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На основу члана 31. став (1) тачка з) Закона о 
буџетском систему  Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („ Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 
и члана 35. Статута Општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број: 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој  V 
Редовној сједници одржаној дана 
24.05.2021.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о усвајању  Буџета општине Билећа за 
2021.годину 

 
I 

 
Овом Одлуком усваја се Буџет општине 
Билећа у износу од 10.689.000 КМ 
 

II 
 
Средства из претходног члана чине: 

- Изворни приходи…...…7.596.000 КМ 
- Грантови,трансфери,примици за 

нефинансијску имовину, 
примици од финансијске имовине и 
остали примици............3.086.000 КМ 
 

III 
 
Средства Буџета из члана I ове Одлуке 
распоређује се: 
 

- За утврђене намјене…10.654.000 КМ 
- Буџетску 

резерву……………………..35.000 КМ 
 

IV 
 
Приходи по изворима и врстама и распоред 
прихода утврђује се у Билансу Буџета 
општине Билећа за 2021.годину. 
 

V 
 
Зависно од динамике остваривања средстава 
Буџета вршиће се усмјеравање корисницима. 
 
 

VI 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-260/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 24.05.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
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 На основу члана 39. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске“, 
бр.121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 35. 
Статута општине Билећа ("Службени гласник 
општине Билећа, број:6/17"),а на приједлог 
Начелника Општине,Скупштина општине 
Билећа на својој V Редовној сједници 
одржаној дана 24.05. 2021. године, донијела 
је 
 

ОДЛУКУ 
о извршењу Буџета Општине Билећа за 

2021. годину 
 
I Опште одредбе 
 

I 
 
Овом Одлуком прописује се начин извршења 
Буџета општине Билећа за 2021. годину (у 
даљем тексту: буџета). 
Ова Одлука ће се спроводити у складу са 
Законом о буџетском систему Републике 
Српске и осталим Законима којима се 
регулише ова област, а односи се на 
кориснике Буџета и примаоце грантова из 
Буџета. 
 

II 
 
Средства Буџета распоређују се на текуће 
расходе 8.405.700 КМ, капиталне расходе 
522.300 КМ, трасфери и отплату 
дугова1.039.000КМ, остале расходе 650.000 
КМ, буџетску резерву 35.000 КМ, остали 
издаци 37.000 КМ, а што укупно износи 
10.689.000 КМ. 
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III 

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

IV 
 
Буџетски издаци су: 

 текући трошкови и дознаке нижим 
организационим јединицама, 

 капитални трошкови, 

 позајмљивања и отплате дугова и 

 средства за посебне намјене. 
 

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

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

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

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

одјељења, руководиоци Јавних установа, и 
корисници грантова). 
 

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

X 
 
Прерасподјела средстава, у оквиру буџетског 
корисника, између текућих и капиталних 
расхода као и у оквиру текућих и капиталних 
расхода, врши се на основу Закључка 
Начелника Општине. 
Изузетак од претходног става је да се не 
може вршити: 

 прерасподјела средстава са 
материјалних трошкова на лична 
примања и 

 прерасподјела средстава са пројеката 
за које је обезбјеђено 
суфинансирање. 
 

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

XII 
 
Одјељење за финансије врши пренос 
средстава за измирење обавеза из члана 4. 
на основу вјеродостојних исправа. 
Исправама из претходног става сматрају се: 

 обрачунске листе плата и накнада, 

 уговори и предрачуни, 

 рачуни за набавку средстава, 
материјала, роба и услуга, 

 одлука и рјешење надлежних органа 
и 
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 осталих финансијских исправа. 
 

XIII 
 
Корисници текућих помоћи (грантова) дужни 
су буџетска средства користити у складу са 
Планом и програмом на који су добили 
сагласност Начелника општине, а о 
утрошеним средствима уредно извјештавати 
Одјељење за финансије и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности или 
Одјељење које прати рад корисника гранта. 
Коначан извјештај о коришћеним средствима 
гранта дужни су поднијети најкасније десет 
дана по истеку фискалне године. 
 

XIV 
 
Средства грантова са позиције гдје није 
одређен корисник, распоређиват ће се  
Рјешењем или Уговором са Начелником 
општине на основу приједлога комисија за 
расподјелу средстава гранта. 
Комисије су дужне да обезбједе 
транспаретан приступ потенцијалним 
корисницима средстава путем јавног позива. 
 

