећа“, 

број: 01-014.0-86/18 од 16.08.2018. године. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа. 

Број: 11.02/012-940/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.09.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Драгољубу и Сари-Далиборки у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1104/18 од 

24.09.2018. године, на име  рођења трећег дјетета, 

Радовић Леоне рођене 13.09.2018. 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  Радовић Драгољуба, број рачуна: 

5521153310164242 код „ Аddiko Bank“ а.д.  Бања 

Лука , ЈМБГ: 2507963151009.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1104/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.09.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 
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24 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Самарџић Радивоју и Ксенији у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ), захтјев бр: 11.02/012-1116/18 

од 27.09.2018. године, на име  рођења Самарџић 

Луке рођеног 22.04.2018. године у Цетињу, 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  Самарџић Радивоја, број рачуна: 

5620088138822448 код „ НЛБ Банке“ а.д.  Бања 

Лука, ЈМБГ: 3005980151002.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1116/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.10.2018. 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 предузећу „Алексић комерц“ д.о.о. 

Билећа, исплата новчаних средстава по рачунима 

бр: 4165/18, 4166/18, 4167/18, 4168/18 и 4169/18  у  

износу од 5366,70 КМ  

/петхиљадатристотинешездесетшест и 70/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке јела и 

пића за одржавање културних и спортских 

манифестација (Борачка организација-кошевина 

Калиновик, Парохијски дом-испраћај Владике, 

Пливачки маратон, Коњичке трке, Слава 

ЈП.“Пречистач отпадних вода“). 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средства предвиђених 

за манифестације и пријеме. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1134/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 
I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Милошевић  Драгану и Гордани у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-1133/18 

од  02.10.2018. 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: Милошевић Драган, број: 5517002525255921 

код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 

1306990153952. 
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III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1133/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.10.2018. 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 Црквеном одбору цркве светог 

Арханђела Михајла, исплата новчаних средстава у 

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

конвертибилних марака/ у сврху финансијске 

помоћи за уређење цркве. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 

жиро рачун председника црквеног одбора Луке 

Поповића бр: 5550098103111954 код „Нова банка“ 

а.д. Бања Лука. 

III 

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

 
Број: 11.02/012-1185/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.10.2018. 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 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 извјештај о 

реализацији годишњег програма рада за школску 

2017/2018.годину у Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање „Будућност“ Билећа, број: 

283/18 од 28.09.2018. године.  

II 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа. 

Број: 11.02/012-1135/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

29 
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  Годишњи програма 

рада за школску 2018/2019.годину у Јавној 

установи за предшколско васпитање и образовање 

„Будућност“ Билећа,број:282/18 од 02.10.2018 

године,и одобрење за повећан број дјеце за  20℅ у 

свим васпитним групама. 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа. 

Број: 11.02/012-1136/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 04.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

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

      
I 
 

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

исплата новчаних средстава по рачунима: 790/16, 

554/18, 694/18, 696/18, 727/18, 745/18, 752/18 и дио 

рачуна 778/18 у укупном износу од 4324,01 КМ 

/четирихиљадедвадесетчетири и 01/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке тампона 

за санирање локалних макадамских путева у 

општини Билећа. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1185/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 
 

       Одобрава се Д.О.О. „Триас“ Требиње, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.404,00 КМ 

/хиљадучетиристотинечетири и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху кориштења услуга 

озвучења за организацију традиционалног турнира 

у малом фудбалу „Билећа 2018“. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за манифестације и пријеме. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1191/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 17.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва     

        
I 
 

       Одобрава се Д.О.О. „Теград“ Груде, исплата 

новчаних средстава у износу од 772,20 КМ 

/седамстотинаседамдесетдвије и 20/100 

конвертибилних марака/ у сврху набавке решетке 

за оборинску канализацију у улици Јефта Дедјера. 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће одржавање. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1196/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 
 

       Одобрава се, рукометном клубу “Херцеговац“ 

из Билеће исплата новчаних средстава у износу од 
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300,00КМ, у сврху финансијске помоћи за одлазак 

на утакмицу 20.10.2018. године у Котор Варош. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

једнократне новчене помоћи. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1188/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

34 
На основу члана 82. став (3) 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 

Капор Огњену и Владенки у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-1197/18 од  

18.10.2018. 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: Капор Огњена 5517002524940380 код 

„UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 

3107988153958. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1197/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 
 