XV 
 
Средства буџетске резерве могу се користити 
у складу са чланом 38. Закона о буџетском 
систему Републике Српске и то за: 

1. покривање непредвиђених расхода за 
које нису планирана средства у 
Буџету, 

2. буџетске издатке за које се у току 
године покаже да планирана буџетска 
средства нису довољна, 

3. привремено извршавање обавеза 
буџета усљед смањеног обима 
буџетских средстава и 

4. изузетно за остале намјене у складу 
са Одлуком Начелника општине. 

 
Корисник буџетске резерве дужан је 
поднијети Извјештај о утрошку примљених 
средстава. 
Средства буџетске резерве одобравају се на 
основу поднесених програма, односно 
пројеката. 
О кориштењу средстава буџетске резерве 
одлучује Начелник општине. 
 

II Посебне одредбе 
 

XVI 
 
Буџет ће се извршити по следећим 
приоритетима: 

1. обавезе по основу отплате кредита у 
износима који су доспјели за 
плаћање, 

2. порезе и доприносе на нето плате, 
3. средства за нето плате, 
4. средства за социјалну заштиту, 
5. средства за остала примања и порези 

и доприноси на остала примања, 
6. средства за обавезе према 

добављачима, 
7. трансфери за грантове, 
8. средства за остале обавезе. 
 

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

XVIII 
 
Буџетски корисници су дужни да се у 
поступку набавке роба, материјала и услуга 
придржавају одредаба Закона о јавним 
набавкама, као и процедура утврђених 
Правилником. 
 

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

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

 
 
 



 45 
                  ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"        Број 5                           1.6.2021                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
XXI 

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

XXII 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у "Службеном гласнику 
општине Билећа". 
 
Број:11.01/013-260/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 24.05.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
5 

 На основу члана 35. и 86. Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број:6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој V Редовној сједници 
одржаној дана 24.05.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о именовању чланова Комисије за давање 
приједлога назива насеља, улица, тргова и 

установа на подручју општине Билећа 

 
I 
 

У Комисију за давање приједлога назива 
насеља, улица, тргова и установа на подручју 
општине Билећа, именују се: 
 
 

1. Обрен Самарџић, предсједник, 
2. Милош Бошњак, члан, 
3. Милован Бјелетић, члан, 
4. Мирослав Суџум,члан, 
5. Срђан Кундачина,члан. 

 
II 
 

Задатак Комисије је да изврши анализу 
постојећих назива и предложи евентуалне 
промјене истих,као и да предложи називе 
насеља, улица, тргова и установа које немају 
назив. 
 
 
 
 

III 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука број: 11.01/013-205/09 од 
19.06.2009. године („Службени гласник 
општине Билећа“, број:06/09), односно 
Одлука о допуни Одлуке број: 11.01/013-205-
01/09 од 11.09.2009.године(„Службени 
гласник општине Билећа“, број:07/09). 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-265/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 24.05.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
6 

 На основу члана 20. Закона о 
споменицима и спомен-обиљежјима 
ослободилачких ратова (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 28/12) и члана 35. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа на својој V Редовној 
сједници одржаној дана 24.05.2021.године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о изградњи споменика покојном Војводи и 

мајору Војске Републике Српске  
Радовану Раду Радовићу 

 
I 
 

Одобрава се изградња споменика покојном 
Војводи и мајору Војске Републике Српске 
Радовану Раду Радовићу. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужују се 
Начелник општине, Одјељење за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове и 
Одјељење за финансије Општинске управе 
општине Билећа. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-266/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 24.05.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
7 

 На основу члана 348. став (1) Закона 
о ствaрним правима ( „ Службени гласник 
Републке Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
18/16), члана 5. став (1) тачка б) Правилника 
о поступку јавног конкурса  за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске 
и јединицама локалне самоуправе  
(„Службени гласник Републке Српске“, број: 
20/12)  и члана 35. став (2) тачка 13) Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број : 6/17), Скупштина општине 
Билећа, на својој V Редовној сједници 
одржаној дана 24.05.2021.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о продаји земљишта из општинске својине 
 

I 
 

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

1. к.п.број 1362  К.О. Плана  (нови 

премјер), у површини од  1924 м², у 

нарави пашњак 4. класе,  уписано у 

Листу непокретности број: 41/0 . 

Почетна продајна цијена земљишта износи 
904,28 КМ (деветстотиначетири и 28/100), 
односно 0,47 КМ/м². 
 

II 
 

За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити кауцију, која износи 10% од 
почетне продајне цијене, на жиро рачун 
Општине Билећа. 

III 
 

Продајну цијену наведеног земљишта 
учесници лицитације, са којима ће се 

закључити уговор, обавезни су уплатити 
најкасније на дан закључења купопродајног 
уговора. 

IV 
 

Поступак лицитације спровешће комисија за 
лицитацију коју именује Начелник одјељења 
за просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове општине Билећа. 
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у Службеном гласнику 
Општине Билећа. 
 
Број:11.01/013-267/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 24.05.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
8 

На основу члана 24. Закона о 
админитративним таксама („Службени 
гласник Републике Српске,  бр. 100/11, 
103/11,67/13 и 123/20 ) и члана 35. Статута 
општине Билећа („Службени гласник  
општине Билећа“,  број: 6/17 ), Скупштина 
општине Билећа на својој  V Редовној 
сједници одржаној дана 24.05.2021.године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
 
I 

 
Овом Одлуком уводе се општинске 
Административне таксе за списе и радње у 
поступку код општинских органа управе и код 
организација које врше јавна овлашћења 
којима је законом повјерено рјешавање о 
управним стварима о одређеним правима и 
обавезама. 
 

II 
 
Општинске административне таксе се плаћају 
у таксеним маркама и готовом новцу, на 
начин предвиђен Законом о 
административним таксама и у износима који 
су утврђени Тарифом о општинским 
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административним таксама која је саставни 
дио ове Одлуке. 
  

III 
 
Код поступка наплате, ослобађања и 
олакшица примјењују се одредбе Закона о 
аминистративним таксама. 
 
За све што није регулисано Одлуком о 
општинским административним таксама 
примјењују се одредбе Закона о 
административним таксама. 
  

IV 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о општинским 
административним таксама број 11.01/013-
80/19 од 27.09.2019. године ( „Службени 
гласник општине Билећа“, број:  04/19 ). 
 

V 
 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
 
Број:11.01/013-262/21               Предсједник СО-е,  
Билећа, 24.05.2021.год             Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   

 

 
Т А Р И Ф А 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ 
ТАКСИ 

 
 
I ПОДНЕСЦИ     
                                                                                                           
Плаћа се у КМ 
 
Тарифни број 1. 
 
За жалбе против рјешења које доносе органи 
општине Билећа ......................................10,00. 
 
II   Р Ј Е Ш Е Њ А 
 
Тарифни број 2. 
 
За сва рјешења за која није прописана 
посебна такса ..........................................10,00. 

 
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву 
више странака, такса по овом тарифном 
броју плаћа се онолико пута колико има лица 
којима се рјешење доставља. 
 
За рјешења донесена по жалбама такса се не 
плаћа. 
 
 
III  ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 
 
Тарифни број 3. 
 
За овјеру потписа, преписа и рукописа: 
а) за овјеру сваког потписа ......................2,00, 
б) за овјеру рукописа или овјеру преписаод 
сваког полутабака оргинала .....................2,00. 
 
Под полутабаком се подразумјева лист 
хартије од  двије странице нормалног 
формата или мањег. 
 
Тарифни број 4. 
 
За овјеру плана,цртежа, пројеката и 
слично.........................................................5,00. 
 
Тарифни број 5. 
 
За овјеру хелиогравске копије плана ( цртеж )  
плаћа се од цијелог или започетог квадратног 
метра ..........................................................5,00. 
 
 
Тарифни број 6. 
 
За овјеравање службених аката или других 
исправа и за преписивање истих: 
 
а) за преписивање од полутабака 
оргинала......................................................5,00, 
б) за овјеравање од полутабака 
оргинала......................................................5,00.  

 
Тарифни број 7. 
 
а)за овјеру копија плана величине 
полутабака ( формат 22 cm x 35 cm ).......5,00, 
 
( за овјеру плана величине веће од једног 
полутабака плаћа се, поред основне таксе за 
један полутабак, додатни износ у вриједности 
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од 2 КМ за сваки следећи полутабак од којих 
се састоји копија плана већа од једног 
полутабака ) 
б) за овјеру преписа извода из катастарског 
операта, теренског елабората плаћа се такса 
према броју табела обрасца коришћенога за 
препис: 
 
1.за први табак ( катастарски образац ) ..5,00, 
2.за сваки даљи табак ..............................4,00. 
 