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

исплата новчаних средстава у износу од 936,00 КМ 

/деветстотинатридесетшест и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху употребе грејдера 

за равнање пута у селу Дола. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1206/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 22.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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 „Антикорозија“ д.о.о. Гацко 

исплата новчаних средстава у износу од 842,40 КМ 

/осамстотиначетердесетдва и 40/100 

конвертибилних марака/ у сврху употребе грејдера 

за равнање пута у селу Тодорићи. 
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II 

 Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће одржавање. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1205/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 22.10.2018. 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 Гусларском друштву „Херцег 

Шћепан“ из Фоче, исплата новчаних средстава у 

износу од 800,00 КМ /осамстотина конвертибилних 

марака/ у сврху набавке књига „Гусле“ за потребе 

Општинске управе Билећа. 

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: 11.02/012-1210/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 
 

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

исплата новчаних средстава  у  износу од 970,51КМ 

/деветстотинаседамдесет и 51/100 конвертибилних 

марака/ у сврху набавке материјала за изградњу 

ограде на потпорном зиду код стамбеног објекта 

Радоша Радовића у улици Грабовица. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средства предвиђених 

за изградњу улица. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1211/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 
 

       Одобрава се штампарији “Print shop“ , исплата 

новчаних средстава у износу од 105,30 КМ 

/стотинупет и 30/100 конвертибилних марака/ у сврху 

израде диплома и захвалница за потребе Општинске 

управе Билећа. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за услуге 

штампања. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1212/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.10.2018. год.        Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 
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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 рукометном клубу “Херцеговац“ из 

Билеће исплата новчаних средстава у износу од 

700,00КМ, у сврху финансијске помоћи за одлазак 

на утакмицу 28.10.2018. године у Зворник. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчене помоћи. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1226/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.10.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

41 
 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 

PE100 DN90 PN10 за водоводну мрежу у мјесту 

Фатница. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

4.600,00 КМ. 

 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава Владе Републике 

Српске 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: 11.02/012-1024/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 03.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

42 
     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 

PE100 DN63 PN10 за водоводну мрежу у мјесту 

Фатница. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

4.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава Владе Републике 

Српске предвиђених за инвестиције.         

IV 

Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1025/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.09.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

43 
 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 

асфалтирању приступних улица у Билећи ( дио улице: 

Ива Андрића, Солунских добровољаца, Плужине, 

површина између вртића и дома пензионера, плато код 

стамбене зграде ППБ и РВИ, површина код зграде 

општине Билећа и Фатница ). 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

79.000,00 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: 11.02/012-1031/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 06.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

 

44 
       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 изградњи Косовске улице. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

190.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбједи ће Влада 

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: 11.02/012-1030/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 07.09.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

45 
 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 

 

 



16                                    

                                     ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 7           6.10.2018                                         
_________________________________________________________________________________ 

 
 

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 за водовод у мјесту Влахиња. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  2.500,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

инвестиције.          

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1049/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 10.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

46 
 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 услуга 

расвјете и озвучења бине на манифестацији „Дани 

билећких производа и стваралаштва 2018“. 

 

 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

3.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

манифестације и пријеме.          

IV 

Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1058/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.09.2018. 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 пружање услуга 

превоза ГКУД „Владимир Гаћиновић“  на релацији 

Билећа-Сечањ-Билећа. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

1.600,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

услуге превоза.          
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IV 

Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1059/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.09.2018. 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 набавку цијеви за 

водоводну мрежу у мјесту Влахиња. 

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: 11.02/012-1068/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.09.2018. 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 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: 11.02/012-1094/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.09.2018. 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 
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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: 11.02/012-1006/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.09.2018. 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 набавку и 

постављање вертикалне сигнализације на градским 

улицама у Билећи. 

 

 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

4.000,00 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: 11.02/012-1112/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.09.2018. год.       Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 

52 
 На основу члана 17. став (1) и члана 18. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник 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 услуга 

превоза и насипања пијеска на макадамским 

путевима у насељу Језерине и селима Звијерина, 

Давидовићи и Качањ. 

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 

одржавање јавних површина.          
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IV 

  Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

 

V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1118/18       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.09.2018. год.      Миљан Алексић, с.р.     
___________________________________________ 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1 
 На основу члана  39. став (2) тачка 2)  

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

РС“, број 97/16), и члана 35. Статута општине 

Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 

6/17), Скупштина општине  Билећа нa својој 12. 

Редовној  сједници  одржаној дана  25.10.2018. 