За овјеру планова израђених од стране 
предузећа за вршење геодестих радова или 
геодетских стручњака, плаћа се такса по 
тачки 1. овог тарифног броја. 
 
Започети полутабак копије плана, односно 
започети табак, образац, рачуна се као 
цијели. 
 
Тарифни број 8. 
 
За овјеру пословних књига .......................5,00. 
 
Тарифни број 9. 
 
1. За овјеру Уговара 0,50% вриједности 
Уговора, 
2. Такса по овом тарифном броју не може 
бити мање од 10 КМ, 
3. За овјеру продужења рока важења уговора 
плаћа се 50% таксе из тачке 1. и тачке 2.  
овога тарифног броја. 
 
Сматра се да је извршена овјера уговора 
када се овјере потписи уговорених страна. 
 
Свака измјена садржаја уговора, сматра се, у 
таксеном погледу, као нови уговор. 
 
Такса по тачки 1. овог тарифног броја плаћа 
се на вриједност која је назначена у уговору, 
а такса на уговоре о закупу пословних и 
стамбених просторија плаћа се на годишњу 
вриједност уговора.  
Ако је вриједнос уговора процјењива, а није 
назначена у уговору, плаћа се двострука 
такса из тачке 2. овог тарифног броја. 
 
 
Тарифни број 10.  
 
За овјеру пуномоћи ..................................8,00. 

 
Тарифни број 11. 
 
За издавање копије службених аката или 
дупликата докумената по једној 
страници.....................................................2,00. 
 
 
IV ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ 
 
Тарифни број 12. 
 
За технички преглед, машински, електрични, 
електро-машински, плински, радио и ПТТ 
уређаја, који по постојећим прописима 
подлијежу обавезном прегледу ради 
добијања одобрења за употребу, плаћа се по 
једном часу ............................................ 15,00. 
Такса по овом тарифном броју рачуна се за 
сваки започети радни час или цијели час 
сваког лица који у техничком прегледу 
учествује, тако да збир часова чини укупну 
таксу. 
 
Тарифни број 13. 
 
За издавање локацијских услова ..........20,00. 
 
Тарифни број 14. 
 
а) За одобрење за грађење плаћа се такса 
према предрачунској вриједности објекта и 
то: 

1. до 50.000 КМ .............................150,00, 
2. од  50.000 КМ до 100.000 КМ .. 250,00, 
3. преко 100.000 КМ......................... 0,3% 

на предрачунску вриједност објекта. 
 
б) За доношење рјешења о одобрењу за 
употребу објекта ..................................... 50,00. 
 
V  ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ 
 
Тарифни број 15. 
 
а) За издавање еколошке дозволе ..... 150,00, 
б) За ревизију еколошке дозволе ........ 100,00, 
в) За издавање рјешења о одобрењу Плана 
активности са мјерама и роковима за 
постепено усаглашавање са најбољом 
расположивом техником ........................ 30,00. 
 
Тарифни број 16. 
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За одобрење за употребу објекта плаћа се 
такса према вриједности занатских и 
грађевинских радова ............................ 0.05 %. 
 
Такса по овом тарифном броју не може бити 
већа од 50 КМ ни мања од 25 КМ. 
 
 
VI РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА 
 
Тарифни број 17. 
а) За оснивање ....................................... 30,00 
б) за промјену података писаних у регистар 
................................................................. 20,00 
в) за престанак обављања дјелатности 10,00 
г) за припремне радње .......................... 10,00 
д) за резервацију пословног имена која 
обухвата регистрацију и брисање......... 15,00 
 
Ако се захтјев  вези са регистрациом подноси 
електронским путем, износ таксе по овом 
тарифном броју умањје се за 50%. 
 
 
VII РЈЕШЕЊА КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА 
ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
Tарифни број 18. 
 
1. За самосталне угоститељске објекте са 
правом точења алкохолних пића ....... 30,00, 
2. За самосталне угоститељске објекте без 
права точења алкохола ...................... 30,00, 
3. За обављање ауто-превозничке 
дјелатности: 

а) до двије тоне ............................. 30,00, 
б) од двије до пет тона .................. 30,00, 
в) више од пет тона ....................... 30,00, 

4.За обављање ауто- такси 
дјелатности............................................30,00, 
5. За обављање занатске дјелатност...30,00, 
6. За обављање трговинске 
дјелатности............................................30,00, 
7.За обављање самосталне пољопривредне 
дјелатности ............................................30,00, 
8. За обављање професионалне 
дјелатности.............................................30,00, 
9. За превоз ствари за властите потребе: 

а) по основу обављања привредне и 
друге дјелатности ...........................30,00, 
б) за вршење превоза ствари за властите 
потребе по основу вршења самосталне 
пољопривредне дјелатности ......... 40,00, 

10. За рад на пијачној тезги .................. 30,00, 
11. Сточне пијаце ...................................30,00, 
12. Агенције за вођење пословних књига за 
предузетнике и правна лица ................  30,00, 
 
13. За издавање лиценце превозника коју 
издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе ( „Б“, „Ц“, „Д“, и „Е“ ) у 
општинском саобраћају ......................... 10,00, 
14. За легитимацију за возача моторних 
возила коју издаје надлежни орган  јединице 
локалне самоуправе .............................. 10,00, 
15. За издавање лиценце за возило коју 
издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе.............................................. 10,00, 
16. За усклађивање и регистрацију редова 
вожње у линијском превозу лица на 
територији јединице локалне 
самоуправе.............................................. 10,00. 
 
За измјене и допуне рјешења из овог 
тарифног броја плаћа се 50% прописане 
таксе. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
1 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се, Здравку Хрњазу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
1.000,00 КМ  у сврху финансијске помоћи за 
санацију помоћног објекта (штале) уништеног 
приликом пожара. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за jеднократне новчане помоћи, 
а уплатиће се на текући рачун Здравка 
Хрњаза, број рачуна: 5620088164725134, код 
„НЛБ“ банке а.д. Бања Лука. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 

 
 
Број: 11.02/012-619/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
2 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, бр. 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 Општинској организацији 
црвени крст Билећа, исплата новчаних 
средстава у износу од 6.000,00 КМ  у сврху 
набавке хљеба и млијека за социјално 
угрожене категорије са подручја општине 
Билећа. 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из гранта 
предвиђеног за хљеб и млијеко. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-629/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
3 

На основу члана 82. став (3)  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 97/16 и 36/19 ),члана 
87. Статута општине Билећа ( „Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17) 
,Начелник општине Билећа доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 
о условима и начину кориштења 

службених возила 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником утврђују се услови и 
начин кориштења,техничког одржавања и 
употребе службених возила Општинске 
управе Билећа.     
 

Члан 2. 
 
Службеним возилима Општинске управе 
Билећа у смислу овог правилника,сматрају се 
возила у власништву Општинске управе 
Билећа или возила уступљена на кориштење 
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Општинској управи у складу са међусобним 
уговором. 
Овај Правилник се не односи на употребу 
специјалних возила која се користе у Одсјеку 
за цивилну заштиту и заштиту од пожара. 
 

НАЧИН КОРИШТЕЊА 
 

Члан 3. 
 

Употребу службеног возила одобрава 
Начелник Одјељења за Општу управу   на 
основу претходно утврђених приоритета за 
обављање службених послова 
функционера,службеника и других радника. 
Употребу возила које користи комунална 
полиција и инспекција одобрава Начелник 
Одјељења за привреду,друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове. 
Моторним возилима управљају и рукују 
квалификовани возачи,а по потреби и возачи 
аматери,под условима који су предвиђени 
законским прописима и овим Правилником. 
Службена возила се паркирају на мјестима 
које одреде Начелници Одјељења. 
 

Члан 4. 
 

Кориштење службеног возила допуштено је 
само на основу путног налога за возило,које 
издаје Шеф Одсјека за заједничке послове и 
Шеф Одсјека за инспекцијске послове и 
послове комуналне полиције. 
 

Члан 5. 
 

Издавање путног налога врши се у процедури 
коју утврђује Начелник Одјељења за Општу 
управу.По истеку важења путног налога 
корисник моторног возила је исти обавезан 
доставити овлаштеном лицу. 
Путни налог се издаје на прописаном обрасцу 
који је означен редним бројевима а који мора 
да садржи назив Општине Билећа,име и 
презиме возача,релацију,вријеме поласка и 
доласка,датум,извјештај и потпис овлаштеног 
лица за издавање путног налога. 
 
ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ 
 

Члан 6. 
 

Под техничким одржавањем возила 
подразумјева се редовно и ванредно 
сервисирање возила. 

Возач је,у току употребе возила,дужан водити 
рачуна о техничкој исправности возила. 
У току кориштења  возила,возач је дужан 
контролисати стање горива,уља,електролита 
у акумулатору,течност за хлађење и притисак 
у гумама.Уочени недостатак је дужан,по 
могућности сам уклонити.Уколико је 
недостатак такве природе да га возач не 
може сам отклонити,возач је дужан 
надлежном лицу указати на уочене 
недостатке. 
 

Члан 7. 
 
Јединствене нормативе о просјечној 
потрошњи горива за поједине типове возила 
доноси Начелник Одјељења за општу управу 
на основу предлога комисије за утврђивање 
просјечне потрошње горива за службена 
возила. 
 

Члан 8. 
 
Корисник службеног возила је дужан 
надокнадити штету која је настала као 
последица неовлаштеног и несавјесног 
кориштења или је настала у условима 
непримјењивања овог Правилника. 
 

Члан 9. 
 
Оцјену о оправданости трошења средстава 
за кориштење службених возила,врши 
Начелник Одјељења за општу управу. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о условима и начину 
кориштења службених возила Број : 02-012-
275-6/05 од 25.11.2005.године. 
 

Члан 11. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-633/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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4 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Славиши Шаренцу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи за лијечење дјетета  Ање Шаренац. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун 
Славише Шаренца, број:5521153361437181 
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: 11.02/012-628/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
5 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1. став (1) тачка 1) Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/11),  Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Грбушић Николи и Ирени у износу 
од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-632/21 од  12.05.2021. 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 Ирене 
Миленић, број: 5620088162770875 код „НЛБ 
банке“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-632/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
6 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1.став 1.тачка  2. Одлуке о додјели новчаних 
средстава („Службени гласник општине 
Билећа“ ,број 4/11), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 
Вукоје Милошу и Јелени у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-
634/21 од 12.05.2021. године, на име  рођења 
трећег дјетета Вукоје Марка рођеног 
08.05.2021. године у Невесињу, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
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(„Службени гласник  општине Билећа“,број 
4/11 ). 

II 
 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена 
у Буџету општине Билећа, а уплатиће се на 
жиро рачун  Јелене Вукоје, број рачуна: 
19102599 код „ Addiko Bank“ а.д.  Бања Лука.     

 
III 
 

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

 
Број: 11.02/012-634/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
7 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 

       Одобрава се Здравку Илићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,а уплатиће се на жиро рачун Здравка 
Илића, број:45144262000  код    „UniCredit 
Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-635/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 

 
8 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
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 измјене и допуне 
Статута, број: 113/21 од 14.05.2021. године у 
Јавној установи Туристичка организација 
општине Билећа. 
 

II 
 

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

 
 
Број: 11.02/012-64121       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
9 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се Даници Бајовић, исплата 
новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  у 
сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
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помоћи,а уплатиће се на жиро рачун Данице 
Бајовић, број:5620088130051514 код „НЛБ 
банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

 
 
Број: 11.02/012-648/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
10 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1.став (1) тачка  2) Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/11),Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 
 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Томашевић Зорану и Бранки у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ) захтјев 
бр:11.02/012-643/21 од 14.05.2021. године, на 
име  рођења трећег дјетета Наташе 
Томашевић рођене 28.04.2021. године у 
Невесињу, у складу са Одлуком Скупштине 
општине Билећа („Службени гласник  
општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена 
у Буџету општине Билећа, а уплатиће се на 
жиро рачун  Бранке Томашевић, број рачуна: 
5620088165443128 код „ НЛБ банке“ а.д.  
Бања Лука.     
 