године,  д  о н о с и 

О Д Л У К У 
о промјени назива "Универзална спортска 

дворана" Билећа 
 
I 

Мијења се назив " Универзална спортска дворана" 
Билећа  и гласи: 
Универзална спортска дворана "ТИЈАНА 
БОШКОВИЋ" Билећа 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Билећа". 

Број: 11.01/013-218-18          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 25.10.2018. год.         Срђан Роган, с.р.     
___________________________________________ 

2 
 На основу члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.124/08,58/09 и 95/11), члана 5. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и члана 35. Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“ број 6/17), Скупштина општине Билећа на 
својој 12. Редовној сједници одржаној дана 
25.10.2018. године,    д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У 

о расписивању јавног надметања- лицитације 
за продају  непокретности –пословне зграде 

„Стара зграда општине“   у  ул. Краља 
Александра 30. у Билећи 

 
I 
 

(1) Расписује се јавно надметање-лицитација 
за продају пословне зграде  који се налази  
у Билећи  у ул. Краља Александра бр. 30. , 
укупне корисне површине од  1083 м2 којије 
изграђен на к.п, број 179/1 КО Билећа- 
уписан у Земљишно-књижном извадку и к.п. 

2792/2  К.О. Билећа град – уписана у листу 
непокретности. 

(2) Упис права својине  у корист Општине 
Билећа  на -пословној згради  из става 1. 
ове тачке дозвољен је од стране 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове - По.дручна 
јединица Билећа,  рјешењем број: NAR i  RZ 
BROJ: 21.13/714. 3-1-426/18  од  18.10.2018.  
године.. 

(3) Продаја пословне зграде  из става 1.овог 
члана извршиће се усменим јавним 
надметањем-лицитацијом. 

 
II 
 

(1) Оглас о јавном надметању – лицитације за 
продају непокретности из тачке I ове одлуке 
биће објављен у „Гласу Српске“, на 
огласној табли Општине и интернет 
страници Општине Билећа, најкасније 15 
дана прије дана продаје. 

(2) Овлашћује се Начелник Општине Билећа 
да у даљој процедури потпише текст огласа 
о јавном надметању и купопродајни  уговор. 

 
III 

 
Почетна продајна цијена пословне зграде из тачке I 
ове одлуке је тржишна цијена коју је утврдио судски  
вјештак грађевинске струке  и она износи   
511.440,00 KM. 
 

IV 
 
Поступак јавног надметања – лицитације 
спровешће Комисија за спровођење јавног 
надметања за продају, односно оптерећење 
правом грађења непокретности у својини општине 
Билећа, именована од стране начелника општине. 
 

V 
 
 Учесници лицитације су обавезни положити 
кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном 
надметању, у износу од 10% од почетне продајне 
цијене објекта. 
 

VI 
 
(1) Купац је дужан укупну излицитирану цијену 

платити у року од 15 дана од дана 
одржавања лицитације. 

(2) Пословна зграда  ће се  предати у посјед 
купцу након потписивања уговора о 
купопродаји код нотара и уплате укупне 
купопродајне цијене на жиро рачун Општине 
Билећа. 
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VII 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-219-18          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 25.10.2018. год.          Срђан Роган, с.р.     
___________________________________________ 

3 
 На основу члана 5. став (1) тачка б) 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица  локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) 
и члана 35. Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа, на својој 12. Редовној сједници 
одржаној дана  25.10.2018. године,  д о н и ј е л а      
ј е 
 

О Д Л У К У 
о продаји земљишта из општинске својине 

 
 
 Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком спровешће се лицитацијом продаја 
земљишта из општинске својине и то: 
 

I 
 

                 к.п. број:3966/45 К.О.Билећа-Град- (нови 
премјер) површине од 642 м² уписанo  у Листу 
непокретности број: 1584/71  К.О. Билећа - Град, 
што одговара  к.п. 1/236 К.О. СП Мируше (стари 
премјер) уписана у З.К. улошку бр : 192 
 

II 
 

               - Почетна продајна цијене из тачке I ове 
Одлуке износи  8,83  ( КМ/м²), што укупно износи 
5.669,00 КМ. 
 

III 
 
              - За учешће у поступку лицитације 
учесници су дужни уплатити кауцију која износи 
10% од почетне цијене  на жиро-рачун општине 
Билећа. 
 

IV 
 

             - Продајну цијену наведеног земљишта 
учесници лицитације са којима ће се закључити 
уговор обавезни су уплатити најкасније на дан 
закључивања купопродајног уговора. 
 

V 
 

            - Поступак лицитације земљишта спровешће 
комисија за лицитацију коју именује Начелник  

одјељења за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове. 
 

VI 
 
            - Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-220-18          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 25.10.2018. год.         Срђан Роган, с.р.     
___________________________________________ 

4 
 На основу члана 38. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 35. Став 
(2) тачка 8) Статута  општине Билећа  („Службени 
гласник  општине Билећа “, број 6/17), Скупштина 
општине  Билећа на својој 12. Редовној сједници 
одржаној дана 25.10.2018. године, д о н и ј е л а   ј е 

 
О Д Л У К У 

о доношењу плана парцелације и урбанистичко 
техничких услова индивидуалног стамбеног 

насеља „Кртине“ Билећа 
 

I 
 
Доноси се  план парцелације и урбанистичко 
техничких услова индивидуално стамбеног насеља 
„Кртине“ Билећа  (у даљем тексту: План). 
Границе простора који је обухваћен Планом 
одређене су у графичком дијелу приједлога  Плана. 

 
II 
 

Приједлог  Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. 
 
Текстуални дио Плана садржи: 
 
1. Уводне напомене 
2. Извод  из документа вишег реда 
3. Природни услови 
4. Постојеће стање 
5. Урбанистичко технички услови  
    5.1 План просторне организације 
    5.1.1 Општи УТ услови за изградњу објеката 
    5.2 Хидротехничка инфраструктура 
    5.3 Електроенергетска и телекомуникациона  
инфраструктура 
    5.4 Термоенергетска инфраструктура 
    5.5 Саобраћајна инфраструктура  
    5.5.1 Општи УТ услови за саобраћајну 
инфраструктуру 
6. План парцелације , грађевинске и регулационе 
линије 
7. Преднацрт плана парцелације и урбанистичко 
технички услови 
8. Нацрт плана парцелације и урбанистичко 
технички услови 
9. Прилози 
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Графички дио Плана садржи : 
 
1.Постојеће стање 
2. Извод из Просторног плана РС 
3. Инжињерско геолошка карта 
4. План организације простора , са размјештајем 
објеката ,хоризонталним и вертикалним 
габаритима......................................................1: 500 
5.План саобраћаја.......................................... 1: 500 
6.План хидротехничке инфраструре.......... .....1:500 
7.План енергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре...............................................1:500 
8.План регулационих и грађевинских линија....1:500 
9. План парцелације 
 

III 
 

Приједлог  Плана, израђен у предузећу „Пут 
инжињеринг „ д.о.о Требиње, у мјесецу мају 2018. 
године, прилог је и саставни дио ове одлуке. 
 

IV 
 
План се излаже на стални јавни увид код 
општинског  органа управе надлежног за послове 
просторног уређења. 
 

V 
 
О провођењу ове одлуке стараће се орган из тачке 
IV ове одлуке. 
 

VI 
 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-221-18          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 25.10.2018. год.         Срђан Роган, с.р.     
___________________________________________ 

5 
 На основу члана 62. став (2) Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16) , члана 54. Статута 

општине Билећа ("Службени гласник општине 

Билећа", број 6/17), члана 7. став (3) и члана 8. 

став (2) Уредбе о начелима за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста у 

градској, односно у општинској управи ("Службени 

гласник Републике Српске ", број 10/17) Скупштина 

општине Билећа на својој 12. Редовној сједници 

одржаној дана 25.10.2018. године д о н и ј е л а    ј е  

 

 

О Д Л У К У 
о формирању Одсјека за послове 

Скупштине општине Билећа 
 
I 
 

У  оквиру Одјељења за општу управу општине 

Билећа, формира се Одсјек за послове Скупштине 

општине Билећа. 

II 

Одсјек за послове Скупштине општине Билећа 

обавља стручне и административно - техничке 

послове за потребе сазивања и одржавања 

сједница скупштине и радних тијела скупштине. 

III 

Одсјеком за послове скупштине руководи секретар 

скупштине и одговара за рад Одсјека. 