 
 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-643/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
11 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1. став (1) тачка  2) Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа “, број 4/11), Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 
Кукић Марку и Драгани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-649/21 
од 17.05.2021. године, на име  рођења трећег 
дјетета Кукић Василија рођеног 13.05.2021. 
године у Невесињу, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена 
у Буџету општине Билећа, а уплатиће се на 
жиро рачун  Драгане Кукић, број рачуна: 
5521153179440834 код „ Hypo Alpe Adria 
Bank“ а.д.  Бања Лука.     
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-649/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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12 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се,штампарији „Leo Print “ из 
Требиња, исплата новчаних средстава  у 
износу од 120,00 KM  у сврху израде 
наљепница за аутомобил комуналне 
полиције 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: 11.02/012-661/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
13 

На основу члана 93. став  (5) и члана 
94. Закона о службеницима 
инамјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), Начелник  
општине Билећа, д о н о с и 
 

ПЛАНА  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И 
ОСПОСОБЉАВАЊА 

СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
БИЛЕЋА ЗА 2021.  ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
У циљу побољшања ефикасности и 

квалитета рада службеника у општинској 
управи  Билећа,доноси  се План стручног 

усавршавања и оспособљавања службеника 
општинске управе    Билећа  за 2021 годину.  

 
Побољшање ефикасности и квалитета 

рада општинских службеника подразумијева 
унапређење комуникацијских способности ( 
побољшање говора,  изглед, јавни и медијски 
наступ, убједљивост, искреност, 
разумијевање, комуницирање и 
аргументација). 
 

Члан 2. 
 
Стручно оспособљавање и 

усавршавање,посредством,обука,семинара,  
курсева и других видова едукација је право и 
дужност службеника да стиче знања и 
вјештине за извршавање послова радног 
мјеста у складу са потребама послодавца. 

 
 

Члан 3. 
 

На основу годишњег Плана обуке које 
доноси Министарство за запослене у 
градским, односно општинским управама, 
Начелник општине Билећа доноси следећи 
План  обуке за 2021.годину: 
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Члан 4. 

 
 

Службеник за управљање људским 
ресурсима дужан је да припреми појединачне 
обуке, врши анализу сваке обуке и сачињава 
сумарни извјештај о провођењу Плана обуке 
и стручног усавршавања и оспособљавања 
службеника у општинској управи Билећа. 
 

Члан 5. 
 
Средства за стручно оспособљавање и 

усавршавање службеника биће обезбјеђена у 
буџету општине Билећа. 
 

Члан 6. 
 

Овај План стручног усавршавања и 
оспособљавања службеника у општинској 
управи Билећа за 2021.годину ступа на снагу 
даном доношења,а биће објављен у 
„Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-662/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
14 

 На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 125. став (2) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе   ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 ) и члана  87. 
Статута Општине Билећа ( „ Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању дисциплинске Комисије 

 
I 

 
Именује се дисциплинска комисија, у  
саставу: 
 

1. Немања Попадић- предсједник, Марко 

Баћевић-замјеник предсједника, 

2. Душанка Носовић-члан 

Александра Шекарић- замјеника 

члана, 

3. Анђелка Таминџија- члан, 

Милојка Милошевић-замјеник члана, 

4. Миливоје Радовановић- члан, 

Никола Медан-замјеник члана и 

5. Јелена Мишељић- члан, 

Бојана Антовић-замјеник члана. 

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

III 
 
    Мандат комисије је двије године са 
могућношћу поновног именовања.Комисија за 
свој рад прима новчану надокнаду у износу 
од 25,00 КМ-предсједник Комисије,а чланови 
Комисије у износу од 20,00 КМ по покренутом 
поступку. 
 

IV 
 
Ступањем на снагу овог Рјешења, престаје 
да важи Рјешење број: 11.02/012-574/19 од  
23.04.2019.године.Ово Рјешење ступа на 
снагу даном доношења, а биће објављено у  „ 
Службеном гласнику  општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-669/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
15 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

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

 
       Одобрава се, Предрагу Дучићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 200,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи ради тешке здравствене и 
материјалне ситуације. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за jеднократне новчане помоћи, 
а уплатиће се на текући рачун Предрага 
Дучића, број рачуна: 5620083000002426, код 
„НЛБ“ банке а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

 
 

Број: 11.02/012-657/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 24.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
16 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 
 

       Одобрава се „Врт“ д.о.о. Љубушки, 
исплата новчаних средстава по фактурама 
бр. 000271-21 и 000272-21 у укупном  износу 
од 1.713,60 КМ  за набавку садница цвијећа 
за потребе украшавања градских површина. 
 