IV 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за општу управу општине Билећа. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-222-18          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 25.10.2018. год.         Срђан Роган, с.р.     
___________________________________________ 

6 
 На основу члана  39. став (2) тачка 2)  
Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
РС“, број 97/16), и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17),Скупштина општине  Билећа нa својој 12. 
Редовној сједници одржаној дана  25.10.2018. 
године, д  о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА, СТАНДАРДА  И 
КРИТЕРИЈУМА  ЗА ИЗБОР  И ИМЕНОВАЊЕ 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
ОПШТИНЕ БИЛЕЋА 

 
I 
 

Овом Одлуком  ближе се утврђују услови, 
стандарди  и  критеријуми за избор и именовање 
Начелника Одјељења за општу управу општине 
Билећа. 
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II 
 

Кандидати за позицију из тачке I ове Одлуке, поред 
услова прописаних Законом  о министарским, 
владиним и другим именовањима  Републике 
Српске, морају  испуњавати опште и посебне 
критеријуме утврђене овом Одлуком.  

 
III 
 

Општи услови: 
 

 да је држављанин Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине, 

 да је старији од 18 година, 

 да има општу здравствену способност, 

 да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора  од најмање шест 
мјесеци или кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у  
општинској управи  јединице локалне  
самоуправе и 

 да није отпуштен из органа управе као 
резултат дисциплинске мјере на било  којем 
нивоу власти у БиХ три године прије 
објављивања конкурса. 

 да није у сукобу интереса, односно да не 
обавља дужност која је неспојива са 
дужношћу службеника у општинској управи. 

 
Посебни услови: 
 
ВСС - Правни, економски или факултет за 
производњу и менаџмент или  први циклус студија  
са најмање  240 ЕЦТС бодова, 
да имају најмање 3 (три) године радног искуства  у 
траженом степену  образовања, 
да имају положен стручни испит за рад у 
општинској управи, 
да познаје рад на рачунару. 

 
IV 
 

Начелника Одјељења за Општу управу општине 
Билећа, на основу спроведеног јавног конкурса  и 
приједлога Комисије за избор,  именује Скупштина 
општине Билећа. 
За спровођење јавног конкурса за избор Начелника 
Одјељења за Општу управу општине Билећа,  
именује се комисија у складу са чланом 79. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 ). 
Комисија има 5 (пет) чланова, од којих су  2 (два) 
члана службеници који имају одговарајуће 
професионално искуство, 1 (један) члан је  
службеник за управљање људским ресурсима, а 2  
(два) члана су са  листе стручњака које утврђује 
Скупштина општине. 

 
 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 

 
Број: 11.01/013-223-18          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 25.10.2018. год.         Срђан Роган, с.р.     
___________________________________________ 

7 
 На основу члана  39. став (2) тачка 2)  
Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
РС“, број 97/16), и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине  Билећа на својој 12. 
Редовној  сједници  одржаној дана 25.10.2018. 
године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНЕ 

БИЛЕЋА 
 

I 
 
Расписује се  Јавни конкурс за избор и именовање  
Начелника  Одјељења за Општу  управу општине 
Билећа. 
 

II 
 
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 
именовање Начелника Одјељења за Општу управу 
Општине Билећа,прописани су Одлуком Скупштине 
општине Билећа о утврђивању услова,стандарда и 
критеријума за избор и именовање Начелника 
Одјељења за  Општу управу Општине Билећа. 
 

III 
 
Рок за подношење пријава на конкурс из тачке  I 
ове Одлуке је 15 дана  од дана објављивања 
Јавног конкурса.  
Јавни конкурс за избор  и именовање Начелника 
одјељења за Општу управу општине Билећа 
објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и у Дневном листу  „Глас Српске“. 
 

IV 
 
Поступак избора  укључујући  преглед приспјелих 
пријава на конкурс и предлагање кандидата, у 
складу  са утврђеним критеријумима  извршиће 
конкурсна Комисија.  
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V 
 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.01/013-224-18          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 25.10.2018. год.         Срђан Роган, с.р.     
___________________________________________ 

8 
 На основу члана  39. став (2) тачка 2)  
Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
РС“, број 97/16), и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине  Билећа нa својој 12. 
Редовној сједници одржаној дана  25.10.2018. 
године,  д  о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одрицању одборника од   одборничког додатк 
 

I 
 

Сви одборници Скупштине општине Билећа,  
одричу се једног мјесечног одборничког додатка. 
 
 

II 
 
Та новчана средства биће додијељена као помоћ 
домаћинствима која су претрпјела штету од 
елементарних непогода. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у "Службеном гласнику општине 
Билећа". 
 
Број: 11.01/013-225-18          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 25.10.2018. год.         Срђан Роган, с.р.     
___________________________________________ 
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