II 
 

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

 
 

III 
 

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

Број: 11.02/012-675/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
17 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се, Дејану Дангубићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи ради тешке  материјалне ситуације. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за jеднократне новчане помоћи, 
а уплатиће се на текући рачун Дејана 
Дангубића, број рачуна: 5520031729587710, 
код „Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

 
Број: 11.02/012-674/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 25.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
18 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број: 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се,ЗЗТР. „Дорја“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава  у  износу од 
25,00 KM  у сврху набавке  цвијећа поводом 
одласка радника у пензију. 
 

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

III 
 

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

 
 
Број: 11.02/012-682/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
19 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 
1. став (1) тачка  2) Одлуке о додјели 
новчаних средстава („Службени гласник 
општине Билећа “, број 4/11), Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 
 

I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 
Кокотовић Предрагу и Николији у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ) захтјев 
бр:11.02/012-681/21 од 26.05.2021. године, на 
име  рођења трећег дјетета Кокотовић 
Анђеле, рођене 21.05.2021. године у 
Невесињу, у складу са Одлуком Скупштине 
општине Билећа („Службени гласник  
општине Билећа“, број 4/11 ). 

 
II 

 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена 
у Буџету општине Билећа, а уплатиће се на 
жиро рачун  Николије Кокотовић, број рачуна: 
5620088165466214 код „ НЛБ банка“ а.д.  
Бања Лука.     

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-681/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
20 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 
 

       Одобрава се, Сњежани Koвачевић из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 200,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи ради тешке  материјалне ситуације. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за jеднократне новчане помоћи, 
а уплатиће се на текући рачун Сњежане 
Ковачевић, број рачуна: 45551516000, код 
„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

 

Број: 11.02/012-677/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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21 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се, Савовић Невенку из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи ради тешке здравствене и 
материјалне ситуације. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за jеднократне новчане помоћи, 
а уплатиће се на текући рачун Вишње 
Савовић, број рачуна: 45481377001, код 
„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

 
 
Број: 11.02/012-678/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
22 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број: 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће 
исплата новчаних средстава у износу од 

271,80 КМ  у сврху плаћањa услуга копирања 
и коричења за потребе општинске изборне 
комисије у сврху одржавања локалних избора 
у Мостару. 
 

II 
 

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

III 
 

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

 
 

Број: 11.02/012-692/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
23 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број: 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
374,80 КМ  у сврху набавке канцеларијског 
материјала за општинску изборну комисију 
поводом локалних избора у Мостару. 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
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Број: 11.02/012-692/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.5.2021.год.       Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
24 

  
На основу члана 82. став 3. Закона о 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 

 
       Одобрава се СТР „Вујаш“ из Билеће 
исплата новчаних средстава по фактури бр. 
063/21 у  износу од 991,50 КМ  у сврху 
набавке материјала за санацију капеле у 
селу Корита. 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-699/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
25 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 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 „Pro comp” д.о.о. из Зенице, 
исплата новчаних средстава по фактури бр. 

164/2021 у  износу од 1.398,01 КМ  за набавку 
два лаптопа у сврху награђивања ђака 
генерације у двије основне школе. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-689/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
26 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број: 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
318,90 КМ по рачуну 22-21 у сврху набавке 
потребног канцеларијског материјала за рад 
општинске управе у Билећи. 
 

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

 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
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Број: 11.02/012-695/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
27 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број: 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
834,40 КМ по рачуну 23-21 у сврху набавке 
потребног канцеларијског материјала за рад 
општинске управе у Билећи. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за набавку канцеларијског 
материјала 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-649/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
28 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 

80,00 КМ по рачуну 24-21 у сврху копирања 
позивница у боји. 
 

II 
 

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

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 

 
 
Број: 11.02/012-700/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 31.5.2021.год.        Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
29 

        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“, бр. 
97/16 и 36/19) и члана 87. Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа  д  о  н  о  с  и 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о провођењу поступка 
јавне набавке број: 11.02/012-600/21 од 

04.05.2021.године 
 

I 
 

У тачки II умјесто „Процијењена 
вриједност предмета набавке износи: 
70.000,00 КМ “ треба да стоји „Процијењена 
вриједност предмета набавке износи: 
79.700,00.  
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-631/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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        На основу члана 17. став (1) и 
члана 18. став (1) Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“,број 39/14), 
члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

        Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
извођење обавезне дератизације на подручју 
општине Билећа у 2021. години 
 

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 расходе за 
дератизацију.          
        

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 
 

V 
 

        Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-640/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.5.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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